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Introducere 

 

În Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012 – 2020, elaborate de 

Ministerul Educației a Republicii Moldova se stipulează: “Educaţia, reprezentă o prioritate 

naţională, constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi 

general-umane, de reproducere şi de dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului şi a 

obiectivelor educaţionale, de formare a conştiinţei şi identităţii naţionale, de promovare a 

aspiraţiilor de integrare Europeană şi are  un rol primordial în crearea premiselor pentru 

dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.  Calitatea 

educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în 

volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.”  

Un loc aparte în această strategie îi revine învățământului superior. Obiectivul general în 

acest domeniu fiind integrarea învăţământului superior în spaţiul european al învăţării şi 

cercetării prin modernizarea sistemului de învăţământ superior, prin racordarea la cerinţele 

pieţei forţei de muncă, integrarea cu sfera de cercetare şi implementarea în continuare a 

standardelor educaţionale europene şi a prevederilor procesului de la Bologna. 

În acest aspect universităților le revine o sarcină aparte în pregătirea specialiștilor de 

calificare înaltă și de promovare a cercetărilor științifice atât în domeniile aplicative, cât și în 

domeniile fundamentale ale științei, departamentul/catedra, fiind unitatea de bază a instituției. 

 

Principii 

 Coordonarea activității din interiorul catedrei asigurând un climat plăcut, spirit de 

echipă, de  respect reciproc, seriozitate şi responsabilitate. Dezvoltarea unei atmosfere 

de grup care să promoveze satisfacţia în muncă, plăcerea şi dorinţa apartenenţei la 

acest colectiv, atitudinea motivantă, stimulativă, de autodepăşire; 

 Asigurarea procesului instructiv la nivelul catedrei în spiritul formării unor 

absolvenţi de valoare, a căror pregătire profesională să răspundă exigenţelor pieţei 

muncii, absolvenţi pregătiţi nu doar pentru cariere de succes, dar care să reprezinte 

cu succes colectivul catedrei și instituția de învățământ în ţară şi în străinătate; 

 Sensibilizarea membrilor catedrei faţă de misiunea de formatori, de educare a 

tinerilor specialiști cărora să le inducă şi să le motiveze atitudinea deopotrivă civică şi 

etică. 
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Activități didactice eficiente, moderne și de înaltă calitate. 

 Procesul de învățământ de la departamentul/catedra “Informatică și Managementul 

Informației” trebuie să asigure atât absolvenți pregătiți pentru profesie cât și pentru 

continuarea studiilor la nivel de Master; 

 Alcătuirea planurilor de învățământ în funcție de necesitățile mediului economic, de 

ajustare a lor, în sensul restructurării și alinierii permanente la standardele și cerințele 

actuale; 

 Alcătuirea programelor analitice a cursurilor pentru disciplinele specializărilor 

coordonate de catedră în corespundere cu standardele naționale și internaționale; 

 Analiza periodică a acoperirii cu materiale didactice (manuale, culegeri de probleme, 

indicații metodice pentru lucrările de laborator) a tuturor disciplinelor din planurile de 

învățământ ale specializărilor coordonate; 

 Elaborarea de către membrii catedrei a notițelor de curs pentru toate disciplinele 

predate, susținerea tipăririi materialelor didactice necesare procesului de învățământ; 

 Folosirea în cadrul seminarelor și a lucrărilor de laborator a studiilor de caz, pentru a 

îmbina partea teoretică a cursurilor predate cu cea practică; 

 Modernizarea procesului didactic sub aspectul metodelor contemporane de transmitere, 

asimilare si verificare a cunoștințelor; 

 Creșterea ponderii activităților de pregătire individuală a studenților prin proiecte 

realizate în grup, proiecte de curs s. a.; 

 Asigurarea materialelor didactice pe suport electronic, inserarea acestora în pagina 

WEB a catedrei pentru a favoriza accesul studenților la ele; 

 Susținerea promovării tehnicii de calcul, video și tehnologiei multimedia la predarea 

cursurilor; 

 Susținerea colaborării cu specialiști din alte centre universitare cu tradiție, în vederea 

promovării valorilor în domeniile de studii și cercetare; 

 Susținerea colaborării cu specialiști din sectorul real al economiei, pentru o eventuală 

îmbinare a teoriei și practicii în procesul didactic; 

 Invitarea unor cadre didactice notorii din străinătate, pentru predarea unor cicluri de 

lecții de mare actualitate, în condiții de reciprocitate; 

 Susținerea cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice prin deplasarea lor în alte 

centre din țară și de peste hotare; 

 Încadrarea prin concurs de noi cadre didactice cu asigurarea unui echilibru privind 

activitatea didactică la nivelul catedrei; 
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 Implementarea unui sistem modern și flexibil de pregătire și evaluare a activității 

didactice, care să asigure standard ridicat de performanță didactică și să asigure criteriile 

de promovare conform legislației în vigoare. 

 

Activități de cercetare științifică 

Dezvoltarea cercetării științifice poate avea loc doar intr-un mediu corespunzător. O catedră 

de profil este acel mediu, care ar favoriza cercetările științifice. Departamentul/catedra de 

profil adună persoane cu interese de cercetare din domenii foarte apropiate și pune la 

dispoziția lor tineret dornic să-și aprofundeze cunoștințele în aceste domenii. În aceste 

condiții voi promova următoarele obiective: 

 Susținerea direcțiilor de cercetare în care sunt implicați membrii catedrei; 

 Crearea pe lângă catedră, sau facultate a unui seminar științific funcțional pentru a 

promova domenii de cercetare ce țin de interesele membrilor catedrei; 

 Colaborarea cu centre și școli științifice din țară și de peste hotare; 

 Promovarea interesului de cercetare științifică în rândurile studenților prin organizarea 

olimpiadelor pentru studenții din anii 1 și 2 de studii și implicarea în cercetare a 

studenților de la anii 2 si 3 și a masteranzilor; 

 Susținerea participării studenților și masteranzilor la Simpozioane științifice din țară și 

de peste hotare; 

 Sprijinirea tinerilor cercetători pentru obținerea unor burse în străinătate; 

 Obținerea contractelor de cercetare finanțate de stat și de întreprinderi private; 

 Organizarea și participarea la manifestări științifice cu caracter local, național și 

internațional; 

 Realizarea contractelor de cercetare interdisciplinare între catedrele de la facultate și din 

alte instituții de învățământ; 

 Invitarea unor personalități din străinătate pentru a expune în fața studenților și a 

cadrelor didactice tematici de cercetare de mare actualitate; 

 Încurajarea persoanelor antrenate în cercetare spre publicarea rezultatelor în reviste și 

culegeri de lucrări științifice de valoare din țară ți peste hotarele ei. 

Resurse umane 

La acest capitol îmi propun următoarele obiective: 
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 Elaborarea unei strategii corecte în alcătuirea statului de funcții al catedrei, care să 

permită promovarea colegilor; 

 Stimularea activității profesionale a colegilor; 

 Îmbunătățirea indicatorului de vârstă a catedrei prin angajarea de cadre tinere, bine 

pregătite, și capabile de performanțe; 

 Promovarea în ierarhia universitară prin evaluarea activității didactice și de cercetare; 

 Identificarea și stimularea tuturor oportunităților de formare profesională și specializare 

a cadrelor didactice. 

 

Studenții 

Activitatea catedrei va fi îndreptată pentru pregătirea studenților, care să asigure prin 

rezultatele pe care le vor obține succesul activității noastre didactice și de formare 

profesională continua, pentru aceasta mă voi axa pe următoarele direcții de acțiune: 

 Atragerea la studii a unui număr suficient de studenți prin promovarea unui marketing 

școlar agresiv; 

 Garantarea unui tratament corect studenților de pe poziții de respect al persoanei și 

personalității lor, asigurarea relațiilor bune de colaborare între studenți și cadrele 

didactice; 

 Stimularea interesului studenților către studii; 

 Asigurarea transparenței și corectitudinii în evaluarea studenților de către cadrele 

didactice; 

 Atragerea studenților în domenii de cercetare științifică; 

 Încurajarea studenților să participe la olimpiade studențești, conferințe și congrese cu 

lucrări științifice; 

 Promovarea celor mai buni studenți la studii de master, doctorat. 

 

 

Șef departament IMI, 

Conf. univ., dr. A. Prisăcaru 


