VII. Planul de lucru a catedrei
Nr. şi data
şedinţei
1. Septembrie

2. Octombrie

3. Noiembrie

4. Decembrie

5. Ianuarie

Temele de discuţii
1.1. Repartizarea volumului de ore pe anul de studiu 2018 –
2019.
1.2. Aprobarea planului de lucru al catedrei PMÎP pe anul de
studii 2018 – 2019.
1.3. Elaborarea orarului lecțiilor publice.
1.4. Elaborarea orarului seminarului metodologic al catedrei.
1.5. Raport despre implicarea cadrelor didactice în realizarea
planului de admitere.
1.6. Discutarea și aprobarea articolelor pentru conferință.
1.7. Inițierea concursului pentru ocuparea postului științificodidactic vacant de conferențiar universitar.
1.8. Rezultatele admiterii anului 2018.
2.1. Aprobarea planului de activitate educativă a curatorilor
grupelor 101, 102; 202, 203.
2.2. Elaborarea și aprobarea orarului lucrului individual cu
studenții.
2.3. Aprobarea rapoartelor de activitate a doctoranzilor pentru
anul 2018.
2.4. Dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile preuniversitare.
2.5. Raportul „Aspecte metodologice privind abordarea
învățării centrate pe student”.
3.1. Rezultatele organizării stagiilor de practică (gr. 402).
3.2. Raportul privind activitatea de investigație științifică a
cadrelor didactice (anul 2018; anii 2015-2018).
3.3. Aprobarea planului de activitate științifică și a temelor de
cercetare pentru anii 2019-2022.
3.4. Elaborarea materialelor de evaluare a studenților și
masteranzilor pentru anul de studii 2018-2019.
3.5. Evaluarea performanțelor cadrelor didactice ale catedrei
PMÎP pentru anul 2018.
3.6. Prezentarea și aprobarea tematicii tezelor de licență și
master pentru anul de studii 2018-2019.
3.7. Ocuparea postului științifico-didactic vacant de
conferențiar universitar.
4.1. Rezultatele organizării practicii de master (ciclul II, gr. 21
M).
4.2. Rezultatele organizării stagiilor de practică (secția cu
frecvență redusă, gr. 32, 41).
4.3. Monitorizarea activității de învățare autonomă a
studenților.
5.1. Informație despre realizarea normelor didactice de către
cadrele didactice ale catedrei (I semestru).
5.2. Totalurile sesiunii de iarnă, secția cu frecvență (ciclul I
licență).
5.3. Totalurile sesiunii de iarnă la secția cu frecvență (ciclul II
masterat) și secția cu frecvență redusă (ciclul I licență).

5.4. Organizarea lucrului educativ cu studenții.

6. Februarie

7. Martie

8. Aprilie

9. Mai

10. Iunie

6.1. Despre activitățile extracurriculare ale studenților (ședința
comună a studenților și părinților)
6.2. Discutarea și aprobarea articolelor pentru conferința
republicană a cadrelor didactice
7.1. Rezultatele stagiilor pedagogice la anul III, secția cu
frecvență la zi.
7.2. Mecanisme de motivare a studenților pentru sporirea
performanțelor educaționale.
8.1. Rezultatele activității științifice ale studenților și
masteranzilor.
8.2. Calitatea îndeplinirii tezelor de licență și master. Susținerea
preventivă a tezelor de licență.
9.1. Raport despre pregătirea absolvenților pentru susținerea
tezelor de licență și a tezelor de master.
9.2. Repartizarea preventivă a tezelor de master și licență
pentru anul de studiu 2019-2020
10.1. Raport privind rezultatele anului de studiu 2018 – 2019 și
obiectivele pentru anul 2019 – 2020.
10.2. Rezultatele sesiunii de vară la secția zi și cu frecvență
redusă.

