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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Iaşi, 700126, str. Costache Negruzzi nr 7-9 
Tel:0232-276462; Fax:0232-212551; e-mail:dppd@arteiasi.ro 

 
PLAN OPERAŢIONAL 2020 

Nr 
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 OBIECTIV PROCEDEE DE ÎNDEPLINIRE RESPONSABIL TERMEN 
BUGET 
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1. Modernizarea formelor de 
evaluare a cunoştinţelor studenţilor 

- evaluarea continuă a cunoştinţelor studenţilor în cadrul seminariilor, proiectelor 
- adoptarea unor metode alternative de evaluare şi testare a cunoştinţelor precum şi a 
performanţelor studenţilor: examene, colocvii 
- asigurarea recunoasterii studiilor prin transfer ECTS, unde este cazul (CRID) 
 

Prorector didactic și 
calitate, Director 
DPPD, colectivul 
didactic, responsabil 
CRID 

Permanent 

2.  Stabilirea        competenţelor    
studenţilor     nivel   I,    nivel    II, 
postuniversitar,  pe  care trebuie  să 
şi le însuşească aceştia în  perioada 
studiilor 

- stabilirea competenţelor didactice pentru fiecare specializare, pe nivele, I - II, 
postuniversitar, conform standardelor ARACIS și RNCIS 
- consilierea curriculara, pentru cariera didactica, artistica a studentilor pentru 
prevenirea abandonului studiilor universitare si insertia pe piata muncii (CCOC) 

Prorector didactic și 
calitate, Director 
DPPD, colectivul 
didactic didactic, 
responsabil CCOC 

2019 

3.   Elaborarea        şi      adoptarea 
programelor de studii 
universitare -        nivel       I,        II,  
postuniversitar 

- restructurarea programelor de studiu Psihologie (şi disciplinele derivate), Pedagogie 
(şi disciplinele derivate), IAC, Didacticile aplicate, Practica pedagogică, opționale nivel 
II 
- organizarea activitatilor de voluntariat educational cu scoli, licee si Biblioteca 
Judeteana Gheorghe Asachi Iasi (CCOC) 

Prorector didactic și 
calitate, Director 
DPPD, colectivul 
didactic, responsabil 
CCOC 

2019 

4.  Diversificarea ofertei 
educaţionale adresată studenţilor şi 
cadrelor didactice univeritare 

- îmbogăţirea ofertei educaţionale şi pentru cadrele didactice din universitate prin 
proiecte   instituţionale   şi   interinstituţionale   (MEN,   ANC, Info   Educaţia, Institutul 
Media pentru Diversitate) 
- realizarea de training-uri si work-shop-uri privind imbuntatatirea/modernizarea  
tehnicilor didactice a cadrelor didactice din universitate (CEP) 

Prorector didactic și 
calitate, Director 
DPPD, colectivul 
didactic, responsabil 
CEP 

mai 2020 

5.   Actualizarea,  modernizarea   şi 
editarea  cursurilor    universitare, 
conform noilor     cerințe ale 
învăţământului superior 

-  realizarea  unor  noi  suporturi  de  curs;  reactualizarea  suporturilor  de curs în 
concordanţă cu noul curriculum universitar 

Director DPPD, 
colectivul didactic, 
Director editură 

5.000 ron 

6. Ocuparea posturilor vacante în 
regim de plata cu  ora sau concurs 

- publicarea pe site-ul universităţii Resurse umane, Director 
DPPD 

Permanent 

7. Începerea documentaţiei privind 
acreditarea DPPD 

- elaborarea documentaţiei necesare acreditării DPPD 
- reluarea Programului de formare continuă a personalului didactic din invăţământul 
preuniversitar: „Dimensiuni ale educaţiei artistice,”cu ISJ si CCD din tara,  parteneriat  
cu  MEN  pentru  concursuri  naţionale  de    titularizare,  grade didactice, programe de 
formare continua prin CNFP si ANC, parteneriat cu Info Educatia Iasi 

Prorector         didactic      
și calitate, Director  
DPPD, colectivul 
didactic 

Permanent 

  8. Invitarea unor personalităţi din 
domeniul artelor si  educatiei  din 
ţară şi din străinătate 

- realizarea unor contracte financiare în vederea susţinerii de prelegeri/workshopuri, 
conferinte, simpozioane, pe probleme de educaţie 

Director DPPD, 
colectivul didactic 

Permanent 

mailto:dppd@arteiasi.ro
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1. Îmbunătăţirea infrastructurii 
cercetării în domeniul 
educaţional 

- dotarea laboratoarelor de cercetare - structurarea laboratoarelor de educaţie 
muzicală, teatrală, plastică, coregrafică 
- dezvoltarea Centrului de Studii si Cercetări Interculturale  (CSCI) 

Prorector cercetare, 
DGA, Director DPPD, 
responsabil CSCI 

2019/2020 

2.   Dezvoltarea    Centrului de 
cercetare  

 - elaborarea documentaţiei în vederea derulării de activități în cadrul Centrului de 
Studii şi Cercetări Interculturale, editarea RAE și extinderea BDI  

Prorector cercetare, 
Director DPPD 

   2018/2019 

3.  Sprijinirea   studenţilor   
pentru efectuarea de stagii în  
străinătate în domeniul educaţiei 

- cooperări cu alte universităţi în cadrul diferitelor programe/parteneriate naţionale şi 
internaţionale 

Prorector relaţii 
internaţionale, Director 
DPPD 

Permanent 

4.   Iniţierea     unor    proiecte    de 
cercetare eligibile în   competiţiile 
organizate la nivel    naţional    şi  
internaţional 

- elaborarea proiectelor şi a documentaţiei necesare 
- achiziţie de lucrări din domeniul educaţiei (Bibliotecă) şi înnoirea de la edituri 
europene 

Prorector cercetare, 
Director DPPD, 
colectivul didactic, 
responsabil CSCI 

10000 ron 
2019/2020 

5. Organizarea  
conferinței  internationale 

- activităţi aferente organizării manifestărilor ştiinţifice simpozion, lansare de carte 
- proiecte AFCN, CNCS, ANR, CNCR-RK, conferinţe internaţionale, publicaţii 

Prorector cercetare, 
Director DPPD, 
responsabil CSCI 

  2019/2020 
10.000 ron 
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1.   Continuarea      şi     extinderea 
programelor de schimb didactic 
cu universităţi europene 

 

- intensificarea acordurilor cu alte instituţii de cultură şi universităţi 
- încurajarea cooperărilor interuniversitare şi interculturale  

Prorector relaţii 
internaţionale, Director 
DPPD 

Permanent 

2. Extinderea programelor 
„Erasmus” 

- semnarea unor noi acorduri Erasmus cu universităţi partenere, pe programe de 
formare didactică 

Prorector relaţii 
internaţionale, Director 
DPPD 

Permanent 

3.  Intensificarea   cooperărilor   
cu universităţi din străinătate 

- organizarea unor reuniuni internaţionale 
  - încheierea de acorduri Erasmus cu universităţi din ţările UE şi alte regiuni agreate 
  - organizarea de evenimente artistice, educationale, perfectionare cu universitati si   
  MECC din  Republica Moldova 

Prorector relaţii 
internaţionale, 
responsabil DPPD, 
responsabil CSCI 

Permanent 

  4.   Creşterea       numărului      de  
mobilităţi       ale      studenţilor    şi 
cadrelor didactice 

- încheierea unor noi acorduri de colaborare 
- extinderea numărului de acorduri Erasmus 
- repartizarea de mobilităţi şi pentru cadrele didactice din DPPD 

Prorector relaţii 
internaţionale,  
Director DPPD 

 Permanent 
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   1.  Implicarea  studenţilor din 
DPPD la diverse manifestări 
ştiinţifice 

   - participări la manifestări ştiinţifice cu prezentări şi comunicări 
   - îndrumarea lucrărilor de licență, disertație cu teme educaționale 

Studenţi, colectivul didactic, 
Director DPPD 

Permanent 
5.000 ron 

2. Accesare de fonduri naţionale 
şi europene 

- elaborarea de proiecte finanţate prin fonduri europene şi naţionale Prorector cercetare, 
colectivul didactic 

   Permanent 

 

 

   

  3.  Dezvoltarea  relaţiilor cu  
mediul de afaceri şi cu instituţiile 
culturale 

- organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai centrelor culturale străine 
- organizarea de întâlniri şi proiecte cu reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi 
învăţământ, ISJ, CCD, MEC 

 

Prorector cercetare, 
Director DPPD 

Permanent 
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MANAGEMENT ACADEMIC 
1. Organizarea unor întâlniri de 
lucru cu facultăţile pe temele: 
asigurarea calităţii, 
managementul proiectelor 

- programarea întâlnirilor 
- stabilirea temelor de discuţie: asigurarea calităţii, întocmirea planurilor strategice, 
operaţionale şi a evaluării acestora, oportunităţi de finanţare europene şi ne- europene 

Prorector         didactic      și 
calitate,  
Prorector cercetare, DGA, 
Director DPPD 

Permanent 

2. Realizarea de propuneri de 
proiecte pe teme de dezvoltare 
universitară 

- identificarea posibilităţilor de finanţare 
- analiza necesităţilor 
- design proiecte 

Prorector cercetare, 
Director DPPD, 
responsabil CSCI 

Permanent 
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
1. Rediscutarea         criteriilor  de 
performanţă      pentru ocuparea 
posturilor didactice 

- organizarea de concursuri pentru posturile didactice libere 
- proiecte pe criterii specifice domeniului educaţional 

Prorector didactic și 
calitate, Director DPPD 

2019/2020 

MANAGEMENTUL FINANCIAR 
1. Instituirea unor proceduri 
de analiză economică a DPPD 

- elaborarea planului de realizare a veniturilor 
- elaborarea măsurilor de reducere a costurilor 

DGA, Director 
economic,Director DPPD 

Permanent 

2. Urmărirea bugetului DPPD - evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor la nivel de departament 
- realizarea măsurilor de încadrare în bugetele de venituri şi cheltuieli ale DPPD 

Director economic, 
Director DPPD 

Permanent 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
1. Alinierea la standardele şi 
practica instituţiilor de 
învăţământ superior europene în 
domeniul managementului 

 

- creşterea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii universitare, atât în privinţa 
personalului cât şi a studenţilor 
- introducerea unor proceduri de asigurare a calităţii pentru procesul de predare- 
învăţare 

Prorector didactic şi 
calitate,  Jurist, DGA,  
Director DPPD 

Permanent 

2. Evaluarea anuala a 
cursurilor de către studenţi 

- multiplicarea şi distribuirea formularelor, instruirea studenţilor responsabili cu 
aplicarea formularelor în facultăţi 
- colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor 

Director DPPD, 
colectivul didactic 

Semestrial 

MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV 
1. Actualizarea site - 
ului universităţii:      www.      
arteiasi.ro/dppd 

- întreţinerea şi dezvoltarea site-ului (ghiduri, admitere, informaţii administrative) 
- promovarea programelor şi acţiunilor educaţionale,artistice şi ştiinţifice ale DPPD 
- actualizarea informaţiilor DPPD, în conformitate cu legislaţia specifică 

Prorector didactic  
și calitate, Director  
DPPD, informatizare 

Permanent 
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1. Editare materiale de prezentare 
ale UNAGE DPPD 

- analiza materialelor existente 
- actualizarea bazei de date fotografice 
- editarea şi tipărirea materialelor 
 

Director DPPD, 
responsabil CCOC 

2020 

2. Promovarea admiterii 2020 prin 
CCOC și DPPD 

- pregătirea campaniei de promovare 
- expunere de afişe în licee, distribuire de flayere în facultăţi 
- actualizarea ghidului studentului DPPD 

Decani, Director DPPD, 
colectivul didactic, 
Responsabil CCOC 

2019/2020 
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1. Atragerea pentru cursuri DPPD 
buget      a   studenţilor  în   vederea 
obținerii   de    alte       venituri 
extrabugetare 

- repartizarea  bugetului,  conform  cifrei  de  şcolarizare şi a cadrelor didactice 
înscrise la grade 
- atragerea de alte venituri prin taxe, la cursuri cu taxa, nivel I si nivel II, 
postuniversitar, refaceri de cursuri, credite, înscriere la grade didactice 
- organizarea de cursuri de formare continuă 
  

Director economic, 
Director DPPD, 
Responsabil CCOC 

Permanent         
100000 ron 
2019/2020 

V
II

I 

B
IB

L
IO

TE
C

A
 1. Continuarea dotărilor  

bibliotecilor   din str. C. Negruzzi 
nr. 7-9 şi Sărărie cu   materiale 
necesare pregătirii didactice 

- achiziţionarea de noi titluri de specialitate 
- achiziţionarea de reviste ştiinţifice 
- imbogatirea fondului de carte psihopedagogica, didactici aplicate 

Prorector didactic și 
calitate, Bibliotecar şef,   
Director DPPD 

Permanent 
5.000 ron 

 
Director DPPD, 

Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca 

http://www/

