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CAPITOLUL I 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

- SCURTĂ PREZENTARE 

 

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură universitară 

autonomă, înfiinţat prin adresa M.E.C. nr. 33309 din 26 mai 2000 şi O.M. nr. 4796 din 19 octombrie 

2001 şi a fost acreditat, sub aceeaşi denumire, în urma evaluării externe realizate de către comisia 

ARACIS în luna noiembrie 2008, iar în urma evaluării periodice din aprilie 2014, a obţinut avizul 

ARACIS de menţinere a calităţii de instituţie furnizoare de programe de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.  

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se organizeazǎ şi funcţioneazǎ 

conform prevederilor Cartei universitare, fiind subordonat direct Consiliului de Administrație  și 

Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.  

 În activitatea DPPD se aplică prevederile regulamentelor şi metodologiilor interne ale 

Universităţii, cu excepţia aspectelor care sunt reglementate în mod specific prin Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. În 

cadrul DPPD funcționează Departamentul de Formare Continuă, aflat în subordinea directă a 

directorului DPPD. 

 Obiectivele DPPD derivă din obiectivul general al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu de a forma specialişti care sǎ facǎ faţǎ concurenţei şi cerinţelor societǎţii şi în acelaşi timp 

sǎ promoveze şi sǎ contribuie la dezvoltarea universitǎţii ca generator şi sintetizator de cunoştinţe 

ştiinţifice.   

Misiunea DPPD vizează trei direcţii:  

a) formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi a absolvenţilor 

învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic;  

b) formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de          

formare/perfecţionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat, precum şi prin 

organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de obţinere a gradelor didactice de personalul 

didactic din învăţământul preuniversitar;  

c) cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu 

necesităţile de perfecţionare a procesului de învăţământ şi cu perspectivele de evoluţie a 

învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei în spaţiul naţional şi european. 

  DPPD oferă programe universitare şi postuniversitare de formare iniţială, cursuri de 

conversie profesională şi cursuri de formare continuă şi managerială pentru profesia didactică şi 

pentru alte categorii profesionale. 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să organizeze examene 

pentru obţinerea gradelor didactice II şi I de către personalul didactic din învăţământul 

preuniversitar, la specializările la care este autorizat şi cursuri de formare continuă a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, cotate cu unităţi de credite profesionale transferabile, 

potrivit reglementărilor Ministerului Educației Naționale.  
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CAPITOLUL II 

PROGRAME DE STUDII. STUDENȚI 

 

2.1. Programe de formare iniţialǎ 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o unitate academică 

funcţională a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (UCB), care asigură producerea, 

transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în domeniul formării iniţiale şi continue a personalului 

didactic şi de conducere din învăţământ. 

Activităţile DPPD se organizează atât pentru studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi” 

din Târgu-Jiu înmatriculaţi la studiile de licenţă sau de master, cât şi pentru absolvenţii 

învăţământului universitar cu diplomă de licenţă/master (sau echivalentul acesteia). 

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine pentru următoarele 

niveluri: 

a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 

didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui 

minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; 

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe 

posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu condiţia acumulării unui minimum de 60 de 

credite transferabile din programul de formare psihopedagogică (obţinute prin cumularea celor 30 de 

credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II) și absolvirea unui program de master în 

domeniul diplomei de studii universitare de licenţă. 

Programul de formare psihopedagogică are un caracter unitar şi obligatoriu. Documentul 

central îl constituie planul de învăţământ, a cărui structură asigură pregătirea teoretică şi practică a 

studenţilor şi permite integrarea rapidă la un nivel de performanţă comparabil cu standardele 

naţionale, europene şi internaţionale, în structurile de profil. Structura curriculumului, precum şi 

eşalonarea conţinuturilor şi activităţilor didactice pe parcursul programului de formare, sunt stabilite 

în mod standardizat, la nivel naţional, prin O.M.E.N. nr. 3850/02.05.2017.     

Activităţile didactice din cadrul programului de formare psihopedagogică se organizează pe 

serii de curs şi grupe de seminar, potrivit reglementărilor în vigoare.  

Programul de formare psihopedagogică corespunzător Nivelului I se adresează studenţilor în 

mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă conform planului de învăţământ, pe 6 semestre a câte 

14 săptămâni/semestru. 

Programul de formare psihopedagogică corespunzător Nivelului II se adresează 

masteranzilor în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de master conform planului de învăţământ, pe 

4 semestre a câte 14 săptămâni/ semestru. Acest program poate fi urmat doar de studenţii/absolvenţii 

unui program de master în domeniul diplomei de licenţă, care au obţinut certificarea pentru nivelul I 

pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiţiei de 

formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Cel puţin 50% din formele de verificare ale disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ 

sunt examene. Fiecare disciplină din planul de învăţământ a programului de formare 

psihopedagogică este parcursă în conformitate cu fişa disciplinei, întocmită şi aprobată anual la 
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nivelul departamentului, stabilind obiectivele, competenţele, repartizarea orelor de curs şi seminar, 

bibliografia minimală, modul de examinare şi evaluarea cunoştinţelor acumulate.  

Practica pedagogică este disciplină obligatorie din planul de învăţământ și se organizează pe 

grupe şi subgrupe şi este asigurată de cadre didactice universitare şi de profesori din învăţământul 

preuniversitar, care au statutul de mentori de practică pedagogică.  

Coordonarea practicii pedagogice pe specializări este asigurată de un cadru didactic 

universitar. Acesta întocmeşte tematica practicii, controlează activitatea desfăşurată de studenţi, 

evaluează prestaţia studenţilor şi acordă notele la colocviul de practică.  

 

2.2. Studenţi/Masteranzi/Absolvenţi de studii superioare 

DPPD din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează programe de 

formare psihopedagogică, atât pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv master, cât şi 

în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, în condiţiile stabilite prin Metodologia-cadru (O.M.E.N. nr. 3850/02.05.2017) şi prin 

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică.  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic colaborează cu facultăţile de la care 

provin studenţii, pentru a corela organizarea şi calitatea pregătirii psihopedagogice, metodice şi 

practice, cu pregătirea de specialitate şi cu instituţiile de învăţământ descentralizate în realizarea 

obiectivelor sale în cadrul pregătirii iniţiale a studenţilor (practica pedagogică) şi a dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

În tabelele 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. este prezentată evoluţia numărului de 

studenţi/masteranzi/absolvenţi de studii superioare înscrişi la programul de formare psihopedagogică 

Nivelurile I și II, în perioada 2012/2018. 

 

Tabel 2.2.1. Evoluţia numărului de studenţi la programul de formare psihopedagogică Nivel I, în perioada 2012/2018 

Anul  

universitar 
Programul de studii 

Nr. studenţi 

înscriși în anul I 

Nr. studenţi 

înscriși în 

anul II 

Nr. studenţi 

înscriși în 

anul III 

Total 

2012/2013 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
167 102 114 383 

2013/2014 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
185 144 93 422 

2014/2015 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
163 139 129 431 

2015/2016 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
120+2* 140 129 389+2* 

2016/2017 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
162+1* 97+2* 128 387+3* 

2017/2018 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul I-licenţă 
230+1Sb+4* 131+1* 95+2* 

456+1 

Sb+7* 
*  studenţi  etnici români din Republica Moldova 

Sb - studenți etnici români din Serbia 
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Tabel 2.2.2. Evoluţia numărului de masteranzi la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în perioada 

2012/2018 

Anul 

universitar 
Programul de studii 

Nr. masteranzi 

înscriși în anul I 

Nr. masteranzi 

înscriși în anul II 
Total 

2012/2013 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 
46 48 94 

2013/2014 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 
31 36 67 

2014/2015 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 
24 28 52 

2015/2016 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 
39 22 61 

2016/2017 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 
29 37 66 

2017/2018 
Programul de formare psihopedagogică,  

Nivelul II-master 
36 29 65 

 

Tabel 2.2.3. Evoluţia numărului de cursanţi la programul formare psihopedagogică Nivelurile I şi II-regim 

postuniversitar,  în perioada 2012/2018 

Anul 

universitar 
Programul de studii 

Nr. cursanţi 

înscriși Nivelul I 

postuniv. 

Nr. cursanţi 

înscriși Nivelul II 

postuniv. 

Total 

2012/2013 
Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

şi II-postuniversitar 
84 5 89 

2013/2014 
Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

şi II-postuniversitar 
44 21 65 

2014/2015 
Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

şi II-postuniversitar 
46 16 62 

2015/2016 
Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

şi II-postuniversitar 
51 15 66 

2016/2017 
Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

şi II-postuniversitar 
29 13 42 

2017/2018 
Programul de formare psihopedagogică, Nivelurile I 

şi II-postuniversitar 
35+1** 14 50 

** cetățean grec 

 

Fig. 2.2.1.Situaţia numărului de cursanţi la programul formare psihopedagogică Nivelurile I şi I  în anul 

universitar 2016/2017, comparativ cu anul universitar 2017/2018 
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Fig. 2.2.2. Evoluţia numărului de cursanţi la programul formare psihopedagogică Nivelurile I şi II,  în 

perioada 2012/2018 

Aşa cum reiese din fig. 2.2.1 şi fig. 2.2.2,  în anul universitar 2017/2018 frecventeazǎ 

cursurile programelor de  formare psihopedagogică un numǎr de 579 cursanţi, cu 81 cursanţi mai 

mulţi decât în anul precedent şi aproximativ egal cu anul universitar 2012/2013. 

Graficele demonstrează o cerere constantă pentru profesionalizarea în cariera didactică, chiar dacă 

pe ansamblul universităţii numărul de studenţi a scăzut corespunzător scăderii populaţiei școlare. 

Evoluţia numărului de cursanţi pe ani de studiu şi formă de finanţare la programul de 

formare psihopedagogică Nivelurile I şi II este prezentată în tabelul 2.2.4. 

 

Tabelul 2.2.4. Numărul cursanţilor pe ani de studiu şi formă de finanţare la programul de formare psihopedagogică Nivelurile I şi II, 

în perioada 2012/2018 

Anul de 

studii 

Nivelul I-studenţi 
Nivelul I 

postuniversitar 
Nivelul II-masteranzi 

Nivelul II 

postuniversitar 

I II III I I II I 

Finanţare Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Taxă  Buget Taxă  Buget Taxă  Taxă  

2012/2013 104 63 92 10 88 26 84 - 46 - 48 5 

2013/2014 113 72 107 37 83 10 44 17 14 - 36 21 

2014/2015 125 38 93 46 104 25 46 12 12 18 10 16 

2015/2016 95+2* 25 123 17 81 48 51 27 12 13 9 15 

2016/2017 122+1* 40 90+2* 7 119 9 29 22 7 24 13 13 

2017/2018 
190+1Sb+4

* 
40 124+1* 7 84+2* 11 35+1** 25 11 22 7 14 

*  studenţi  etnici romani din Republica Moldova 

**  cetățean grec 

Sb-studenți etnici din Serbia 

 

 
Fig. 2.2.3. Evoluţia numărului de cursanţi ai DPPD, începând cu anul universitar 2012/2013, pe categorii de finanţare  
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Diminuarea acceleratǎ a numǎrului de studenţi, cu efect major asupra studenţilor cu taxǎ, s-a 

resimţit şi la DPPD deoarece studenţii şi masteranzii Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-

Jiu au acelaşi tip de finanţare ca şi la facultǎţi.  

Numǎrul cursanţilor cu taxǎ a scǎzut continuu de la 49,82% în anul universitar 2012/2013, la 

21,76% în anul universitar 2017/2018, iar în ceea ce priveşte numǎrul studenţilor bugetaţi, acesta a 

crescut de 1,6 ori faţǎ de anul universitar 2012/2013. 

 

2.3. Admitere 2017 

Concursul de admitere pentru studenţi/masteranzi şi absolvenţi de studii superioare la DPPD 

pentru anul universitar 2017/2018 s-a realizat pe baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

admiterii la programele de formare psihopedagogică.  

În tabelul 2.3.1. este prezentatǎ situaţia numărului de studenţi/masteranzi/absolvenţi de studii 

superioare admişi la programul de formare psihopedagogică Nivelurile I şi II, în sesiunea 

septembrie-octombrie 2017. 

 
Tabelul 2.3.1. Numărul de studenţi/masteranzi/absolvenţi de studii superioare înmatriculaţi la programul de formare 

psihopedagogică Nivelurile I şi II, în sesiunea septembrie-octombrie 2017 

 Programul de studii 
Nr. studenţi 

admiși  

2017/2018 

Programul de studii psihopedagogice, Nivelul I-licenţă, anul I 230+1Sb+4* 

Programul de studii psihopedagogice, Nivelul I-postuniversitar 35+1** 

Programul de studii psihopedagogice, Nivelul II-master, anul I 36 

Programul de studii psihopedagogice, Nivelul II-postuniversitar 14 

Total 
315+1 

Sb+4*+1** 
*  studenţi  etnici români din Republica Moldova 

**  cetățean grec 

Sb-studenți etnici din Serbia 

Tabelul 2.3.2. Numărul de studenţi/masteranzi/absolvenţi de studii superioare înmatriculaţi la programul de formare 

psihopedagogică Nivelurile I şi II în perioada 2012/2018 

Anul de studii 

 

Nivelul I 

studenţi 

Nivelul I 

postuniversitar 

Nivelul II 

masteranzi 

Nivelul II 

postuniversitar 

2012/2013 167 84  46  5 

2013/2014 185 44  31  21 

2014/2015 163 46  24  16 

2015/2016 122 51  39  15 

2016/2017 163 29  29  13 

2017/2018 235 36  36  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.3.1. Evoluția numărului de cursanţi înmatriculaţi la programul de formare psihopedagogică în perioada 

2012/2018 
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 Ȋn ceea ce priveşte admiterea, în anul 2017 au fost înmatriculaţi 321 candidaţi la programul 

de formare psihopedagogică. Aşa cum reiese din fig. 2.3.1 numǎrul candidaţilor admişi la programul 

de formare psihopedagogică este de 1,37 ori mai mare decât anul 2016 şi cu 20 cursanţi mai mulţi 

decât în anul 2012, datoritǎ colaborǎrii şi sprijinului cadrelor didactice de la facultǎţi. 

 

2.4. Grad de promovare 

În cazul studenţilor de la învăţământul cu frecvență, disciplinele şi activităţile didactice se 

parcurg şi se promovează în anii de studiu şi în semestrele prevăzute în planul de învăţământ. În 

cazul abaterilor de la parcursul de studiu prevăzut de planul de învăţământ, prin nepromovarea, 

amânarea sau obţinerea în avans a unor credite (discipline) se aplică prevederile legislaţiei în 

vigoare. Condiţiile de promovare, formele de evaluare, precum şi conţinutul disciplinelor de 

învăţământ sunt precizate în fişele de disciplină aferente. 

În tabelul 2.4.1 s-a prezentat situaţia privind gradul de promovare a cursanţilor la programul 

de formare psihopedagogică Nivelurile I şi II, la sfârșitul anului universitar 2016/2017. 

 

Tabel 2.4.1. Situaţia promovǎrii pe ani de studii a cursanţilor la programul de formare psihopedagogică  

Nivelurile I şi II, în anul universitar 2016/2017 

PROGRAMUL DE 

STUDII 

 

IF 

ANUL DE 

STUDIU 

NR. DE  STUDENŢI   

INSCRISI ÎN ANUL  

UNIV. 2016/2017 

NR. 

STUDENŢI 

PROMOVAŢ

I  

GRAD DE 

PROMOVARE 

(%) 

Programul de formare 

psihopedagogică, 

nivelul I-licenţă 

I 163 132 80,99 % 

II 99 91 91,92 % 

III 128 96 75 % 

TOTAL 390 319 81,80 % 

Programul de formare 

psihopedagogică, 

nivelul II-master 

I 29 29 100 % 

II 37 34 91,90 % 

TOTAL 66 63 95,46% 

Programul de formare 

psihopedagogică, 

nivelul I-postuniversitar 

I 29 20 68,97 % 

TOTAL 29 20 68,97 % 

Programul de formare 

psihopedagogică, 

nivelul II-postuniversitar 

I 13 13 100 % 

TOTAL 13 13 100 % 

TOTAL D.P.P.D  498 415 83,34 % 

 

Analizând datele prezentate în tabelul 2.4.1 se constatǎ cǎ cel mai scǎzut grad de promovare 

la programul de formare psihopedagogică este la anul I postuniversitar de 68,97 %, iar cel mai 

ridicat grad de promovare de 100% s-a înregistrat la anul I master şi anul II postuniversitar. 
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Fig.2.4.1.Situaţia promovǎrii cursanţilor la programul de formare psihopedagogică, la sfârşitul anului universitar 

2016/2017 

 

2.5. Inserţia profesionalǎ a absolvenţilor  

În tabelul nr. 2.5.1 este prezentată situaţia absolvenţilor programului de formare 

psihopedagogicǎ prin prisma inserţiei pe piaţa muncii în anul 2017.  

 

Tabel 2.5.1. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programului de formare psihopedagogică, promoţia 2016/2017 

Programul de studiu 
Nr. 

absolvenţi 

Angajaţi la nivelul programului de 

formare psihopedagogică 
Inserţia profesionalǎ 

Nivelul II - master  34 2 5,8% 

Nivelul I postuniversitar  20 8 40% 

Nivelul II postuniversitar  13 4 30,7% 

 

 
Fig. 2.5.1. Situaţia inserţiei profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor programului de formare psihopedagogică, promoţia 2016/2017 

 

Se constatǎ cǎ gradul de inserţie a absolvenţilor programului de formare psihopedagogică 

nivel postuniversitar este mai ridicat decât cel al studenţilor UCB, deoarece majoritatea cursanţilor 

sunt angajaţi în învǎţǎmânt, iar o altǎ categorie de absolvenţi se angajazǎ în domeniul diplomei de 

licenţǎ. 
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CAPITOLUL III 

SITUAŢIA PERSONALULUI ȘI A POSTURILOR VACANTE 

 

3.1. Context general 

Statul de funcţii de personal didactic al DPPD se întocmeşte în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din  

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

Conform statului de funcţii, personalul didactic al DPPD este alcătuit din specialişti în 

domeniile prevăzute în planul său de învăţământ, ocupând posturi de la asistent la profesor, fie prin 

concurs, fie ca asociaţi prin plata cu ora. Încadrarea se realizează respectând normele generale şi pe 

cele ale Universităţii, conform nevoilor anuale şi semestriale de desfăşurare a activităţilor specifice, 

cu antrenarea cadrelor didactice titulare şi a celor asociate din învăţământul preuniversitar sau de la 

facultăţi, în condiţiile legii. Posturile didactice care nu sunt ocupate cu personal titular sunt 

considerate vacante şi pot fi scoase la concurs.  

Concursul se organizează conform legii şi Cartei universitare, pe baza unor criterii şi 

standarde prevăzute în Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi a posturilor 

de cercetare vacante în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 

În anul universitar 2016/2017, în departament au fost 3 cadre didactice titulare, 498 cursanti, 

rezultând un raport de 166 studenți/cadru didactic. 

Se constată o nevoie acutǎ de cadre didactice titulare la DPPD pentru a acoperi normele din 

statul de funcții.  

 

3.2. Situaţia personalului didactic și de cercetare 

Numărul total de posturi existente în statul de funcţii, la 31 decembrie 2017, este de 13, din 

care numărul de posturi acoperite cu personal didactic titularizat în Universitatea ,,Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu este 5,58 reprezentând 42,92%, iar numărul de posturi acoperite cu personal 

didactic asociat este de 7,42 reprezentând 57,08%.  

 
Fig.3.2.1. Situaţia acoperirii posturilor din statul de funcţii cu personal didactic titular şi asociat, la 31 

decembrie 2017  
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Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi în domeniul 

disciplinelor din postul ocupat, iar celelalte cadre didactice au competenţe în domeniul disciplinei 

predate. Coordonatorii şi îndrumătorii de practică pedagogică sunt titulari ai universităţii, respectiv 

personal asociat având gradul didactic I în specializarea respectivă (asigură desfășurarea practicii 

pedagogice în școlile partenere). 

Orientarea în carieră a studenţilor este o responsabilitate a tuturor cadrelor didactice, aceştia 

având în permanenţă ore la dispoziţia studenţilor, personalizând îndrumarea la cererea acestora, dar 

şi ore de consultaţii.  

Situaţia cadrelor didactice titulare ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, în funcţie de gradul didactic este prezentată în tabelul 3.2.1. 

 
Tabel 3.2.1. Evoluţia personalului didactic titular al DPPD, în perioada 2012/2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2.2. Dinamica titularilor (posturilor ocupate) la DPPD pe grade didactice, în perioada 2012/2018 

 

Se poate constata o distribuţie neuniformǎ a gradelor didactice, asistent universitar, lector şi 

profesor, cadrele didactice neîndeplinind criteriile de avansare pentru postul de conferenţiar.  

În anul universitar 2017/2018 numărul cadrelor didactice a crescut cu 7,5% faţă de anul 

universitar 2016/2017, prin ocuparea prin concurs a postului de asistent universitar, poziţia 9 din 

statul de funcţii, pe perioada determinatǎ.  

Ocuparea posturilor din statele de funcţii este prezentată în tabelul 3.2.2. 

 
Tabel 3.2.2. Situaţia posturilor vacante la DPPD 

Anul 

universitar 

Nr. total de 

posturi 

Nr. posturi 

ocupate 

% 

Nr. posturi 

vacante 

% 

Nr. posturi vacante 

acoperite cu titulari 

UCB % 

Nr. posturi vacante 

acoperite cu cadre didactice 

asociate % 

2015/2016 13 3 23,08 10 76,92 2,66 26,6 7,34 73,40 

2016/2017 12 3 25 9 75,00 1.28 14,2 7,72 85,8 

2017/2018 13 4 32,5 9 67,5 1,58 14,4 7,42 85,6 

 

Grad 

didactic 

2012/2013 2013/2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Profesor - - - - 1 25 1 33 1 33 1 25 

Conferenţiar - - - - - - - - - - -  

Lector 3 75 3 75 2 50 2 67 2 67 2 50 

Asistent 1 25 1 25 1 25 - - - - 1 25 

TOTAL 4 4 100 100 4 100 3 100 3 100 4 100 
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Din tabelul 3.2.2. se observă că posturile vacante existente în statul de funcţii al departamentului 

sunt ocupate în cea mai mare parte de cadre didactice asociate din afara instituţiei.  

Cadrele didactice asociate îndeplinesc condiţiile legale pentru desfăşurarea activităţilor didactice 

în regim de plata cu ora. 
 

 
Fig. 3.2.3. Dinamica numǎrului de posturi vacante si ocupate la DPPD, în perioada 2015/2018 

 

Se constată o nevoie acută de cadre didactice de specialitate pentru acoperirea posturilor 

vacante, în special pentru disciplina psihologie.  

Cât priveşte posturile vacante, acestea au fost acoperite, conform legii şi Metodologiei de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea „Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu, cu 5 cadre didactice titulare UCB şi 31 cadre didactice asociate, în 

principal profesori din învǎţǎmântul preuniversitar având specializarea specificǎ disciplinelor din 

planurile de învăţământ ale programelor formare psihopedagogicǎ la DPPD. 

 

3.3. Situaţia personalului didactic auxiliar și nedidactic 

Pentru realizarea sarcinilor administrative şi de evidenţă, DPPD dispune de secretariat 

propriu. Acesta asigură evidenţa studenţilor, a cursanţilor, a documentelor şi actelor normative 

referitoare la activitatea DPPD, efectuează corespondenţa cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu 

inspectoratele şcolare şi Casele Corpului Didactic şi realizează celelalte sarcini specifice activităţii 

de secretariat.  

Personalul didactic auxiliar este dimensionat în funcţie de necesităţi şi de normele legale în 

vigoare, posturile fiind ocupate prin concurs. Activitatea secretariatului DPPD se desfăşoară în 

spaţiile repartizate de conducerea Universităţii, potrivit nevoilor de funcţionare optimă, de arhivare a 

documentelor şi de relaţionare cu publicul.  
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CAPITOLUL IV 

MANAGEMENTUL ACADEMIC ȘI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

4.1. Managementul academic 

 Din perspectiva managementului academic, activităţile derulate la nivelul departamentului 

au fost incluse în Planul operaţional, Planul de cercetare știinţifică și în Programul de manifestǎri 

ştiinţifice. Toate aspectele privind activitatea academică și de cercetare sunt analizate în Consiliul 

DPPD, avizate și transmise spre aprobare Consiliului de Administraţie și Senatului Universităţii 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

DPPD are ca scop fundamental pregătirea inţială a viitorilor profesori, derularea programelor 

de educaţie continuă (postuniversitare, master, perfecţionare), precum şi cercetarea ştiinţifică în 

domeniul psihopedagogic, metodic şi al managementului educaţional la un înalt nivel calitativ. 

Activitatea de practică pedagogică este reglementatǎ prin Regulamentul de organizare şi 

desfǎşurare a practicii pedagogice la programul de studii psihopedagogice pentru certificarea în 

profesia didacticǎ, aprobat de Senatul Universităţii ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 

Pe baza comenzii de la Facultatea de Știinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publicǎ, 

DPPD a organizat activitatea de practică pedagogică, în colaborare cu Școala de Aplicaţie, pentru 

specializarea PIPP. 

Astfel au fost încheiate protocoale de colaborare cu urmǎtoarele unitǎţi şcolare: 

 Inspectoratul Școlar Judeţean Gorj; 

 Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu; 

 Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu; 

 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu; 

 Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu-Jiu; 

 Şcoala Gimnazialǎ ,,Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu; 

 Şcoala Gimnazialǎ ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu; 

 Şcoala Gimnazialǎ ,,Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu; 

 Gradiniţa cu Program Prelungit ,,Vis de Copil” Târgu-Jiu; 

 Gradiniţa cu Program Prelungit ,,Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu. 

 

4.2. Managementul și asigurarea calităţii  

4.2.1. Asigurarea managementului calităţii 

DPPD prin specificul său, participă la managementul calităţii în Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, conform atribuţiilor şi obiectivelor sale. 

Evaluarea şi asigurarea calităţii programelor de studii şi cercetare organizate de DPPD se 

efectuează potrivit cadrului legislativ actual aplicat tuturor structurilor şi programelor universitare.  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi-a însuşit Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenţilor care are precizări clare privind examinarea studenţilor.  

Evaluarea programelor de studii are douǎ componente:  

a) evaluare internă-de către corpul de auditori interni ai universităţii; 

b) evaluarea externă-de către ARACIS.  
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Comisia privind asigurarea calităţii la nivelul DPPD are urmǎtoarea componenţǎ: 

 Preşedinte: Ș.l. dr. Tǎtar Adina Milena; 

 Membrii: Prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana; 

           Lect. univ. dr. Vîrtop Sorin Avram-RAC; 

           Student: Șodolea Adelina. 

Comisia de asigurare a calităţii din departament coordonează aplicarea procedurilor şi 

elaborarea rapoartelor anuale de evaluare internă, sprijinind conducerea în îmbunătăţirea continuă a 

standardelor de calitate la nivel instituţional. Consiliul departamentului  implementează permanent 

măsurile de îmbunătăţire propuse de Comisie. 

Obiectivul fundamental al DPPD este de a crea o imagine distinctǎ şi de calitate a 

departamentului prin oferta educaţională, din punct de vedere didactic şi al cercetării ştiinţifice. 

Departamentul pentru Pregǎtirea Personalului Didactic este o structurǎ departamentalǎ cu o 

misiune complexă, cuprinzând activităţi didactice şi de cercetare, urmărind în permanenţă: 

a) instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în activitatea didactică,  

educaţională şi de cercetare, manifestând o largă deschidere spre sistemul european de valori; 

b) formarea şi pregătirea viitorilor profesori, derularea programelor de educaţie continuă 

(postuniversitare, master, perfecţionare), precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul 

psihopedagogic, metodic şi al managementului educaţional la un înalt nivel calitativ; 

c) promovarea şi dezvoltarea unor componente culturale specifice; 

d) adaptarea la cerinţele comunităţii academice naţionale şi internaţionale; 

e) dezvoltarea activităţii de cercetare ca o componentă importantă a activităţii universitare ce stă la 

baza unei profesionalizări de nivel înalt; 

f) promovarea unei oferte educaţionale în concordanţǎ cu politicile europene de educaţie şi formare. 

La nivelul DPPD, coordonarea activităţilor desfăşurate privind calitatea este asigurată de 

Comisia de Calitate, aflată în subordinea CEAC. Comisia de calitate sprijină în cadrul 

departamentului crearea culturii calităţii şi asigură implicarea largă a cadrelor didactice şi a 

cursanţilor, la acţiunile desfăşurate pentru realizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea indicatorilor de 

performanţă la nivelul programului de formare psihopedagogicǎ.  

 

4.2.2. Evaluarea programelor de studii 

Ȋn anul 2019, Departamentul pentru Pregǎtirea Personalului Didactic urmeazǎ sǎ treacǎ 

printr-un proces de evaluare instituţională externă în vederea obţinerii avizului ARACIS de 

menţinere a calităţii de instituţie furnizoare de programe de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competenţelor pentru profesia didactică. 

 

4.2.3. Evaluarea colegialǎ şi evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Ȋn perioada analizată, au fost evaluate colegial toate cadrele didactice titulare din 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, obţinând calificativul „Foarte bine”.  

Ȋn anul universitar 2016/2017 au fost evaluate de cǎtre studenţi un numǎr de 6 cadre didactice (3 

cadre didactice titulare şi 3 cadre didactice asociate), obţinând calificativul „Foarte bine”.  
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Fig. 4.2.1. Evaluarea cadrelor didactice titulare şi asociate de cǎtre studenţi în anul universitar 2016-2017 

 

Se constatǎ cǎ au fost evaluate un numǎr redus de cadre didactice, reprezentând 14% din 

totalul cadrelor didactice care îşi desfǎşoarǎ activitatea la DPPD. 

Cadrele didactice neevaluate se aflǎ în una din urmǎtoarele situaţii: sunt cadre didactice 

titulare UCB, fiind evaluate în cadrul facultǎţii sau cadre didactice asociate din unitǎţile de 

învǎţǎmânt preuniversitar în care se organizeazǎ practica pedagogicǎ. 

 

4.3. Respectarea eticii universitare şi a activităţii de cercetare  

Ȋn anul universitar 2016/2017 în cadrul DPPD nu au fost situaţii de nerespectare a Codului 

de eticǎ universitarǎ. 
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CAPITOLUL V 

CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE  

 

Plecând de la premisa stimulării şi dezvoltării la maximum a potenţialului de cercetare 

ştiinţifică la nivelul departamentului, în concordanţă cu noile restructurări din învăţământul 

universitar românesc, membrii departamentului s-au implicat în conectarea directă a cercetării 

ştiinţifice la problemele actuale ale învăţământului, antrenarea studenţilor şi cursanţilor în elaborarea 

de studii pe temele actuale ale pedagogiei, psihologiei educaţiei, didacticilor de specialitate, 

dezvoltarea proceselor şi sistemelor de educaţie afirmate la nivel european. 

Astfel, cadrele didactice au fost şi sunt preocupate de elaborarea de lucrări de cercetare în 

multiple domenii de activitate, cu un nivel ştiinţific ridicat, de participarea la conferinţe naţionale şi 

internaţionale prestigioase, de obţinerea unor contracte de cercetare şi granturi de cercetare naţionale 

şi internaţionale, acordând o atenţie sporită cercetării complexe, interdisciplinare. 

Rezultatele cercetării sunt valorificate prin publicarea de articole, lucrări, studii în reviste de 

specialitate, recunoscute CNCSI/CNCS, indexate în baze de date internaţionale.  

 

5.1. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică 

Departamentul pentru Pregǎtirea Personalului Didactic dispune, pentru anul universitar 

2016/2017 de un Plan de cercetare ştiinţifică propriu, inclus în cel al universităţii, precum şi un 

Program al manifestărilor ştiinţifice. Temele de cercetare cuprinse în planul de cercetare se înscriu 

în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

 

   Tabel 5.1.1. Proiecte, contracte de cercetare, granturi naţionale, internaţionale 

Nr. 

crt. 

Nume si prenume 

director proiect 
Titlu proiect 

1. Vîrtop Sorin Avram 

admis spre finantare  de către UEFISCDI în cadrul  Program 1 Subprogram 1.1 - Resurse Umane următorul 

proiect:  

PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI  

 Competiţia 2017 cerere de finanţare - în valoare de 3875 lei 

 Cod provizoriu de inregistrare MC-2017-4338 

 Cod final de inregistrare al cererii PN-III-P1-1.1-MC-2017-2279 

 Participare la conferințe internaționale de prestigiu -  Da 

 Titlu conferință: 10th World Conference on Educational Sciences (WCES-2018) Praga, Republica 
Cehia - http://www.globalcenter.info/wces/ 

 

Tabel 5.1.2. Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional cotate ISI Web of Science 

Nr. 

crt. 

Nume si 

prenume 

autori 

Titlul Publicaţia ISSN/ISBN/vol/pag. Observatii 

 
 

1. 

 
Vîrtop 

Sorin Avram 

Titu Maiorescu 
(1840-1917) 

centennial – a  

thinker’s legacy 
for today 

 

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and 
Social Sciences, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 648-658, oct. 2017. 

ISSN 2421-8030.  

Available at: 
<http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2450

>. doi: https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i1.2450. 

New Trends and Issues 

Proceedings on Humanities 
and Social Sciences, 

. ISSN 2421-8030. 

9 PAGINI 

BDI – 

IN CURS DE 
INDEXARE  

WEB OF 

SCIENCE 

 

2. 
 

 

Vîrtop 
Sorin Avram,   

Boncea 

Amelia  
Georgiana 

The development  
of competencies 

during teachers' 

training 
programmes in the 

Romanian 

educational 
context 

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and 

Social Sciences, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 659-669, oct. 2017. 

ISSN 2421-8030.  
Available at: 

<http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2451

>. doi: https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i1.2451 

New Trends and Issues 
Proceedings on Humanities 

and Social Sciences, 

. ISSN 2421-8030 
9 PAGINI  

BDI – IN 
CURS DE 

INDEXARE 

WEB OF 
SCIENCE 

http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2450
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2450
https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i1.2450
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2451
http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2451
https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i1.2451
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Tabel 5.1.3. Articole publicate în reviste recunoscute la nivel internaţional din fluxul principal de publicaţii indexate 

BDI 

Nr. 

crt 

Nume si 

prenume  

autori 

Titlul Publicaţia ISSN/ISBN/vol/pag. 

1. Boncea Amelia 

Interdisciplinary correlations of the 

educational process in economic sciences 

HORIZONS FOR 

SUSTAINABILITY,  

ISSN: 2501-8000 ISSN-L: 2501-

8000, No. 3(3)/2016 pag 5- 9 

Interactive didactic strategies on teaching 

–learning-evaluation for economic science 
Anale UCB seria Economie,  

ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007, 

Nr. Special vol.1, pag. 82-85 

The emergence of individual 

entrepreneurship based on abilities  - 

competencies relationship 

New Trends and Issues in 

Proceedings on Humanities and 

Social Sciences" 

(www.prosoc.eu) 

ISSN 1844-7007 

The role of evaluation and self-evaluation 

in education. Elements of Ethics in the 

evaluation process,  

Analele Universităţii Constantin 

Brâncuşi din Târgu Jiu, seria 

Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 

1/2017, pag 47 -52 

ISSN 2344-3677 

ISSN-L 1844-6051 

2. 

Amelia 

Boncea, Ion 

Popescu 

Bradiceni 

The art of communication, Volumul 

Conferinței Științifice Internaționale  

Debating Globalization, Identity 

Nation and Dialog  

ISBN 978-606-8624-01-3 

Pag 108-119 

  In a form of knowledge  
Journal of Romanian Literary 

Studies nr. 12/2017  
ISSN 2248-3004, pag 53-63 

3. 

Doru Cirnu, 

Amelia 

Georgiana 

Boncea 

Influence of culture and working 

environement against group dynamics,  
Analele UCB, Seria Economie Volumul 2 special/2017, pag 75-82 

4. 

Vîrtop Sorin 

Avram 

 

Potenţialul uman din persectiva vocaţiei şi 

profesionalismului şi a legăturii cu 

educaţia/ Human potential from the 

perspective of vocation and 

professionalism and its relationship to 

education 

ANALELE UCB SERIA 

LITERE SI STIINTE SOCIALE 

ISSN 2234-3671, ISSN-L 1844-

6051 

http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pd

f/2017-01.Supliment/02_Sorin-

Avram%20VIRTOP.pdf 

ANALELE UCB SERIA LITERE SI 

STIINTE SOCIALE 

6 pag  

ISSN 2234-3671, ISSN-L 1844-6051 

 

On the work of Ioan Maiorescu (1811-

1864) at the centennial of his son Titu 

Maiorescu (1840-1917) /Despre opera lui 

Ioan Maiorescu (1811-1866) la centenarul 

fiului său Titu Maiorescu (1840-1917) 

Analele Universităţii Constantin 

Brâncusi din Târgu Jiu, 

Supliment nr. 3 pe 2017  

ISSN 2234-3671, ISSN-L 1844-

6051http://www.utgjiu.ro/revista/

lit/  

ANALELE UCB SERIA LITERE SI 

STIINTE SOCIALE 

6 pag 

ISSN 2234-3671, ISSN-L 1844-6051 

 

Despre o filosofie a educatiei  in 

opera lui Titu Maiorescu  

 

Analele Universităţii Constantin 

Brâncusi din Târgu Jiu, Seria 

Siinte sociale si litere, Supliment 

nr. 4 pe 2017 

ISSN 2234-3671, ISSN-L 1844-

6051 

ANALELE UCB SERIA LITERE SI 

STIINTE SOCIALE 

6 pag 

ISSN 2234-3671, ISSN-L 1844-6051 

 

5.1.4. Articole publicate în volumele cu referenţi ale unor manifestări ştiinţifice international sau în alte reviste 

Nr. 

crt. 

Nume si 

prenume autori 
Titlul Conferinţa 

1.  Popescu Daniela 

Learning process: models, methods and 

didactic strategies  

"EDUCATIE ȘI DEZVOLTARE SOCIALĂ", ediţia a II-a, 12-13 mai 

2017, secţiunea DPPD “CULTURĂ-EDUCAȚIE-SOCIETATE” 

 

The future of the english language 

 

"EDUCATIE ȘI DEZVOLTARE SOCIALĂ", ediţia a II-a, 12-13 mai 

2017, secţiunea DPPD “CULTURĂ-EDUCAȚIE-SOCIETATE” 

 

 

2.  

Sakizlian Eduard- 

Robert 

Managementul proiectelor de cercetare 

ştiinţificǎ 

Antemeridian Postmeridian, Editura ”Academica Brâncuși”, Târgu-

Jiu, 2017, an 3, nr. 9, seria nouǎ 

ISSN 1582-8808 

http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2017-01.Supliment/02_Sorin-Avram%20VIRTOP.pdf
http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2017-01.Supliment/02_Sorin-Avram%20VIRTOP.pdf
http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2017-01.Supliment/02_Sorin-Avram%20VIRTOP.pdf
http://www.utgjiu.ro/revista/lit/
http://www.utgjiu.ro/revista/lit/


Raport privind starea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul 2017 

19 

 

Creşterea capacitǎţilor de performanţǎ la 

handbal pe baza determinǎrilor 

biochimice 

Antemeridian Postmeridian, Editura ”Academica Brâncuși”, Târgu-

Jiu, 2017, an 3, nr. 9, serie nouă, ISSN 1582-8808 

3. 
Vîrtop Sorin Avram 

 

Titu Maiorescu spre o hermeneutica a 
operei la centenarul sau ( 1917-2017)  

Educatia din perspectiva valorilor Tom XII Summa Theologiae 

Bucuresti 2017, Editura Eikon, p.194/199 ISBN 978-973-757-730-6 

Tom 12 

 Despre educatori şi reformatori la 

celebrarea a 500 de ani de la Reforma 

lui Martin Luther  

Din perspectiva valorilor  

Tom XI, p. 164-169,  Summa Theologiae Bucuresti 2017,  Editura 

Eikon ISBN 978-973-757-730-6 Tom 11 

 

Tabel 5.1.5. Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCS 

Nr. 

crt 

Nume şi 

prenume  

autori 

Titlul Editura ISSN/ISBN 

1. 

 

Popescu 

Daniela 

International accounting and finance terms and concepts – 

an a to z glossary in everybody’s language part i (a – k) 

Editura 

„Academica 

Brâncuşi” 

 

ISBN 978-973-144-827-5, 335 pag. 

 
Upper-intermediate and advanced grammar tests i – a 

handbook for the use of students (compiled and adapted) 

ISBN 978-973-144-860-2 / PART I  

ISBN 978-973-144-861-9,127 pag. 

 

Tabel nr. 5.1.6 Dinamica numǎrului de articole publicate în reviste/conferinţe indexate ISI/BDI şi a cǎrţilor de 

specialitate, în perioada 2012/2017 

 

Articole ISI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- - 2 2 - 2 

Articole BDI - - 2 2 4 10 

Cǎrţi de specialitate 6 1 1 - - 2 

 

 
Fig.5.1. Evoluţia numǎrului de articole publicate în reviste/conferinţe indexate ISI/BDI şi a cǎrţilor de specialitate, în 

perioada 2012/2017 

 

 Din analiza situaţiei prezentate în fig. 5.1. se constatǎ un numǎr ridicat de articole publicate 

în reviste indexate BDI, în special în Analele Universităţii „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu şi 2 

articole ISI, în curs de indexare.  

 

5.2. Manifestări știinţifice   

Ȋn anul 2017 s-a organizat Conferinţa ştiinţificǎ naţionalǎ ,,Educaţie și dezvoltare socială”, în 

colaborare cu Facultatea de Știinţe ale Educaţiei şi Management Public. Cadrele didactice din 

departament au participat la sesiuni științifice internaționale, în comitete ştiinţifice ale unor 
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publicaţii internaţionale  şi naţionale, reviwer, membrii în comitetele ştiinţifice ale conferinţelor 

naţionale şi internaţionale, după cum urmează: 

1.  Prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana, lect. univ. dr. Popescu Daniela-membri în comitetul de 

redacţie: Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, seria Ştiinţe ale Educaţiei ISSN 

1844-7031, Publication  in the  „C”  category-Code CNCSIS 718 

2. Lect. univ. dr. Vîrtop Sorin-Avram  

 octombrie-decembrie 2017 recenzii articole reviste de specialitate:  

 GAVIN PUBLICATIONS-JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH APPLICATIONS 

https://gavinpublishers.com/index.php; 

 05.10.2017-ERCA-134-,,Access to, Use and Challenges of ICTs in Secondary Schools in 

Tanzania: A Study of Selected Secondary Schools in Morogoro Municipality”; 

 18.10.2017-ERCA-136 Seeking Quality and Attracting Candidates: Residency Program 

Directors’ Perceptions; 

 26.10.2017-ERCA-137-Seeking Quality and Attracting Candidates: Residency Program 

Directors’ Perceptions; 

 26.10.2017-ERCA-138-Sensory Transduction: A Common Blue Print confirmate şi de 

www.Pablons;  

 Reviewer for Gavin Publications Journal of Education Research Applications  

www.gavinpublishers.com;    

 12 articole recenzate  până în  septembrie  2017;  

 Reviewer şi membru în comitetul tehnic pentru Conferinţa-for 5th World Congress of 

Education Research WCRE 2017, 12-14 June 2017, St. Petersburg, Russia, 

http://educonf.me/en/page.php?rid=126; 

•16 rezumate recenzate 

•10 lucrǎri recenzate 

 chairman la conferinţe internaţionale-9th  WCES 2017 – Nice, Franţa 1-4 februarie 2017 -

9th World Conference on Educational Sciences, 1-4 Feb, 2017, Nice, France 

wces.worldeducationcenter.eu; 

 coordonator reviste naționale recunoscute CNCS;  

 Analele UCB Seria Știinţe ale educaţiei-editor şef. 

Ȋn vederea indexării şi creşterii calitǎţii ştiinţifice a revistei departamentului, Analele UCB 

Seria Științe ale educației, a fost revizuit comitetul ştiinţific şi a fost contactată Biblioteca Naţională 

a României în vederea trecerii publicaţiei de la un număr de 4 apariţii românǎ-engleză pe an,  la 2 

apariţii anuale în limba engleză, începând cu  anul 2017. 

Lect. univ. dr. Vîrtop Sorin Avram a participat la ,,Romanian Conference for Research and 

Education”-,,Acces la literatura ştiintifică” organizată de E-nformation la Iaşi în perioada 25-27 

noiembrie 2017 cu spijinul Departamentului pentru Cercetare Dezvoltare al Universității 

,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.  

Studenţii departamentului au fost implicaţi în activitatea de cercetare, participând la Zilele 

Cercetǎrii Studenţeşti din UCB, 6-8 aprilie 2017, cu un numǎr de 10 lucrǎri, sub coordonarea 

domnului lect. univ. dr. Vîrtop Sorin Avram. Trei dintre aceste lucrǎri au fost publicate în Analele 

UCB, seria Știinţe ale educaţiei.  
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CAPITOLUL VI 

SITUAŢIA FINANCIARĂ A DPPD 

 

Finanţarea activităţilor desfăşurate în cadrul DPPD se asigură din subvenţii de la bugetul de 

stat, din taxe de studii, cursuri de formare şi din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare. 

Principalele destinaţii ale utilizărilor veniturilor, precum şi echilibrul dintre venituri şi cheltuieli sunt 

precizate prin bugetul DPPD elaborat conform legii şi reglementărilor interne al universităţii. 

Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri 

aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit 

coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, 

luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului. 

În tabelul 6.1. este prezentat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. 

 
Tabelul 6.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 

 

  

Denumire    Proiectie buget DPPD 

VENITURI TOTALE din care : 0001.10 491.687 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 0 

Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 92.820 

Venituri din valorif.produselor din activ.proprie sau anexa 33.10.16 0 

Venituri din organiz.de cursuri de calificare 33.10.17 0 

Venituri din cercetare 33.10.20 0 

Alte venituri din prest.serv.si alte activitati 33.10.50 92.000 

Alte venituri  36.10.50 80.000 

Donatii si sponsorizari 37.10.01 0 

Subventii pentru instit publice(F B) 43.10.09 201.679 

Sold final la 31.12.2016   25188,21 

Denumire     

INVATAMANT - TOTAL CHELTUIELI 6510 491.470 

CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 374.846 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 366.000 

Cheltuieli salariale in bani 10,01 298.685 

Salarii de baza 10.01.01 235.031 

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 
 

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 63.654 

Indemnizatii de delegare 10.01.13 0 

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 

Contributii(22,537%) 10.03 67.315 

TITLUL II    BUNURI SI SERVICII 20 8.846 

Bunuri si servicii 20.01 1.600 

Furnituri de birou 20.01.01 800 

Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0 

Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 

Piese de schimb 20.01.06 0 

Transport 20.01.07 0 

Posta, telecomunicatii, radio, t.v.,Internet 20.01.08 0 

Materiale si prestari  de servicii cu caracter functional 20.01.09 800 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 0 

Reparatii curente 20.02 0 

Hrana 20.03 0 

Hrana pentru oameni 20.03.01 0 

Medicamente si materiale sanitare 20.04 0 

Medicamente 20.04.01 0 

Materiale sanitare 20.04.02 0 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 800 
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Uniforme si echipament 20.05.01 0 

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 800 

Deplasari, detasari, transferari 20.06 4.500 

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 1.500 

Deplasari in strainatate 20.06.02 3.000 

Cercetare-dezvoltare 20.10 0 

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1.446 

Consultanta si expertiza 20,12 0 

Pregatire profesionala 20.13 0 

Protectia muncii 20.14 0 

Reclama si publicitate 20.30.01 0 

Protocol si reprezentare 20.30.02 0 

Prime de asigurare nonviata 20,30,03 0 

Chirii 20.30.04 0 

Fondul Presedintelui/Fondul  cinducatorului institutiei publice 20.30.07 0 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (autorizari ARACIS) 20.30.30 0 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(cheltuieli TIPOGRAFIE) 20.30.30 500 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59 0 

Burse 59.01 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0 

Constructii 71.01.01 0 

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0 

Alte active fixe 71.01.30 0 

Total varsaminte, din care: 
 

116.625 

Varsaminte Senat, Rectorat,DGA 21%*VP+FB   97.965 

Varsaminte Fond Cercetare 2%*VP+FB   9.330 

Varsaminte Fond Dezvoltare 2% *VP+FB   9.330 

Rezultat (deficit/excedent)   217 

 

În tabelul 6.2. este prezentată fundamentarea veniturilor din bugetul Departamentul pentru 

Pregǎtirea Personalului Didactic pentru anului universitar 2017/2018.  

 

Tabel nr. 6.2. Fundamentarea veniturilor din bugetul Departamentul pentru Pregǎtirea Personalului Didactic pentru 

anului universitar 2017/2018 

Departamentul 

Nivelul de 

formare 

psihopedagogicǎ 

An de 

studii 

Nr. stud. fizici Coef. 

de cost 

Nr. stud. 

echivalenţi    

Taxe încasate  

sudenţi taxǎ 
Buget Taxă Total 

Departamentul 

pentru 

Pregǎtirea 

Personalului 

Didactic 

Nivelul I 

studenţi 

I 195 40 235 

0,16 

 

406*0,16=  

64,96 

56*500= 

28.000 

II 125 5 130 

III 86 11 97 

TOTAL 406 56 462 

Nivelul I 

postuniversitar 

I - 36 36 
- 

36*1600= 

57.600 TOTAL - 36 36 

Nivelul II 

masteranzi 

I 25 11 36 
47*0,16= 

7,52 

18*700= 

12.600 
II 22 7 29 

TOTAL 47 18 65 

Nivelul II 

postuniversitar 
I - 14 14 

- 16.800 

 TOTAL  14 14 

 TOTAL DOMENIU 453 124 577 72,48 115.000 
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CAPITOLUL VII 

BAZA MATERIALĂ A DPPD 

 

7.1. Patrimoniul DPPD 

DPPD nu are spaţii în folosinţă proprie, dar colaborează cu facultăţile care pun la dispoziţie 

spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor aferente DPPD, în concordanţă cu numărul 

studenţilor de la fiecare program de studiu, care urmează programul de formare psihopedagogică și 

cu mărimea seriilor de curs. Sediul administrativ al departamentului dispune de mijloacele 

multimedia aflate în gestiunea sa, oferind posibilitatea de utilizare de către cadrele didactice titulare 

şi asociate.  

 

7.2. Biblioteca DPPD 

 Biblioteca Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic funcţionează în cadrul 

bibliotecii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administrație Publică cu activitate de 

împrumut şi sală de lectură în cele două puncte de lucru: în strada Griviţei nr. 1 şi în strada Victoriei, 

nr. 24, ambele sedii având sală de lectură prevăzută cu calculatoare conectate la internet. Biblioteca 

deţine un fond de carte ce cuprinde 3200 volume, reprezentând un număr de 1218 titluri ce  acoperă  

disciplinele din planul de învăţământ. 

Serviciile de bibliotecă sunt informatizate cu ajutorul aplicaţiei informatice LIBERTY3,  

facilitându-se  accesul la sursele bibliografice. Softul integrat de bibliotecă Liberty este un sistem 

informatizat bazat pe tehnologia Internetului, destinat bibliotecilor publice, universitare, 

specializate, care exploatează o reţea tip WAN. Softlink Liberty asigură informatizarea activităţilor 

şi serviciilor specifice bibliotecii şi oferă posibilitatea utilizatorilor de a consulta on –line catalogul 

fondului documentar al bibliotecii. 

Colecţiile bibliotecii au sporit an de an prin achiziţii, transfer de la editura universitǎţii şi 

prin importante donaţii, dobândind un caracter enciclopedic, reuşind astfel să acopere domeniile şi 

specializările de studiu, cercetare, informare şi documentare. 

 

Tabel 7.1. Intrări carte în biblioteca departamentului în 2017 (achiziţii, donaţii şi transfer editurǎ) 

Nr. crt. Numele bibliotecii Nr. titluri Nr. volume Valoare 

1. DPPD 6 102 2384 

 

Tabel 7.2. Intrări periodice în biblioteca departamentului  în 2017 

Nr. crt. Numele bibliotecii Nr. titluri 

1. DPPD 5 total/4 (titluri au intrat) 

 

Tabel 7.3. Situaţia abonamentelor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic-2017 

Nr. crt. Titlul publicaţiei Apariţii/an 

1.  Tribuna învăţământului 52 

2.  Revista de psihologie 4 

3.  Psychologies 12 

4.  Revista de pedagogie 4 

5.  Revista de științe ale educației  4 



Raport privind starea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul 2017 

24 

 

Biblioteca Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic menţine relaţii de 

colaborare cu bibliotecile altor universităţi din ţară prin activitatea de împrumut interbibliotecar: 

Biblioteca “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, Biblioteca ,,Carol I” Bucureşti, Biblioteca ,,Mihai 

Eminescu” din Iaşi, Biblioteca Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Biblioteca departamentului, în colaborare cu biblioteca universitară „Tudor Arghezi” din 

cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează expoziţii de carte, schimburi 

de experienţă, simpozioane, sesiuni şi alte activităţi specifice comunicării cu mediul sociocultural.  
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CAPITOLUL VIII 

EDUCAŢIA CONTINUĂ 

 

8.1. Programe de formare continuă 

Departamentul de Formare Continuă (DFC), din cadrul Universității „Constantin Brâncuşi” 

din Târgu-Jiu, a fost înfiinţat prin Hotărârea Senatului nr. 9/01.04.2016, Art.4, lit. a, ca subdiviziune 

a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.   

În cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, formarea continuă şi 

dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează prin 

programe de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire şi a 

examenelor de obţinere  a gradelor didactice II și I. 

În anul universitar 2017, au fost acreditate prin O.M.E.N nr. 3256/15.02.2017, douǎ 

programe de formare continuǎ adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, dupǎ cum 

urmeazǎ: 

 1. Management strategic și leadership educational: categoria 1 c., conform OMECTS nr. 

5564 din 7 Octombrie 2011 (Program de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. c. din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011) cu o duratǎ de 89 ore şi 22 credite profesional transferabile. 

2. Managementul și dinamica organizațiilor școlare: categoria 1 c., conform OMECTS nr. 

5564 din 7 Octombrie 2011 (1 c. Dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de 

îndrumare şi de control), Program de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu o duratǎ de 80 ore şi 20 credite profesional transferabile. 

În tabelul 8.1. este prezentată, situația cursanților care au absolvit programe de formare 

continuă prin DPPD, din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în anul 2017. 

 

      Tabel 8.1 Situația cursanților care au absolvit programe de formare continuǎ, în anul 2017 

Nr. 

crt. 
Denumire program 

Nr. cursanți care au absolvit 

programul de formare 

1.  Management strategic și leadership educațional 74 absolvenți 

2.  Managementul și dinamica organizațiilor școlare 73 absolvenți 

Total 147 absolvenți 

 

Având în vedere numărul redus de cursuri acreditate la nivelul DPPD, precum și numărul 

mare de solicitări privind perfecționarea periodică a cadrelor didactice, ne propunem acreditarea a 

noi cursuri, în baza unui studiu privind identificarea nevoii de formare profesională a personalului 

din învățământul preuniversitar. 

Oferta educaţionalǎ a Departamentului de Formare Continuă-DPPD, din cadrul Universității 

,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu include 7 cursuri autorizate de formare continuǎ adresate și 

altor categorii profesionale, dupǎ cum observǎ în tabelul 8.2. 
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Tabel 8.2. Oferta educațională a DFC la nivelul anului 2017, privind cursurile de formare continuă 

Denumire curs formare 

continuă 
Competențe dobândite 

Manager în activitatea de 

turism 

 Planificarea activităţilor unităţii 

 Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate 

 Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului 

 Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii 

 Coordonarea administrării resurselor umane 

 Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing 

 Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri 

 Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare 

 Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate 

 Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii 

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii 

 

 

 

 

Inspector în domeniul 

securității și sănătății în 

muncă 

 Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie  

 Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă  

  Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  

  Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  

  Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă  

 Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale  

  Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă  

 Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

  Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă 

Competențe informatice  Competențe informatice 

Competențe 

antreprenoriale 
 Competențe antreprenoriale 

Competențe antreprenoriale  Competențe antreprenoriale 

Manager proiect 

 Stabilirea scopului proiectului 

 Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului 

 Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului 

 Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect 

 Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect 

 Managementul riscurilor 

 Managementul echipei de proiect 

 Managementul comunicării în cadrul proiectului 

 Managementul calităţii proiectului 

Formator 

 Respectarea legislatiei specifice  

 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca si în 

domeniul situatiilor de urgenta  

 Aplicarea normelor de protectie a mediului Asigurarea calitatii activitatii 

 Pregatirea programului/stagiului de formare 

 Pregatirea formarii practice 

 Realizarea activitatilor de formare 

 Evaluarea participantilor la formare 

 Evaluarea programului/stagiului de formare 

 

Se constată că la nivelul departamentului, solicitările privind formarea continuă au fost doar 

pentru cursurile adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, astfel încȃt  

Departamentul de Formare Continuă își propune identificarea de noi domenii şi cursuri de formare 

adresate și altor categorii profesionale. Ȋn acest sens a fost administrat chestionarul privind analiza 
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nevoilor de formare celor 25 de cadre didactice înscrise la programul de formare Managementul și 

dinamica organizațiilor școlare.   

În ceea ce privește perfecționarea prin gradele didactice II și I, Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, are 

atribuții pentru următoarele specializări: 

a) Drept; 

b) Tehnologia construcțiilor de mașini; 

c) Centrale termoelectrice; 

d) ECTS (Turism-servicii); 

e) Finanțe-bănci (Finanțe-asigurări). 

În tabelul 8.3 este prezentată situația cadelor didactice care au susținut examene pentru 

acordarea gradelor didactice II și I, în anul 2017 

 

Tabelul 8.3 Situația cadelor didactice care au susținut examene pentru acordarea gradelor didactice II și I, în 

anul universitar 2016/2017 

Domeniul/Specializarea  
Gradul 

didactic II 

Gradul  

didactic I 

Inginerie industrială-Tehnologia construcţiilor de maşini 2 1 

Administrarea afacerilor-Economia comerţului, turismului 

şi serviciilor (Turism-servicii) 
4 1 

Drept - 1 

TOTAL 6 3 

 

Se observǎ un număr mic de cadre didactice care au susținut examene pentru acordarea 

gradelor didactice II și I în anul 2017, deoarece numărul specializărilor pentru care avem atribuții de 

perfecționare este redus. Ȋn acest sens am depus dosarul pentru a obține noi atribuții de 

perfecționare, pentru toate specializările acreditate la nivelul Universității ,,Constantin Brâncuși”din 

Târgu-Jiu. 



Raport privind starea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul 2017 

28 

 

 

CAPITOLUL IX 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

9.1. Parteneriate internaţionale. Mobilităţi studenţeşti şi mobilităţi ale cadrelor 

didactice  

Mobilitatea Erasmus+ oferǎ o veritabilă deschidere către cultura europeană, îmbunătăţirea 

experienţei profesionale şi perfecţionare a cunoştinţelor de limbă engleză. De asemenea, trebuie 

menţionate şi următoarele obiective atinse prin participarea în cadrul Programului Erasmus+: 

dezvoltarea personală, dezvoltarea capacităţii de adaptare, de socializare, dobândirea de noi 

competenţe, lărgirea orizontului.  

În cadrul DPPD s-au realizat 2 mobilitǎţi Erasmus+ de predare după cum urmează: 

1. Prof. univ. dr. Boncea Amelia Georgiana-Universitatea din Pireus, Grecia, mai 2017; 

2. Lect. univ. dr. Vîrtop Sorin Avram-Universitatea din Dumlupinar, Kutahya ,Turcia, mai  2017. 
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CONCLUZII 

 Activitatea desfășurată de către DPPD pe parcursul anului 2017 a corespuns misiunii DPPD, 

Planului operaţional și strategiei Universităţii, în ceea ce privește formarea iniţială și formarea 

continuă. 

 Cercetarea știinţifică din cadrul DPPD are ca obiect teme specifice domeniului știinţelor 

educaţiei și încercă să promoveze adecvat acest domeniu într-un context știinţific divers și cu multe 

provocări și schimbări. 

 Solicitǎrile pentru programele de formare iniţială și continuă reflectă preocuparea studenţilor 

și cursanţilor pentru profesia didactică, iar conform Registrului calificării și ocupaţiilor în România, 

aceştia pot ocupa funcţia didactică (profesor), profesor de sprijin, profesor documentarist, profesor 

consilier, sporindu-le şanselor de a intra pe piaţa muncii, de a obţine certificarea într-o altǎ profesie, 

certificarea competenţelor fiind recunoscută pe plan european. 

În pofida scăderii numărului de studenţi, în general, datorită situaţiei demografice, 

preocuparea pentru programul de formare psihopedagogică în cadrul Universităţii ,,Constantin 

Brâncuși” din Târgu-Jiu se menţine la un nivel moderat și constant. 

Din analiza planurilor de învăţământ şi programelor analitice ale anului academic 

2016/2017, s-a constatat cǎ programul de formare psihopedagogicǎ în vederea formării iniţiale 

pentru cariera didactică s-a desfăşurat după planuri de învăţământ unitare elaborate la nivel naţional 

şi european, iar programele analitice şi fişele disciplinelor au fost îmbunătăţite continuu în 

concordanţă cu cerinţele procesului de modernizare a învăţământului superior, cu exigenţele 

profesionalizării pentru cariera didactică. 

Ȋn continuare se propune actualizarea planurilor de învăţământ pentru creşterea mobilităţilor 

naţionale şi internaţionale folosind ECTS, optimizarea continuă a sistemului de credite transferabile 

ECTS, modernizarea continuă a programelor analitice pentru un învăţământ formativ interactiv.  

S-a constatat o preocupare a cadrelor didactice pentru perfecţionarea strategiilor didactice de 

predare-învăţare, prin creşterea ponderii metodelor centrate pe activitatea şi implicarea reală a 

cursantului în procesul învăţării şi gestionarea optimă a resurselor materiale şi a tehnologiilor 

informaţiei şi comunicării. 

Ȋn evaluare, accentul s-a pus pe promovarea unor proceduri şi strategii de evaluare formativă 

şi sumativă capabile să măsoare cu mai multă obiectivitate progresele cursanţilor în construirea 

competenţelor profesionale, iar în stabilirea notei finale, se iau în considerare atât performanţele 

cursantului obţinute pe parcursul semestrului (participarea activă la seminarii, realizarea şi 

prezentarea unor elemente de portofoliu), cât şi performanţele de la examenul de semestru (probă 

orală/test docimologic). 

Se propune utilizarea unor instrumente/tehnici valide de monitorizare a progreselor 

cursanţilor pe parcursul formării profesionale (la seminare, lucrări practice, proiecte, practică 

pedagogică, examene, certificare), diversificarea categoriilor de activităţi (tutoriat, consultaţii, 

ateliere ale învăţării) pentru construirea competenţelor psihopedagogice specifice statusului/rolului 

de profesor, valorificarea datelor cercetărilor realizate în vederea optimizării programelor de formare 

iniţială şi continuă a personalului didactic, perfecţionarea strategiilor de evaluare formativă şi 

sumativă pentru creşterea gradului de obiectivitate a măsurării, aprecierii, notării.  




