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La Bursa Locurilor de Muncă organizată la Universitatea “Vasile Alecsandri” din
Bacău companiile recrutează viitori ingineri instruiți conform nevoilor din industria
românească

ADA – The PLM Specialist, lider în România în implementarea soluțiilor pentru
managementul ciclului de viață al produsului,

alături de Universitatea “Vasile

Alecsandri” din Bacău, a organizat joi - 24 februarie 2011 evenimentul dedicat
recrutării și angajării absolvenților PLM - Adaptor - Bursa Locurilor de Muncă.
Proiectul PLM - Adaptor promovează parteneriatul între instituțiile de învățământ
superior și firmele din industrie, prin corelarea sistemului de educație și formare
profesională cu dinamica pieței muncii. Pentru a răspunde cât mai bine cerințelor de pe
piața muncii din industrie, în prima fază a proiectului s-a realizat o cercetare a nevoilor
din industrie și s-a construit profilul ideal al noului angajat pentru corelarea pregătirii cu
așteptările angajatorilor.
De la lansare în noimebrie 2009, în centrul de instruire din Bacău, proiectul
PLM –Adaptor a pregătit, prin cele două module de studiu, mai mult de 100
studenți pentru lucrul în departamentele de concepție și proiectare produse, simulare și
analiză folosind prototipul virtual. Activitățile din cadrul proiectului pentru regiunea
Bacău sunt coordonate de Prof.Dr.Ing.Carol Schnakovszky. Cursurile și evaluările
pentru obținerea competențelor sunt făcute pe baza manualelor special realizate pentru
acest proiect.
Evenimentul “Bursa Locurilor de Muncă” conectează
absolvenți din cadrul proiectului, astfel încât

firmele cu studenții

să-și cunoască punctele comune,

obiectivele profesionale urmărite, profilul de angajat căutat, gradul de pregătire
tehnologică și educațională, competențele cerute de angajatori.
„Studiul privind nevoile din industrie realizat la începutul proiectului a confirmat că
vremurile în care un loc de muncă se obținea prin absolvirea unei instituții de
învățământ, și cel mult câteva luni de experiență au dispărut; companiile nu își mai
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permit costurile angajării de personal fără cunoștințe și competențe. Piața muncii s-a
schimbat, iar mediul universitar, studenții de astăzi și firmele deopotrivă trebuie dea un
răspuns acestor schimbări. Pe termen lung, companiile au nevoie de absolvenți cu grad
de pregătire tehnologică cât mai avansat, tocmai pentru că investițiile în tehnologie sunt
premisele dezvoltării și sunt necesare pentru menținerea pe piață. Prin programul PLMAdaptor ne-am propus să îmbunătățim calitatea profesională a proaspeților absolvenți,
iar prin Bursa Locurilor de Muncă dorim să acordăm fiecărui absolvent șansa de a
cunoaște companiile, de debuta favorabil în carieră,” a declarat Ionel Barbu,
Managerul Proiectului și directorul general ADA – the PLM Specialist.
La Bursa Locurilor de Muncă din Bacău participă companiile: TECNOSTAMP
TRIULZI EAST EUROPE, CONNECTICUT MANUFACTURING COMPANY SA,
WORLD MACHINERY WORKS SA, AEROSTAR SA, SOCIETATEA NATIONALA
A SARII S.A, ELMET INTERNATIONAL, SUDOMETAL, AEROMOTORS SA și
instituțiile publice: Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Camera de
Comerț și Industrie Bacău.
Pentru a crește eficiența procesului de recrutare, desfășurarea evenimentului este
împărțită în două secțiuni: sesiunea de prezentări, alcătuită din expunerea proiectului și a
rezultatelor înregistrate în regiunea Bacău, a firmelor participante și a locurilor de muncă
disponibile și sesiunea de scurte interviuri în care studenții se prezintă în fața
angajatorilor și depun cv-urile. “Pentru firme, particularitatea evenimentelor – de a
conecta mediul univeristar și studenții la piața muncii și mediul de afaceri, le aduce
beneficii precum: accesul la personal pregătit conform nevoilor existente, reducerea sau
chiar eliminarea costurilor de recrutare și adaptare a noilor angajați, dezvoltarea noilor
tipuri de procese prin angajarea de personal cu competențe tehnologice CAD, CAE și
interacționarea cu mediul de afaceri local și universitar deopotrivă” ,a declarat Ionel
Barbu, manager de proiect PLM – Adaptor și Director General ADA – The PLM
Specialist.
Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, evenimentul Bursa Locurilor de
Muncă este dedicat exclusiv studenților care au absolvit cel puțin un modul de studiu din
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cadrul proiectului PLM - Adaptor – Concepția și Proiectarea produselor și/sau Simularea
și analiză folosind prototipul virtual.
Platforma www.plmadaptor.ro a fost principala sursă de informare și prezentare a
evenimentului.
În secțiunile “Angajatori” și “Locuri de muncă” partenerii au beneficiat de o
prezentare individualizată a companiei și a activității, a profilului candidatului și a
locului de muncă disponibil. Studenții au primit informații despre firmele participante
din toate centrele universitare și au obținut sfaturi utile privind întâlnirea angajatorilor.
Pentru creșterea adaptabilității la piața muncii, a fost creată o secțiune de consiliere în
carieră cu informații utile pentru dezvoltarea profesională şi debutul de succes în cariera
de inginer.
“Pentru fiecare regiune, prin intermediul platformei am conectat studenții cu angajatorii
locali, acordând șanse egale fiecărui absolvent și companii de a participa la Bursa
Locurilor de Muncă. Prin secțiunea de consiliere în carieră, am pus la dispoziția
studenților un ghid cu informații și sfaturi utileîn pregătirea participării la toate
evenimentele dedicate recrutării“, a declarat Laurențiu NAE, responsabil comunicare
în cadrul proiectului PLM-Adaptor.
Bursa Locurilor de Muncă se desfășoară în toate cele șapte centre universitare
înscrise în proiect în perioada 14 – 25 februarie 2011, după cum urmează: 14 februarie
Oradea, 15 februarie Petroșani, 18 februarie Constanța, 22 februarie Brăila, 23 februarie
Galați, 24 februarie Bacău, 25 februarie Suceava.
Până la finalul proiectului PLM-Adaptor în 2012, la Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău va mai fi organizată o ediție a evenimentului Bursa Locurilor de
Muncă astfel încât să fie susținute obiective precum: scăderea migraţiei forței de muncă
din zonele declarate defavorizate ale României,

susținerea premiselor necesare

întreprinderilor româneşti de a se integra în spaţiul economic și tehnologic al Uniunii
Europene și oferirea către industrie de viitori angajați calificați la standarde europene.
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Despre proiect PLM-ADAptor
Programul PLM – ADAptor susține dezvoltarea resurselor umane printr-o
investiție de 2, 4 milioane Euro confinanțată din Fondul Social European prin programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Programul are ca scop dezvoltarea resurselor umane prin corelarea sistemului de
educație și formare profesională cu dinamica pieței muncii; proiectul se defășoară în
parteneriat cu ADA și 7 instituții de învățământ superior din domeniul tehnic din țară:
Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău, Universitatea “Ștefan cel Mare” din
Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea din Oradea,
Universitatea Maritimă Constanța, Universitatea din Petroșani.
Mai multe informații : www.plmadaptor.ro

Despre ADA
De 18 ani, ADA Computers este leader în implementarea soluțiilor pentru
managementul ciclului de viață al produselor (PLM). Avem peste 150 de clienți, pe care
i-am ajutat să își diminueze costurile cu până la 60%, să își reducă erorile și să
gestioneze procese complexe specifice industriei din care fac parte. Datorită pregătirii
noastre tehnice, Siemens PLM Software ne-a ales ca partener comercial pe piața din
România.
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PLANUL OPERAŢIONAL AL DPPD PENTRU ANUL – 2011
ACTIVITĂŢI – MĂSURI - PROGRAME
1. Misiunea şi obiectivele strategice
1.1. Misiunea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
1.1.1. Temei juridic şi istoric al învăţământului superior băcăuan
Învăţământului superior băcăuan are o tradiţie de 50 ani şi a parcurs următoarele
etape: 1961 - Înfiinţarea Institutului Pedagogic din Bacău prin HCM nr. 547/1961 şi
Ordinul Ministrului Învăţământului şi Culturii nr. 688/1961; 1976 - Institutul Pedagogic
devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău; 1976 - În cadrul Institutului de
Învăţământ Superior din Bacău se înfiinţează prima specializare cu profil tehnic
Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM); 1984 - Institutul de Învăţământ Superior
este transformat în Institut de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic din Iaşi;
1985 – 1990 - se transferă de la Institutul Politehnic din Iaşi mai multe specializări
tehnice; 1990 - Institutul de Subingineri din Bacău devine Universitatea din Bacău, în
conformitate cu Ordinul nr. 7751/1990 al Ministrului Învăţământului, fiind o universitate
mixtă în ceea ce priveşte domeniile de studii.
Universitatea din Bacău este integrată în reţeaua universităţilor de stat din
România, participând la asigurarea continuităţii şi dezvoltării învăţământului superior
românesc. Universitatea din Bacău este organizată şi funcţionează prin respectarea
Constituţiei României, a Declaraţiei Drepturilor Omului, în conformitate cu The Magna
Charta of Europeans Universities (Bologna, 1998) şi cu documentele Conferinţei
Miniştrilor Educaţiei din ţările europene, desfăşurată la Berlin la data de 19 septembrie
2003. Având în vedere Strategia învăţământului superior românesc pe perioada 20022010, Legea nr. 288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare şi Legea nr.
287/24 iunie 2004 privind consorţiile universitare, începând cu anul 2005 s-au produs
multe modificări în organizarea Universitatea din Bacău, modificări ce au fost
reglementate în noua Cartă a Universităţii din Bacău şi în regulamentele elaborate şi care
se vor elabora la nivel de universitate.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii din
Bacău reprezintă o instituţie abilitată în formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive,
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metodologice, evaluative, metacognitive şi de management al carierei, în contextul
reevaluării funcţiilor didactice clasice şi al inovării rolurilor profesionale pentru
compatibilizarea cu exigenţele tot mai complexe ale realităţii umane, evoluţiei ştiinţei,
reformei educaţionale şi dinamicii societăţii cunoaşterii.

1998 Înfiinţarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic prin ordinul
MEdC nr. 4148/ 13.07.1998.
1999 Înfiinţarea, în cadrul D.P.P.D., a specializării Institutori-Limbă străină şi
Institutori-Educaţie fizică (Domeniul Ştiinţelor Educaţiei) prin decizia M.E.N.
nr. 36474 din 21.07.1999 şi H.G. 696/17.08.2000.
2007

Evaluarea şi acreditarea Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al
Universităţii de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior, prin decizia nr. 6452/14.12.2007.

2008

Înfiinţarea, în cadrul DPPD, a specializării Pedagogia Învăţământului Primar şi
Preşcolar (Domeniul Ştiinţelor Educaţiei) prin avizul A.R.A.C.I.S. nr.
4295/23.06. 2008 şi prin H.G. 635/2008 privind autorizarea de funcţionare
provizorie a programelor de studii universitare de licenţă.
Misiunea Departamentului este parte integrantă a misiunii Universită ii din

Bacău care este definită prin participarea la crearea şi promovarea valorilor ştiinţei şi
tehnologiei şi prin promovarea cercetării ştiinţifice, la integrarea acestora în circuitul
regional, naţional şi internaţional. În particular, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic al Universităţii din Bacău îşi propune să contribuie la dezvoltarea
ştiinţifică şi tehnologică a carierei profesionale, prin pregătirea de cadre didactice de
specialitate cu studii superioare şi competenţe metodologice pentru realizarea unui proces
educaţional de calitate în învăţământul preuniversitar şi universitar din zona centrală a
Moldovei.
Misiunea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic vizează trei
componente principale:
a) formarea iniţială pentru profesiunea didactică a studenţilor şi, după caz, a
absolvenţilor învăţământului universitar, în vederea dobândirii competenţelor şi a
atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul
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preuniversitar şi universitar:
b) formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic, prin
programe de formare/perfecţionare periodică, prin programe de studii universitare
de masterat, precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor de
obţinere a gradelor didactice de către 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 ştiinţei, învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei pe plan
naţional şi european.
Departamentul îşi realizează misiunea în colaborare cu facultăţile Universităţii din
Bacău care împreună participă la îndeplinirea misiunii prin:
¾ formarea de specialişti cu studii superioare pentru învăţământ, cercetare şi
activităţi sociale;
¾ educaţia permanentă a absolvenţilor în scopul perfecţionării continue;
¾ integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională şi aderarea
permanentă la valorile ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale;
¾ crearea şi dezvoltarea de colective puternice de cercetare ştiinţifică şi de
tehnologie didactică.

1.2. Obiectivele strategice ale Departamentului
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic îşi propune realizarea următoarelor obiective strategice:
¾ asigurarea unei pregătiri psihologice şi pedagogice, didactice şi practice de
înaltă calitate, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă din domeniul
metodologiei educaţionale, al teoriei şi practicii curriculumului, al psihologiei
învăţării, al tehnologiei informaţiei şi comunicării, al proiectării şi evaluării în
condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ;
¾ realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat
pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării
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europene;
¾ organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecţionării
personalului didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient;
¾ conectarea directă a învăţământului la cercetarea ştiinţifică, antrenarea
studenţilor şi a celorlalţi cursanţi în elaborarea de studii pe temele actuale ale
psihologiei educaţiei, pedagogiei, didacticilor de specialitate şi ale celorlalte
ştiinţe implicate în procesul educaţional;
¾ realizarea de programe de cercetare în ştiinţele educaţiei, orientate spre
temele fundamentale şi spre priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi
sistemelor de educaţie şi ale integrării europene a programelor de formare
psihopedagogică;
¾ dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale pentru susţinerea procesului
instructiv-educativ şi al activităţilor de cercetare ştiinţifică (acreditarea CC
„PERFORMED”);
¾ modernizarea managementului instituţional, prin:
•

îmbunătăţirea managementului financiar al departamentului;

•

modernizarea managementului privind politica de resurse umane;

•

modernizarea sistemului de evaluare a performanţelor academice;

•

dezvoltarea unui management modern de asigurare a calităţii activităţilor
academice.

Răspund: membrii BC (Biroul Consiliului şi Biroul Catedrei)
Termen: permanent 2011
2. Structura şi organizarea Departamentului
2.1. Structura Departamentului
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic înfiinţat în 1998 în
Universitatea din Bacău a fost reorganizat pe baza legislaţiei şi regulamentelor în anul
2004 astfel:
 Pentru învăţământ şi cercetare:
• colectiv de specialitate, catedră şi centru de cercetare la nivelul
departamentului;
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 Pentru administraţie:
• serviciul secretariat la nivelul departamentului.
2.1.1. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are în
structura sa
• Catedra de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
•

Centrul de cercetare psihopedagogică „Performed” – acreditat la nivelul
universităţii;

•

Coordonarea programelor de formare iniţială şi continuă a personalului
didactic – acreditate de MECT;

•

Secretariatul departamentului.

În anul 2011 se vor adopta măsuri administrative privind restructurarea
Organigramei Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, măsuri prevăzute
la nivelul Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău. În funcţie de recomandările
ARACIS şi de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale se vor înfiinţa două facultăţi noi,
una prin transformarea DPPD-ului, a doua prin reorganizarea celorlalte facultăţi în
funcţie de domeniile de ştiinţă.
Răspund: membrii BC
Termen: permanent 2011

. . Oferta educaţională

2 2

Legea nr 288/24 iunie 2004 reglementează organizarea studiilor universitare pe
trei cicluri, respectiv:
Studii universitare de licenţă – 3/4 ani (180/240 credite);
Studii universitare de masterat – 2/1,5 ani (120/90 credite);
Studii universitare de doctorat – 3 ani.
La momentul actual Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic al
Universităţii din Bacău este reacreditat prin:
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- decizia Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior
nr. 6452/14.12.2007;
- avizul A.R.A.C.I.S. nr. 4295/23.06. 2008 şi H.G. 635/2008, completată cu H.G.
922/2008

privind autorizarea de funcţionare provizorie a programelor de studii

universitare de licenţă;
- O.M. 4936/2008, completat cu O.M. 5538/2008 privind învăţământul universitar
de master;
-

Este certificat în Sistemul de Management al Calităţii pentru învăţământ

universitar de licenţă, master, cercetare ştiinţifică, transfer metodologic, consultanţă şi
asistenţă psihopedagogică.
În anul 2010 şi 2011 vor continua procedurile de evaluare periodică internă a
calităţii, proceduri demarate în anul 2007 împreună cu ARACIS.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic aplică legislaţia în vigoare
şi funcţionează după regulamente proprii, respectiv: Carta Universităţii din Bacău,
Regulamentul de Ordine Interioară – ROI, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare –
ROF, Codul de etică etc.
Activitatea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic este
transparentă, atât pentru studenţi cât şi pentru publicul larg, toate informaţiile se găsesc
postate pe pagina Web: http://www.dppd.ub.ro
În cadrul departamentului funcţionează programe de licenţă/certificare cu durata
de 3 ani pentru specializările cu profil didactic şi de 4 ani pentru specializările cu profil
tehnic, (specializări aflate în lichidare). Se vor iniţia demersuri pentru învăţământul
universitar de master didactic cu durata de 2 ani, învăţământul postuniversitar de formare
pentru cariera didactică. S-au organizat şi se organizează întâlniri pe ţară cu factorii de
decizie de la nivelul universităţilor şi facultăţilor pentru a stabili sistemul unitar de credite
transferabile.
Pentru anul universitar 2010-2011, structura domeniilor şi specializărilor D.P.P.D.
pentru învăţământul de licenţă de 3/4 ani este prezentată în tabelul 1.
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Domenii şi specializări de licenţă în anul universitar 2010-2011.
Tabelul 1.
Nr.
crt.

Domeniul

Specializarea
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (AP) 180 cr.

1

Psihologie şi Ştinţele
educaţiei

Modulul psihopedagogic nivelul I şi II (universitar şi
postuniversitar A) 60 credite

Alte forme de învăţământ organizate de D.P.P.D. (derulate la solicitarea
absolvenţilor de diverse specializări universitare şi a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar, aprobate de senatul universitar) sunt:
* Cursuri postuniversitare de specializare cu durata de sub un an;
* Cursuri de specializare şi perfecţionare pentru personalul didactic.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează:
A. Cursuri postuniversitare de perfecţionare cu durata de 6 luni
- Cursuri postuniversitare de formare iniţială pentru cariera didactică;
- Cursuri postuniversitare de formare continuă în profesia didactică.
B. Alte forme de pregătire continuă postuniversitară:
- Programe de pregătire pentru susţinerea examenelor de definitivat şi gradul
didactic II;
- Programe de consultaţii, colocviu de admitere şi activităţi de conducere pentru
obţinerea gradului didactic I;
- Programe de pregătire a mentorilor şi a personalului didactic auxiliar.
C. Cursuri de formare continuă:
- Programe de formare continuă a personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar;
- Programe de formare continuă a personalului didactic de conducere, îndrumare
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şi control din învăţământul preuniversitar;
- Programe de formare continuă a personalului didactic auziliar din învăţământul
preuniversitar.
2.3. Obiective strategice pentru 20011
* Acreditarea programului de studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
(L)
* Iniţierea procdurilor de organizare a programului de master didactic (M)
* Acreditare CNCSIS a Centrului de cercetări psihopedagogice ,,PERFORMED”
3.

Activităţi şi măsuri pentru realizarea obiectivelor strategice ale Departamentului
în anul 2011
În scopul fundamentării cât mai corecte a deciziilor majore se va acţiona în

următoarele direcţii:
⇒

dimensionarea cifrei de şcolarizare solicitată la MECST;

⇒

dimensionarea cifrei de şcolarizare cu taxă;

⇒

modernizarea programelor de învăţământ şi fişelor disciplinelor;

⇒

elaborarea unui stat de funcţiuni cât mai eficient din punct de vedere al
calităţii şi al costurilor financiare;

⇒

implementarea procedurilor de evaluare a calităţii proceselor didactice şi
de cercetare ştiinţifică;

⇒

extinderea programului de management universitar şi în domeniul
financiar.

Pentru alte decizii majore în domeniile cercetării ştiinţifice, asigurării resurselor
umane şi materiale etc. vor fi elaborate, în prealabil, analize de eficienţă, analize statistice
ş.a. Aceste studii vor fi puse la dispoziţia factorilor de decizie prin:
-

site-ul departamentului /universităţii;

-

adrese şi comunicate.
Răspund: membrii BC, directorul şi şeful de catedră
Termen: 01.10.2011
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3.1. Efectivele de studenţi
3.1.1. Obiective strategice
Pentru anul 2011, în cadrul Departamentului sunt previzionate următoarele fluxuri
de studenţi, cu şi fără taxă, care se vor adăuga celor deja existenţi (vezi tabelul 2).
A. Învăţământul universitar de licenţă
Domenii şi specializări de licenţă în anul universitar 2011-2012.
Nr.
crt.

1

Domeniul

Psihologie şi Ştinţele
educaţiei

Specializarea

Tabelul 2
Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
(AP)

24+1

35

Modulul
psihopedagogic (universitar, A)*

220

80

245

115

TOTAL
* Studenţi echivalenţi
B. Alte forme de învăţământ organizate de Departamentul pentru Pregătirea

Personalului Didactic (organizate la solicitarea mediului socioeconomic şi aprobate
de senatul universitar):
* Cursuri postuniversitare de specializare cu durata de sub un an;
* Cursuri universitare de specializare
* Cursuri de conversie profesională;
* Cursuri de specializare şi perfecţionare.
Domenii şi specializări de certificare în anul universitar 2011-2012
Nr.
crt.

Domeniul

Specializarea

1

Psihologie şi Ştinţele
educaţiei

Modulul psihopedagogic (postuniversitar)
TOTAL

Nr.

Facult

Tabelul 3
Nr. locuri
Fără taxă Cu taxă
0

100

0

100

Admitere 2011 (preconizat) faţă de sesiunea 2010.
Tabelul 4
Sesiunea admitere 2011
Sesiunea admitere 2010
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crt.
1
2
3
4
5

L
1700
200
500
800
570

MU
400
100
235
475
205

SP
100
0
0
0
90

D
25
0
0
0
40

TOT
2225
300
735
1275
905

L
MU
MP
SP
D
1100 765
330
150 29
Ing.
370
300
90
0
0
Litere
430
175
40
0
0
Şt
1000 300
150
0
0
Şt. Ec.
ŞMSS
650
280
120
0
40
300
0
100
0
120
0
0
100
0
6
DPPD*
400
TOTAL
4070 1415 290 65 5840 3670 1820 730
250 69
* studenţi de la alte facultăţi înscrişi la D.P.P.D. transformaţi cu procentul de 12%

TOT
2374
760
645
1450
1090
220
6539

3.1.2.Activităţi specifice:
Învăţământul de licenţă
- Dimensionarea cifrei de şcolarizare se va realiza astfel încât să se asigure o
valoare optimă a raportului număr studenţi / cadru didactic pentru un grad minim de
ocupare a posturilor de 60% şi un grad maxim de 75%;
- Optimizarea unei procedurii de selecţie la admiterea în facultate;
- Diminuarea pierderilor prin abandonul studiilor;
- Sprijinirea absolvenţilor pentru încadrarea în activităţi de profil în domeniul
programului de studiu;
- Creşterea mobilităţii studenţilor la nivel naţional şi internaţional;
- Creşterea numărului de studenţi finanţaţi de la buget în acelaşi timp cu scăderea
numărului de studenţi cu taxă;
- Diversificarea domeniilor şi programelor de licenţă în conformitate cu cerinţele
zonale, regionale, naţionale şi internaţionale;
- Optimizarea acordării burselor pentru studenţi din fonduri proprii pentru
creşterea performanţelor şcolare. La nivelul anului universitar 2010-2011 se vor acorda
burse în valoare totală de 320.000 lei (tabelul 5).
Tabelul 5
Burse alocate din fondurile extrabugetare ale universităţii (lei).
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Facultatea
Inginerie
Litere
Ştiinţe
Ştiinţe Economice
FSMSS
DPPD

Anul 2011
50.000
15.000
15.000
70.000
40.000
10.000
15

Anul 2010
25.625
12.780
14.302
53.570
35.533
6.500

Anul 2009
80.122
4.250
500
77.828
45.613
3.500

7

Comune
TOTAL Universitate

120.000
320.000

66.075
215.195

146.611
358.424

Învăţământul universitar de master


dimensionarea cifrei de şcolarizare se va realiza astfel încât să se asigure o
valoare optimă a raportului număr studenţi / cadru didactic pentru un grad
minim de ocupare a posturilor de 60% şi un grad maxim de 80%;



optimizarea unei procedurii de admitere;



diminuarea pierderilor prin abandonul studiilor universitare;



sprijinirea absolvenţilor pentru activitatea de cercetare în domeniul
programului de studiu;



creşterea mobilităţii studenţilor la nivel naţional şi internaţional;



creşterea numărului de studenţi finanţaţi de la buget în acelaşi timp cu
scăderea numărului de studenţi cu taxă;



diversificarea domeniilor şi programelor universitare de master în
conformitate cu cerinţele zonale, regionale, naţionale şi internaţionale;



optimizarea acordării burselor pentru studenţi din fonduri proprii pentru
creşterea performanţelor şcolare.

Învăţământul postuniversitar de formare continuă


funcţionarea actualelor specializări postuniversitare pentru absolvenţii ;



dezvoltarea şi înfiinţarea de noi programe de formare continuă pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (la domeniile şi
specializările acreditate ale universităţii).

3.1.3. Măsuri specifice.
Învăţământul de licenţă


realizarea unor statistici anuale, cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene
Bacău, Neamţ, Vrancea şi Vaslui privind necesarul de forţă de muncă
specializată;



realizarea de studii anuale privind fluxurile de studenţi în raport cu cererea de pe
piaţa forţei de muncă, privind orientarea profesională a absolvenţilor de liceu, prin
DCP-ul universităţii;
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realizarea unei campanii de publicitate eficientă a domeniilor şi programelor de
studii ale departamentului prin mijloacele mass-media;



realizarea de

materiale publicitare adecvate de prezentare a ofertei

departamentului;


organizarea de întâlniri cu elevii din clasele terminale ale liceelor şi colegiile din
judeţele Bacău, Neamţ, Vrancea şi Vaslui;



admiterea la programele de studii psihopedagogice ale departamentului, realizată
în funcţie de domeniul de ştiinţă, se va organiza în două sesiuni: iulie şi
septembrie. Probele de concurs sunt consemnate în tabelul 6;
Tabelul 6

Condiţii de admitere învăţământ de licenţă 3 ani.
Modalitatea de admitere/Media de
Nr. crt.
Facultatea/Domeniul/Specializarea
admitere:
- 20% interviu
- 30% media de la română şi
DPPD / Ştiinţele educaţiei / Pedagogia
1.
matematică;
Invăţământului Primar şi Preşcolar
- 50% media anilor de liceu


acordarea de sprijin material (burse), din fondurile departamentului,
studenţilor care nu au suficiente posibilităţi materiale pentru continuarea
studiilor;



reducerea ratei abandonului şi a exmatriculărilor datorate rezultatelor la
învăţătură, prin elaborarea unui regulament didactic mult mai flexibil;



reorientarea activităţii profesorilor îndrumători către fiecare student;



încheierea de parteneriate / contracte cu unităţile de învăţământ,
inspectoratele şcolare în vederea selecţionării de către reprezentanţii
acestora a unor studenţi cărora să le asigure burse suplimentare, stagii de
practică pedagogică în perioada studenţiei şi chiar asigurarea unui loc de
munca după absolvire;



realizarea stagiilor de practică pedagogică în unităţi de învăţământ pilot,
agreate de departament, pentru a ajuta studenţii în elaborarea portofoliului
didactic şi în atestarea competenţei profesionale pentru cariera didactică;
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continuarea cursurilor de consiliere şi orientare profesională, adresate
studenţilor din anii terminali în vederea creşterii şanselor de angajare.

Învăţământul universitar de master


se vor asigura cel puţin 50% locuri la master din totalul absolvenţilor de
licenţă;



se va realiza o dimensionarea a cifrei de şcolarizare astfel încât să se
asigure o valoare optimă a raportului număr studenţi / cadru didactic
pentru un grad minim de ocupare a posturilor de 60% şi un grad maxim de
80%;



admiterea se va realiza pe bază de concurs cu probe de examen (vezi
tabelul 7).
Tabelul 7

Condiţii de admitere învăţământ de master 1,5-2 ani.
Modalitatea de admitere/Media de
Nr. crt.
Facultatea/Domeniul
admitere:
- 25% Interviu structurat
DEPARTAMENTUL PENTRU
- 50 % media de la licenţă şi
PREGĂTIREA PERSONALULUI
1.
certificare;
DIDACTIC / Psihopedagogic, nivelul II
- 25 % media anilor de facultate
/Master didactic
şi departament


se vor aplica forme moderne de marketing universitar pentru realizarea
unei campanii cât mai obiective în atragerea studenţilor la master;



câştigarea a cât mai multe granturi de cercetare din fonduri locale,
naţionale şi internaţionale;



elaborarea unor programe de cercetare la nivelul centrului de cercetare şi
formare, finanţarea acestora de către departament şi cooptarea studenţilor
de la master în aceste programe de cercetare şi formare profesională;



creşterea numărului de universităţi partenere la nivel naţional şi
internaţional pentru schimbul de studenţi şi profesori la nivel de master;



dezvoltarea programelor de master în cotutelă naţională şi internaţională;



dezvoltarea unor programe de master solicitate de mediul educaţional;
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creşterea numărului de studenţi finanţaţi de la buget în acelaşi timp cu
scăderea numărului de studenţi cu taxă;



atragerea mediului socio-educaţional pentru acordarea de burse la studenţii
de la master;



dezvoltarea şi diversificarea programelor de master profesinal în
conformitate cu cerinţele zonale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Învăţământul postuniversitar de formare continuă


menţinerea în oferta educaţională a actualelor specializări postuniversitare
pentru absolvenţii de învăţământ superior pentru formare de-a lungul
întregii vieţi;



identificarea unor noi programe de formare continuă în domeniile
ştiinţifice pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor mediului socioeducaţional şi a nevoii de conversie profesională a absolvenţilor de
învăţământ superior.

Răspund: membrii BC şi director.
Termen: 01.10. 2011

3.2. Activitatea didactică
3.2.1. Planuri de învăţământ. Programe analitice /Fişele disciplinelor
Obiective strategice. Activităţi specifice. Măsuri specifice.
Modernizarea planurilor de învăţământ ale departamentului, în conformitate cu
reglementările Legii 288/2004 şi ale ARACIS, având la bază experienţa şi practica
internaţională şi rezoluţiile elaborate de asociaţiile universitare naţionale;


Introducerea disciplinelor sau modulelor de studiu în planurile de învăţământ;



Menţinerea Sistemului de Credite Transferabile (E.C.T.S.) în conformitate cu
modificările planurilor de învăţământ impuse şi cu cerinţele internaţionale;



Pentru conceperea programelor analitice în conformitate cu standardele
naţionale şi internaţionale, acestea vor fi evaluate de către catedra de
specialitate

sub

coordonarea

Comisiei

de

Învăţământ

din

cadrul

departamentului şi a Comisiei de Învăţământ din cadrul senatului. În mod
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deosebit, se va insista pe definirea în programele analitice a rolului
informatizării procesului instructiv-educativ în învăţământul superior şi a
necesităţii formării de competenţe cognitive şi psihosociale la studenţi;


Promovarea caracterului interactiv al relaţiei profesor – student prin utilizarea
intensivă a comunicării asertive, a tehnicii informatice de comunicaţie şi a
mijloacelor media;



Creşterea eficacităţii activităţii de practică pedagogică, aplicaţii şi laborator;



Dezvoltarea, în cadrul centrului de cercetare al D.P.P.D., a unui program de
promovare a metodelor moderne de predare, învăţare şi evaluare a achiziţiilor
studenţilor;



În structura programelor analitice va fi redimensionată componenta de
cercetare ştiinţifică, în mod deosebit pentru studiile de master;



Editarea de manuale universitare la toate disciplinele şi pentru toate formele
de activitate didactică. Se va elabora şi tipări colecţia de cursuri interne a
departamentului, pentru uzul studenţilor şi cursanţilor.

3.2.2. Procesul instructiv – educativ şi de evaluare
Obiective strategice. Activităţi specifice. Măsuri specifice.


Se vor dezvolta metodele didactice moderne de predare şi de instruire a
studenţilor, în mod deosebit a celor bazate pe utilizarea intensivă a tehnicilor
informatice de comunicaţie moderne şi a mijloacelor multi-media, urmărinduse dezvoltarea raportului interactiv profesor – student, cât şi a gradului de
participare a studenţilor;



Se va introduce un sistem unitar de evaluare a studenţilor, concomitent cu
reducerea subiectivismului în aprecierea cunoştinţelor, sistem ce va fi aprobat
la nivelul universităţii printr-un regulament;



Se va dezvolta sistemul de lucru individual şi în echipe al studenţilor, prin
formularea temelor de casă individuale şi în echipă la toate disciplinele, astfel
încât această activitate să deţină o pondere însemnată în procesul general de
pregătire al studenţilor;
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Se va analiza oferta de cursuri ale cadrelor didactice în catedra de specialitate
a departamentului pentru a fi tipărite pe parcursul anului 2011;



Se va realiza o nouă organizare a activităţilor de practică pedagogică şi
selecţie a mentorilor astfel încât să se asigure în mod real caracterul formativ
al practicii şi să se contribuie mai temeinic la pregătirea studenţilor pentru
profesia didactică, la nivelul standardelor internaţionale;



Documentarea pentru elaborarea portofoliului didactic, care să certifice
valoarea competenţelor dobândite de studentul practicant, se va realiza şi în
cadrul stagiilor de practică pedagogică din unităţile de învăţământ pilot;



Se vor încheia noi parteneriate şi contracte cu instituţiile de învăţământ
preuniversitar pentru efectuarea stagiilor de practică pedagogică şi pentru
documentarea portofoliilor didactice de licenţă/certificare;



Se va dezvolta fondul de documentare cu carte ştiinţifică şi relaţiile
profesionale cu departamente / instituţii de profil din ţară şi străinătate.
Răspund: BC şi director. Termen: 01.10. 2011

3.3. Personalul academic
3.3.1. Structura personalului academic
Structura personalului didactic şi didactic auxiliar în anul universitar 2010-2011
este prezentată în tabelul 8, iar pentru anul 2011-2012 se estimează o structură care este
prezentată în tabelul 9.
Tabelul 8
Structura personalului didactic şi did. aux Universitatea din Bacău 20102011.
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6

Facultatea/
direcţia

Prof.

Conf.

Inginerie
Litere
Ştiinţe
Ştiinţe Ec.
Ş.M.S.S.
D.P.P.D

26
3
3
4
9
1

13
9
7
7
7
1

Tot. Universitate

46

44

Ş. L./
Lect.

19
14
10
5
11
59

Asis.

Prep.

Econ. Ing./
Tehn./Lab.

13
15
9
11
11
1

23
1
2
3
9

7
1
3
0
1

60

21

38

Secretariat
şi adm.

4
3
1
5
6
2
12

Total (d.c.
dr./drd./ndrd)

94+11(61/29/4)
42+4(35/6/1)
31+4(19/11/1)
30+5(17/12/1)
47+7(29/13/5)
3+2(3/0/0)
21

247+33
(164/71/12)

- 36,43% profesori şi conferenţiari (90/247);
- 65,86% doctori (164/249);
- Studenţi echivalenţi Universitate: 8341,27 (licenţă + grade didactice + DPPD);
- 33,49 studenţi echivalenţi/cadru didactic (8341,27/249);
- Alte categorii de personal la nivelul Universităţii 197 posturi (141 ocupate), din
care:
- posturi la facultăţi: 54 posturi (33 ocupate);
- personal didactic auxiliar si nedidactic: 143 posturi (108 ocupate);
- Total personal auxiliar titular: 141;
- Total personal titular universitate: 247+141=388;
- Alte categorii de personal/total pers. 36,34% (141/388).

Tabelul 9
Structura personalului didactic şi did. aux Universitatea din Bacău 20112012.
Econ. SecreNr. Facult./
Ş.l./
Ing./
tariat
Total (d.c.
Prof. Conf.
Asis. Prep.
crt. depart.
Lect.
Tehn./
şi
dr./drd./ndrd)
Lab.
adm.
1
Inginerie
25
18
18
40
0
7
4
101+11(75/26/0)
2
Litere
5
11
13
14
0
1
3
43+4(37/6/0)
3
Ştiinţe
5
8
10
10
0
3
1
33+4(22/11/0)
Ştiinţe
4
5
10
7
14
0
0
5
36+5(18/18/0)
Ec.
Ş.M.S.S.
11
9
12
16
0
1
6
5
48+7(30/18/0)
6

D.P.P.D

Tot.
Universitate

2

1

3

4

0

0

2

10+2(6/4/0)

53

57

61

98

0

12

21

271+33(188/83/0)

- 40,59% profesori şi conferenţiari (110/271);
- 69,37% doctori (188/271);
- 27,67 studenţi fizici/cadru didactic (7500/271);
- Alte categorii de personal la nivelul Universităţii 200 posturi (150 ocupate), din
care:
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- posturi la facultăţi: 53 (33 ocupate);
- personal didactic auxiliar: 59 (55 ocupate);
- personal nedidactic: 138 (62 ocupate);
- Total personal auxiliar: 150;
- Total personal universitate: 271+150=421;
- Personal did. aux. şi nedidactic/total pers. 35,63% (150/421).
Activităţi specifice:


acoperirea cu titulari a posturilor didactice în limita maximă care să
prezinte siguranţa reorganizării viitoare şi indicatorii de calitate impuşi de
ARACIS, reducerea numărului de posturi prin cumularea cursurilor sau
prin modularea lor;



perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;



obţinerea dreptului de a coordona pregătirea prin doctorat şi la alte
domenii de IOSUD;



optimizarea raportului număr studenţi / post didactic (conform
regulamentului de calcul);



creşterea gradului de participare la viaţa academică a tuturor cadrelor
didactice;



perfecţionarea sistemului de apreciere şi evaluare a activităţii academice a
cadrelor didactice.

Măsuri specifice. Răspunde BC şi director. Termen: 01.10. 2011


păstrarea gradului de ocupare a posturilor didactice cu titulari, astfel încât
acesta să fie de minim 60% şi maxim 80% pentru ciclurile universitare de
licenţă şi master ;



oferta de ocupare a posturilor vacante va fi făcută publică, prin mijloace
mass –media de largă circulaţie;



admiterea la concursul de ocupare a posturilor vacante va fi condiţionată
prin regulamentele stabilite de MECTS şi prin regulamentele proprii;
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suplinirea posturilor didactice vacante se va realiza prin concurs de dosare,
cu respectarea legislaţiei în vigoare;



modularizarea planurilor de învăţământ pentru reducerea numărului de
posturi vacante din statele de funcţiuni;



încărcarea legală şi echitabilă a posturilor din statele de funcţiuni;



pentru unele activităţi didactice, în mod deosebit cele aferente
învăţământului postuniversitar, se va solicita participarea unor cadre
didactice de renume din ţară şi din străinătate;



se va acorda un sprijin real tinerilor doctoranzi în perioada de pregătire a
tezei de doctorat, prin acces în laboratoarele de specialitate şi de cercetare,
facilităţi pentru tehnoredactare, multiplicare etc.;



se va coordona acţiunea de întocmire a dosarelor în vederea participării la
competiţiile pentru obţinerea de burse de studii sau perfecţionare în
străinătate;



se va intensifica gradul de participare la stagii de predare de scurtă durată
în universităţi din CE, prin includerea acestor acţiuni în programul
ERASMUS, LLP.

3.3.2. Promovarea personalului didactic
Pentru promovarea pe posturi didactice superioare, solicitantul trebuie să
îndeplinească condiţiile Regulamentului de Evaluare şi Promovare a Personalului
Didactic al Universităţii „Vasile Alecsandri”din Bacău şi să obţină avizul Catedrei de
specialitate şi al Consiliului departamentului. În acest sens, catedra şi departamentul vor
aplica criteriile specifice proprii de promovare. Promovarea trebuie să păstreze structura
posturilor didactice din catedră, departament şi universitate (procentele stabilite pe grade
didactice).
3.3.3. Salarizare - Recompense
Salarizarea personalului didactic şi auxiliar va trebui să se efectueze după criteriul
valorii şi performanţei profesionale, aplicând rezultatele diverselor evaluări după
metodologia elaborată de CNCSIS. Rezultatele evaluării 2010 se vor aplica pentru
ierarhizarea veniturilor şi acordarea recompenselor (gradaţii, salarii de merit, prime,

24

susţinere pentru deplasări la manifestări ştiinţifice, achitarea taxelor de publicare etc.).
Este necesar introducerea unui sistem ierarhic de salarizare diferenţiată pentru motivarea
personalului didactic şi didactic auxiliar al departamentului.
3.3.4. Evaluarea performanţelor academice
Evaluarea fiecărui cadru didactic şi didactic auxiliar se va realiza anual în
conformitate cu Regulamentul de Evaluare şi Promovare a Personalului Didactic al
universităţii şi a Regulamentului de asigurare a calităţii, corelate şi completate la nivelul
departamentului corespunzător domeniilor coordonate. Autoevaluarea făcută de cadrele
didactice şi auxiliare, după metodologia aprobată de Consiliul departamentului, va fi
verificată de Comisia de evaluare a calităţii de la departament, după care va fi avizată la
nivelul universităţii.
3.4. Activitatea financiară
Activitatea financiară a Universităţii, deci implicit a Departamentului, va fi
coordonată de Rector, de BS, Colegiul Academic, Consiliul de Administraţie şi de
Senatul Universităţii din Bacău.
Bugetul departamentului, ca şi cel al universităţii, este constituit din următoarele
surse:
⇒

finanţarea de bază, conform cu numărul de studenţi echivalenţi;

⇒

finanţarea complementară de la buget (investiţii);

⇒

subvenţii bugetare pentru burse studenţeşti;

⇒

resurse extrabugetare provenite din taxele de studiu de la toate formele
de învăţământ;

⇒

taxe de admitere şi alte taxe universitare;

⇒

contracte de cercetare ştiinţifică;

⇒

chirii, sponsorizări, donaţii şi alte surse.

În tabelul 10 este redat bilanţul financiar al Departamentului pentru anul 2010 şi
proiectul de buget pentru 2011.
Tabelul 10
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor DPPD preconizate pentru anul 2011, comparativ
cu realizările din anul 2010.
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Nr.
Indicatorul:
crt.
A
VENITURI TOTALE

Anul:
2010
2.341.988

2011
2.139.483

1.863.663
702.551
399.580
478.325
283.207

1.874.568
773.440
511.312
123.524
466.292

478.325

264.915

A1

Venituri finanţarea de bază:
1. MEdCT:
2. Taxe (studiu, alte taxe)
3. Cercetare
4. Sold la 01.01

A3

VENITURI DIN CERCETARE
(EXTRABUGETARE)

B

CHELTUIELI TOTALE*

1.509.222

2.160.930

B1

Cheltuieli finanţarea de bază:
C. de personal
C. pentru materiale şi servicii
C. burse
C. de cercetare
C. investiţii
C. comune

1.030.897
722.559
286.588
6500
15250

1.896.015
1.414.550
353.638
10000
25.565
51.131
41.131

B3

CHELTUIELI DIN CERCETARE
478.325
(EXTRABUGETARE)
C
SOLD LA 31.12
466.292
* O parte din aceste cheltuieli se reportează pentru anul următor la obiectivele de
investiţii.

264.915

Propunerile pentru dotări şi investiţii din fonduri bugetare, de cercetare şi
extrabugetare sunt prezentate în tabelul 11.
Tabelul 11
Propuneri pentru dotări din fonduri de investiţii buget, cercetare şi extrabugetare în
2011.
Nr.
Investiţia
Valoarea (lei)
Destinaţia
crt.
1
Dotări buget
10.000
Laborator IAC
2
Dotări cercetare
90.000
Centru de formare
3
Finanţare de bază (venituri proprii)
10.000
Laborator
didactic
Total
110.000
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Măsuri specifice. Răspund: BC, director şi administratorul şef. Termen:
2011


Aplicarea planului de venituri şi cheltuieli pe universitate, facultăţi şi
departamente de către structurile de conducere;



Dezvoltarea activităţilor de atragere de fonduri, în special din cercetare. În
anul 2010 ponderea fondurilor de cercetare din total venituri a fost de
aproximativ 10%, iar pentru 2011 trebuie să depăşească 15%;



Limitarea cheltuielilor de personal la maxim 80% din total cheltuieli şi a celor
materiale la minim 20% (în special pentru dezvoltarea activităţii de cercetare).
În anul 2011 se preconizează o creştere a cheltuielilor peste 20%, în special
pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare;



Desfăşurarea activităţilor de cercetare în cadrul unui Centru/Institut de
cercetări cu subcont bancar propriu;



Extinderea autonomiei financiare la nivelul catedrelor;



Asigurarea transparenţei totale în distribuirea fondurilor departamentului;



Realizarea unor conturi de depuneri la bănci comerciale pentru a elimina
deprecierea sumelor aflate în Trezorerie (în aceste conturi se vor depune
taxele studenţilor şi chiriile);



Alocarea a 100.000 lei din fonduri proprii pentru susţinerea proiectelor
finanţate de la buget;



Alocarea din fondurile universităţii a 2% din totalul sumelor solicitate în
proiectele propuse la nivel european.

3.5. Spaţii de învăţământ şi baza materială
Activităţi specifice:


Modernizarea bazei materiale, cu accent pe dotarea cu echipamente moderne
de formare şi cercetare;



Distribuirea optimă a spaţiilor de învăţământ şi cercetare la nivelul
departamentului, catedrei şi specializărilor;



Continuarea extinderii şi modernizări spaţiilor de învăţământ, utilizând
fonduri din sponsorizări, donaţii şi din fondurile universităţii, respectiv ale
departamentului;
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Măsuri specifice. Răspund: BC, directorul şi administratorul şef. Termen:
01.10. 2011


Optimizarea alocării spaţiilor de învăţământ ale departamentului, la nivelul
catedrelor şi specializărilor, în ordine priorităţilor, respectiv: licenţă, master,
doctorat;



Înfiinţarea de noi spaţii de învăţământ pentru departament prin investiţii,
conform acţiunilor prezentate de conducerea universităţii;



Înfiinţarea şi dotarea de noi laboratoare de formare şi cercetare pentru licenţă
şi master;



Asigurarea de spaţii de cazare pentru studenţii departamentului şi cursanţii de
la programele de pregătire şi perfecţionare.

3.6. Cercetarea ştiinţifică
Activităţi specifice:


Definirea laboratoarelor de formare şi de cercetare din cadrul Departamentului
pentru Pregătirea Personalului Didactic;



Dezvoltarea centrului de cercetare şi formare profesională, astfel încât întreaga
activitate de cercetare să se desfăşoare în cadrul acestuia. Se vor întocmi
dosarele de autoevaluare a centrului de cercetare şi formare în domenii de
interes pentru departament şi pentru mediul socio-educaţional;



Iniţierea demersurilor de integrare a centrului de cercetare în reţeaua
naţională;



Elaborarea planurilor de cercetare ale departamentului şi ale colectivelor
centrelor / laboratoarelor de cercetare;



Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice se va face în
conformitate cu Regulamentul de Evaluare şi Promovare al Personalului
Didactic şi de Cercetare, după criterii CNCSIS;



Dezvoltarea

şi

modernizarea

bazei

de

documentare

profesională,

psihopedagogică ;


Cadrele didactice cu performanţe deosebite în activitatea de cercetare
ştiinţifică şi tehnologie didactică vor fi recompensate cu prime sau prin
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alocarea de fonduri pentru achitarea taxelor de publicare sau participare la
manifestări ştiinţifice. Astfel se vor premia artricolele apărute în reviste cotate
ISI cu suma de 2.000 lei, care se va împărţi în mod egal la toţi autorii.
Măsuri specifice. Răspund: BC, director, secretar ştiinţific şi directorul
executiv al CC.

Termen: 01.10. 2011

Programe de cercetare


Participarea la competiţii pentru obţinerea de granturi de cercetare naţionale
CNCSIS, contracte PNCDI II şi internaţionale;



Realizarea de contracte de cercetare ştiinţifică cu unităţile socio-educaţionale de
profil;



Realizarea unor programe proprii de cercetare ştiinţifică şi de tehnologie
didactică;



Infiinaţarea unor colective interdisciplinare care să identifice oportunităţile pentru
depunerea unor aplicaţii din partea departamentului/universităţii, în domeniile:
contracte de cercetare, brevete de invenţie, contracte de finanţare a unor activităţi
didactice, a unor investiţii, a unor burse etc.



Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Fondurile se
asigură din valoarea contractelor de cercetare;



Organizarea de manifestări ştiinţifice proprii programelor de studii. Anual se vor
organiza zilele Universităţii din Bacău, perioadă în care departamentul va
organiza o conferinţă naţională cu participare internaţională cu tema:



Editarea şi publicarea volumului nr. 15 al revistei proprii. Se va asigura din
fondurile băneşti ale departamentului câte 5.000 lei pentru fiecare număr de
revistă tip B+ (din care 60% se vor cheltui pentru plata activităţilor depuse de
colectivul de editori, iar 40% pentru cheltuieli poştale). Cheltuielile de tipărire se
vor suporta din fondurile proprii;



Publicarea articolelor ştiinţifice în reviste şi volume de specialitate din ţară şi
străinătate. Fondurile se asigură din valoarea contractelor de cercetare;

29



Editarea de monografii şi cărţi de specialitate. Fondurile se asigură din valoarea
contractelor de cercetare;



Achiziţia de cărţi, abonamente la reviste de prestigiu din fondurile
departamentului;



Înscrierea în cât mai multe baze de date internaţionale a revistei departamentului;



Dezvoltarea centrului de cercetare şi formare în organigrama noului institut de
cercetare care se va înfiinţa în cadrul universităţii;



Fondurile totale provenite din contracte de cercetare vor reprezenta aproximativ
15% din valoarea veniturilor care se vor realiza în anul 2011.

3.7. Relaţii de colaborare internă şi internaţională
Activităţi specifice:


Departamentul împreună cu cadrele didactice de specialitate va întocmi
strategia proprie de colaborare în activitatea de cercetare ştiinţifică cu
parteneri din ţară şi din străinătate;



La nivelul departamentului se vor stabili programe coerente de colaborare cu
universităţi din ţară şi străinătate;



Centrul de cercetare şi institutul de cercetare care se va înfiinţa se vor implica
pentru a coopta şi iniţia clustere (echipe) de cercetare la nivel naţional şi
internaţional.

Măsuri specifice. Răspund: BC, director, director executiv al CC. Termen:
01.10. 2011


Se vor actualiza acordurile de colaborare cu universităţile din străinătate;



Se va intensifica participarea studenţilor şi cadrelor didactice la programul
LLP-ERASMUS prin obţinerea de acorduri bilaterale;



Comisia LLP-ERASMUS la nivelul universităţii va coordona activitatea
acestui program şi pentru studenţii şi cadrele didactice de la PIPP;



În vederea reducerii costurilor pentru studenţii ERASMUS, se vor încheia
acorduri de reciprocitate cu universităţile partenere astfel încât, prin
reciprocitate, să se elimine cheltuielile de cazare şi masă;
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Se va acorda sprijin financiar pentru studenţii ERASMUS participanţi, din
partea universităţii ;



Se va intensifica participarea la competiţiile pentru obţinerea granturilor din
cadrul programelor naţionale şi europene (cel puţin o participare / program /
an);



Se va realiza integrarea specializărilor şi departamentului în asociaţiile
universitare naţionale de specialitate;



Departamentul va întocmi programe de colaborare cu departamentele şi
universităţile din ţară, sau, dacă va fi posibil, cu structuri similare din
universităţile ori instituţiile UE;



Se va urmări includerea unor cadre didactice în diferite asociaţii profesionale;



Se va dezvolta cooptarea de specialişti din cadrul universităţii ca experţi
evaluatori în comisiile de evaluare a granturilor, a programelor, a dosarelor de
evaluare şi acreditare, în comisiile de doctorat etc.

4. Sistemul de Management al Calităţii
Măsuri specifice. Răspund: BC şi directorul. Termen: permanent 2011
În cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău funcţionează Departamentul
de Management, înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău din 25.09.2006 şi, care are ca şi obiectiv fundamental, asigurarea bunei
funcţionări a Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu, Siguranţa şi
Securitatea Ocupaţiei şi Responsabilitate Socială (SIM) prin: implementarea,
actualizarea şi supravegherea continuă a acestuia. Departamentul de pregătire a
personalului didactic are implementat şi certificat Sistemul Integrat de Management
Calitate, Mediu, Siguranţa şi Securitatea Ocupaţiei şi Responsabilitate Socială (SIM)
pentru „Activităţi de educaţie/formare profesională, pe cicluri de licenţă, programe de
formare continuă şi specializare postuniversitară şi în domeniul activităţii de cercetare
ştiinţifică” (certificat nr. 1718 – ISO 9001:2008, certificat nr. 645 M – ISO 14001:2005;
certificat nr. 440 S – OHSAS 18001:2008; certificat nr. 046 R – SA 8000:2008).


Colaborarea eficientă cu decanii, cu membrii Senatului universitar, cu şefii de
catedră şi responsabilii diverselor structuri de la nivelul universităţii în vederea
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asigurării condiţiilor didactico - materiale şi a resurselor umane necesare
îndeplinirii tuturor indicatorilor de asigurare a calităţii programelor de studii.


Elaborarea / actualizarea şi tipărirea cursurilor, manualelor didactice, suporturilor
metodice la edituri recunoscute C.N.C.S.I.S. şi dotarea bibliotecii cu cel puţin 300
exemplare pentru fiecare curs.



Implicarea şi antrenarea colegilor asistenţi universitari în elaborarea unor suporturi
curriculare pentru seminarii, a unor manuale didactice, în care să valorifice şi datele
propriilor demersuri teoretico - metodologice derulate în cadrul doctoratului.



Gestionarea mai eficientă a timpului în favoarea activităţii de cercetare şi de
valorificare a datelor colectate prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, publicarea de cărţi, monografii, tratate, articole ştiinţifice în edituri
din ţară şi străinătate, în reviste cotate ISI, în publicaţii cotate BDI etc.



Publicarea lucrărilor prezentate la conferinţă în revista D.P.P.D. „Studii şi cercetări
ştiinţifice, Seria: Ştiinţe socio-umane”, vol. nr. 15.



Îmbunătăţirea şi modernizarea indicatorilor de conţinut şi de formă ai revistei
departamentului, dezvoltarea relaţiilor de colaborare profesional - ştiinţifică cu
personalităţi în domeniu de la universităţi din ţară şi din străinătate, dezvoltarea
schimburilor inter-universitare de reviste de studii, în scopul obţinerii recunoaşterii
C.N.C.S.I.S. a revistei departamentului (tip B).



Iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice, culturale şi
profesionale cu studenţii departamentului de la cursurile universitare şi
postuniversitare.



Elaborarea şi tipărirea unor materiale - suport (Fascicula) la pedagogie şi psihologia
educaţiei în vederea sprijinirii activităţii de instruire - învăţare - cercetare evaluare a studenţilor.



Realizarea unei mai bune interacţiuni psihosociale şi comunicări interpersonale la
nivelul catedrei pentru implicarea responsabilă şi echitabilă a tuturor membrilor în
realizarea sarcinilor didactice, ştiinţifice, organizatorice, administrative.
5. Dezvoltarea sistemului şi mecanismelor de comunicare în anul 2011
Măsuri specifice. Răspund: BC şi directorul. Termen: permanent 2011
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Implementarea programului de management universitar la toate nivelurile
instituţionale;



Dezvoltarea funcţiei de marketing a departamentului împreună cu structurile
specializate ale universităţii pentru instituţionalizarea comunicării cu mediul
socio-educaţional şi orientarea ofertei spre satisfacerea nevoilor angajatorilor şi
pentru satisfacerea nevoilor clienţilor interni (studenţi, masteranzi, cursanţi);



Identificarea şi prevenirea în timp real a punctelor slabe din managementul
academic;



Valorificarea optimă a sistemului informatic pe baza facilităţilor tehnice ale
universităţii (reţele de calculatoare, pagini WEB etc) de către personalul
departamentului;



Stimularea competenţei, performanţei şi iniţiativei în realizarea misiunii şi
obiectivelor departamentului pentru întărirea responsabilităţii întregului personal,
începând cu managementul de vârf;



Dezvoltarea climatului de încredere şi cooperare în cadrul departamentului
universităţii, bazat pe transparenţa în adoptarea deciziilor şi pe întărirea
respectului valorilor;



Creşterea

prestigiului

departamentului

universităţii

prin

asumarea

de

responsabilităţi în dezvoltarea naţională şi regională (educaţională şi socială);


Dinamizarea şi motivarea angajării tuturor structurilor departamentului în
atragerea de resurse extrabugetare;



Dezvoltarea structurii organizatorice, precum şi dezvoltarea procedurilor necesare
receptării şi promovării funcţiunilor aferente sistemului de management al
calităţii;



Compatibilizarea manualului calităţii de la nivelul departamentului în
conformitate cu manualul calităţii de la nivelul universităţii şi cu cerinţele
naţionale şi europene;



Întărirea recunoaşterii dimensiunii naţionale şi internaţionale prin edificarea
reputaţiei departamentului, prin asigurarea excelenţei în pregătirea cadrelor
didactice şi a pregătirii absolvenţilor şi asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice;
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Modernizarea paginii WEB interactive de schimb de informaţii între membrii
catedrei,

departamentului

şi

pentru

informarea

rapidă

a

studenţilor

departamentului. Folosirea acestei pagini pentru analiza statistică a cererii reale de
comunicare organizaţională, elaborarea de acţiuni corective;


Popularizarea în ţară şi în străinătate a ofertei de studiu din universitate şi
departament.



Formarea corectă a cadrelor didactice tinere pentru activitatea de cercetare
păstrând valorile eticii în cercetare (eliminarea plagiatului, respectarea drepturilor
de autor, folosirea corectă a bibliografiei, obligativitatea citărilor etc.);



Dezbaterea principiilor de etică în cercetare şi a cazurilor de încălcare a acestora ;



Abordarea calitativă a activităţii ştiinţifice prin recenzia colegială a lucrărilor
ştiinţifice în catedră/departament;



Formarea studenţilor în spiritul respectării eticii în cercetare şi în elaborare a
lucrărilor de licenţă;



Crearea unor atitudini şi convingeri morale la studenţi privind respectarea
dreptului de autor şi folosirea bibliografiei;



Responsabilizarea studenţilor şi candidaţilor pentru elaborarea şi editarea:
temelor de casă, proiectelor de semestru, lucrărilor de licenţă, lucrărilor de
disertaţie, tezelor de doctorat, lucrărilor metodico-ştiinţifice, prin depunerea
lucrării şi în format electronic, verificarea acestora cu un soft antiplagiat
(începând cu 01.02.2011 la fiecare facultate va fi căte o licenţă de soft antiplagiat,
iar din luna mai 2011 la fiecare catedră va fi câte o licenţă de soft;



În regulamentele de finalizare a studiilor, didactic şi studenţesc, la nivel de
universitate şi facultate/DPPD, se vor prevedea toate aspectele de respectare a
eticii academice;



Extinderea utilizării softurilor antiplagiat la toate revistele universităţii, pentru
lucrările prezentate la recenzie, iar în viitor pentru corectarea lucrărilor de licenţă,
master şi doctorat, lucrării metodico-ştiinţifice de gradul I, etc.

6. Întegrarea învăţământului superior băcăuan în Spaţiul European al
Învăţământului Superior (SEÎS)
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Măsuri specifice. Răspund: BS şi decanii. Termen permanent 2011
Promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior băcăuan de
formare iniţială şi continuă prin asigurarea calităţii în:
•

elaborarea programelor de învăţământ pentru a fi evaluate la nivel
local, naţional şi european;

•

organizarea universităţii pentru evaluarea la nivel naţional şi
european;

•

îmbunătăţirea procedurilor pentru participarea studenţilor la
procesul de evaluare;

•

elaborarea sistemelor interne de acreditare şi certificare pentru
procesul didactic şi pentru activitatea de cercetare şi corelarea
acestora cu sistemele naţionale şi europene;

•

integrarea în reţelele naţionale şi internaţionale de învăţământ şi
cercetare;

Continuarea organizării sistemului de învăţământ superior bazat pe trei cicluri
(LMD);
Promovarea mobilităţii pentru studenţi şi cadre didactice;
Optimizarea implementării ECTS;
Elaborarea

procedurilor

de

recunoaştere

a

diplomelor

(elaborarea

suplimentului la diplomă într-o limbă de circulaţie internaţională);
Dezvoltarea dimensiunii sociale a învăţământului superior (bursele private).
Universitatea va acorda în anul 2011 burse din fonduri proprii în valoare de
320.000 lei. Trebuie dezvoltat parteneriatul cu mediul economic şi prin
alocarea de burse pentru studenţi de către mediul economic;
Dezvoltarea programelor de formare continuă în conceptul „Învăţare pe tot
parcursul vieţii”;
Integrarea în Spaţiul European al Cercetării (SEC), care împreună cu SEÎS
formează pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere, inovare,
inteligenţă şi creativitate.
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