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MISIUNE. OBIECTIVE. INTEGRITATE ACADEMICĂ
Catedra Managment şi Securitate Ecologică din cadrul Facultăţii de Ecologie şi Protecţie a Mediului USPEE
„C. Stere” îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în domeniul ecologiei, participând activ la susţinerea şi
transmiterea tradiţiei în domeniul predării, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului naţional de cunoaştere, prin
cercetare ştiinţifică.
Misiunea şi obiectivele asumate individualizează Catedra în sistemul învăţământului superior ecologic din
Republica Moldova. Catedra colaborează strâns cu mediul academic din republică şi cu principalele centre
practice, cum sunt Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat etc., oferindu-i specialişti de care au nevoie.

I OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII
INSTRUCTIVE
Nr.
crt.

Conţinutul activităţii
Adaptarea tematicii orientative a tezelor de an şi de
licenţă.

Termenul executării

Responsabil

pe parcursul anului

V. Aşevschi

Elaborarea curriculelor pentru cursurile teoretice
noi la disciplinele de specialitate şi opţionale.
Completarea planurilor individuale de studiu.

semestrul I

membrii Catedrei

3.

Ajustarea planurilor de învăţămînt la specialitatea
Ecologie.

septembrie-octombrie
2016

4.

Acordarea ajutorului metodico-didactic tinerilor
profesori de la Catedră.

pe parcursul anului

membrii Catedrei

5.

Discutarea referatelor teoretico-metodologice cu
tematică ecologică.

pe parcursul anului

membrii Catedrei

6.

Utilizarea metodelor moderne de predare şi
învăţare.

pe parcursul anului

membrii Catedrei

1.
2.

II.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL

Nr.
crt.

Conţinutul activităţii

1.

Autoevaluarea internă a programelor de studii de
către Comisia de experţi formată prin decizia
Comisiei pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii
la nivel de facultate
Dezvoltarea Ciclului III de pregătire prin

2.

A. Crivoi

Termenul executării

Responsabil

Semestru II

V. Aşevschii

semestrul I,

Şeful de Catedră

1

semestru II

doctorat, prin recomandarea organizării de studiilor
doctorale în domenii noi.

L. Voloşciuc
A. Crivoi

3.

4.

Promovarea, permanentizarea, evaluarea şi
aprecierea corespunzătoare a activităţilor care să
asigure o legătură mai strânsă între cadre didactice
şi studenţi: cercuri ştiinţifice, consultaţii,
stimularea participării la concursuri şi la alte
activităţi educaţionale. Promovarea acestor
activităţi pe site-ul universităţii.
Acordarea ajutorului metodico-didactic tinerilor
profesori de la Catedră.

septembrie-octombrie
2016-2017

pe parcursul anului

membrii Catedrei

5.

Discutarea referatelor teoretico-metodologice cu
tematică ecologică.

pe parcursul anului

membrii Catedrei

6.

Utilizarea metodelor moderne de predare şi
învăţare.

pe parcursul anului

membrii Catedrei

7.

Măsuri pentru reducerii lipsurilor nemotivate de la septembrie 2016 - mai 2017
orele de curs şi seminar

8.

Creşterea calităţii actului educaţional, implicarea
mai activă a tutorilor în consilierea şi
supravegherea activităţii studenţilor, antrenarea
studenţilor în procesul de monitorizare şi evaluare
a calităţii educaţiei

9.

Sprijinirea activităţii de înfiinţare de asociaţii decembrie 2016, februarie
profesionale studenţeşti, prin care studenţii să preia 2017, mai - iunie 2017
o parte din sarcinile de analiză a pieţei muncii, săşi pregătească viitorul profesional prin stabilirea de
legături profesionale, câştigarea de sprijin material
etc.

III.

Nr.
crt.
1.
2.

L. Cojocari
C. Bulimaga

octombrie 2016 - iunie
2017

A. Crivoi
O. Cepoi

V. Aşevschi

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII
METODICE DE ORGANIZARE ŞI DE PROMOVARE A
IMAGINII CATEDREI
Conţinutul activităţii

Pregătirea sălilor de studii pentru noul an academic
Elaborarea graficului de studii cu repartizarea normelor
didactice
Stabilirea orarului consultaţiilor la catedră

Termenul
executării
august 2016
august - septembrie
2016

Responsabil
membrii Catedrei
V. Aşevschi

2

3.

Verificarea îndeplinirii normelor didactice şi a planurilor
calendaristice şi discutarea rezultatelor controlului
efectuat la şedinţele Catedrei

pe parcursul anului

A. Crivoi
V. Aşevschi

4.

Elaborarea testelor de examinare pentru sesiunea de iarnă

octombrie 2016

membrii
Catedrei

5.

Asistenţa reciprocă a profesorilor Catedrei la prelegeri şi
seminare

pe parcursul anului

membrii
Catedrei

6.

Organizarea zilei uşilor deschise la USPEE „C. Stere”

mai 2016

C Bulimaga

7.

Desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice a corpului
profesoral şi studenţesc la nivel universitar, naţional şi
internaţional.

8.

9.

A. Crivoi
pe parcursul anului

Organizarea întîlnirilor cu specialişti ecologi şi cu liderii
de opinie din Republica Moldova cu diplomaţii şi oaspeţii
străini veniţi în ţara noastră

pe parcursul anului

Desfăşurarea stagiilor de practică pentru studenţii
absolvenţi la Secţia zi şi Secţia cu frecvenţă redusă

septembrie 2016 ianuarie 2017

V. Aşevschi

pe parcursul anului

membrii Catedrei

pe parcursul anului

L. Voloşciuc

10. Acordarea ajutorului necesar studenţilor cu rezultate
nesatisfăcătoare la orele de seminar şi la sesiunea de iarnă
şi vară
11. Asigurarea didactico-metodică a procesului de învăţămînt
Desfăşurarea examenelor de curs şi de licenţă

A. Crivoi

decembrie 2016 - iunie
2017
13. Organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor naţionale şi pe parcursul anului
internaţionale
12.

IV.
Nr.
crt.

C. Bulimaga
membrii Catedrei

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE
Conţinutul activităţii
Termenul executării
Responsabil

3

1.

noiembrie 2016- iunie 2017

membrii Catedrei

octombrie 2016 - mai 2017

V. Aşevschi

Reactualizarea direcţiilor de cercetare ca
răspuns la priorităţile naţionale, la priorităţile
stabilite prin Planul strategic al catedrei, la
solicitările angajatorilor şi la dinamica
procesului ştiinţific naţional şi internaţional
Înfiinţarea de centre de cercetare- dezvoltare
a proiectelor în domeniul ecologiei
Organizarea cursurilor de „Managementul
proiectelor în sfera activităţii comerciale”,
pentru a îmbunătăţi capacitatea cadrelor
didactice de a accesa fonduri pentru
derularea proiectelor de cercetare
Evaluarea anuală a rezultatelor obţinute de
fiecare cadru didactic în domeniul cercetării
şi respectarea riguroasă a criteriilor ştiinţifice
privind promovarea cadrelor didactice
2. Participarea la lucrările conferinţelor şi altor
manifestări
ştiinţifice
profesorale
şi
studenţeşti
universitare,
naţionale
şi
internaţionale:

septembrie, decembrie,
martie, 2016-2017
C.Bulimaga

Şeful catedrei
aprilie - iunie 2016-2017

pe parcursul anului

Organizarea Conferinţei ştiinţifico- practice a
octombrie - noiembrie, 2016masteranzilor şi doctoranzilor la USPEE
2017
„C.Stere”

membrii Catedrei

L. Voloşciuc

aprilie 2017

Şeful catedrei

pe parcursul anului 20162017

membrii Catedrei

pe parcursul anului

membrii Catedrei

pe parcursul anului

membrii Catedrei

Desfăşurarea
Conferinţei
anuale
Interuniversitare Studenţeşti, Ediaţia a Il-a,
în colaborare cu alte catedre universitare.
Orgnizarea de simpozioane, seminarii
ştiinţifice, workshop-uri etc., în colaborare
cu alte catedre şi cu suportul unor foruri
profesionale de specialitate, în vederea
afirmării prestigiului ştiinţific
3. Dezvoltarea resurselor umane ale Catedrei
prin încadrarea în colectivul de cercetare a
cadrelor
didactice
tinere,
studenţi,
masteranzi.
4.
Participarea profesorilor şi studenţilor în
activitatea ONG-urilor USPEE „C.Stere” şi
în proiectele (temele) ştiinţifice de tip grant
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V.
Nr.
crt.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE PRIVIND OPTIMIZAREA
MANAGEMENTULUI LA NIVEL DE CATEDRĂ
Ordinea de zi
Data
Raportori

1
2
1. Septembrie 2016
1. Cu privire la începutul anului de studii 2016-2017. Sporirea
calităţii procesului de studii;
2. Aprobarea Planului operaţional de activitate al Catedrei
Managment şi Securitate Ecologică pentru anul 2016-2017,
Curriculelor actualizate la disciplinele ţinute de catedră, Planul
de formarea continuă a cadrelor didactice a Catedrei pentru anul
2016-2017, planurile individuale ale cadrelor didactice;
3. Discutarea şi aprobarea raportului anual de cercetare a
Catedrei Managment şi Securitate Ecologică pentru anul de
studii 2016-2017;

3

4

Prima
săptămână
02-15
septembrie
2016

membrii Catedrei
Şeful Catedrei

16-29
V.Aşevschi
septembrie
V.Puţintică
2016
4. Analiza, aprobarea şi recomandarea spre utilizare în procesul septembrie 2016 - membrii Catedrei
metodico-didactic, pe hârtie şi în format on-line, pe platforma
mai 2017
electronică a USPEE „C.Stere”, a suporturilor de curs la
disciplinele predate la catedra Managment şi Securitate
Ecologică;
5. Alegerea şi delegarea cadrelor didactice de la Catedra ultima săptămînă
L. Cojocari
Managment şi Securitate Ecologică pentru participarea în
a lunii
calitate de membri la Consiliul facultăţii. Aprobarea graficului
de consultaţii a membrilor Catedrei;
4.
Noiembrie 2016
V.Aşevschi
1. Despre editarea programelor analitice ale cursurilor
prima
normative şi altor materiale ştiinţifice (metodico-didactice)
săptămînă a lunii
2. Cu privire la asistenţa reciprocă a profesorilor Catedrei.
membrii Catedrei
3. Cu privire la stagiul de practică a studenţilor absolvenţi
L. Cojocari
(Secţia fără frecvenţă)
membrii Catedrei
4. Discutarea şi aprobarea listei studenţilor a. III care elaborează
teze de licenţă şi a conducătorilor ştiinţifici.
5. Realizarea planurilor de învăţămînt şi gradul de pregătire a
Catedrei şi studenţilor pentru sesiunea de iarnă
A. Crivoi
1
5.

2

3

Decembrie 2016
1. Cu privire la îndeplinirea normelor didactice şi a planurilor ultima săptămînă
tematico-calendaristice ale prelegerilor şi seminarelor.
a lunii
2. Despre mersul elaborării tezelor de an şi tezelor de licenţă de
către studenţii USPEE „C.Stere”.

4
membrii Catedrei
membrii Catedrei
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6.

membrii Catedrei
3. Darea de seamă a membrilor Catedrei privind activitatea
ştiinţifică în anul 2016.
A. Crivoi
4. Despre Planul activităţii ştiinţifice a Catedrei pentru anul
calendaristic 2016.
5. Despre sesiunea suplimentară
V.Aşevschi
Ianuarie 2017
a treia săptămînă a
1. Discutarea curriculumurilor la cursurile noi.
membrii Catedrei
lunii
2. Rezultatele sesiunii de iarnă: realizări şi deficienţe.

7.

3. Darea de seamă a profesorilor Catedrei pe semestrul I al
anului de studii universitare 2016-2017.
Februarie 2017
1. Discutarea textelor de lecţie.
ultima săptămînă
a lunii

C.Bulimaga
membrii Catedrei
membrii Catedrei

membrii Catedrei
2. Discutarea şi aprobarea noilor cursuri de prelegeri
preconizate pentru semestrul II al anului de studii 2016-2017.
3. Despre conferinţa ştiinţifică studenţească anuală.
4. Rezultatele stagiului de practică a studenţilor absolvenţi
(Secţia fără frecvenţă).
5. Despre mersul elaborării tezelor de an şi de licenţă a
studenţilor a.II-III de studii.
1
8.

C.Bulimaga

A.Crivoi
membrii Catedrei

3
4
2
Martie 2017
1. Asistenţa reciprocă la ore a profesorilor Catedrei cu
în fiecare zi a lunii membrii Catedrei
introducerea menţiunilor corespunzătoare în Registrul de
asistenţă reciprocă la ore.
membrii Catedrei
2. Cu privire la îndeplinirea planurilor individuale ale la şedinţa de
catedră
profesorilor Catedrei.
la finele lunii
3. Despre activitatea ştiinţifică a profesorilor şi studenţilor.
martie
A. Crivoi
membrii Catedrei
4. Discutarea referatelor teoretice cu problematică ecologică.
15-18 martie 2017
membrii Catedrei
5. Discutarea şi aprobarea articolelor ştiinţifice în revistele
29-30 martie 2017
ştiinţifice de specialitate
30
L. Voloşciuc
6. Despre planurile de învăţămînt la specialităţile şi martie 2017
specializările Catedrei pentru anul de studii 2016-2017.

9.
Aprilie 2017
a doua săptămînă
1. Rezultatele susţinerii tezelor de an: realizări şi deficienţe.
a lunii
2. Cu privire la îndeplinirea planului de lucru al Catedrei.
3. Discutarea şi aprobarea biletelor de examinare pentru
sesiunea de vară şi a biletelor pentru examenele de licenţă.

membrii Catedrei
A. Crivoi
membrii Catedrei
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4. Cu privire la disciplinele opţionale pentru studenţii a. 1I-III
de studii.
5. Despre susţinerea preventivă a tezelor de licenţă a studenţilor
absolvenţi.
6. Despre lecţiile de reper pentru studenţii absolvenţi. ,

membrii Catedrei
V. Aşevschi
V. Aşevschi

A. Crivoi
7. Rezultatele stagiilor de practică a studenţilor absolvenţi
(Secţia zi)
10. Mai 2017
V. Aşevschi
prima
1. Realizarea planurilor de învăţămînt şi gradul de pregătire a
Catedrei şi studenţilor către sesiunea de vară.
săptămînă a lunii
membrii Catedrei
2. Discutarea referatului ştiinţifico-metodologic cu tematică
ecologică
3. Despre atestarea studenţilor.
C.Bulimaga
4. Cu privire la asistenţa reciprocă a profesorilor Catedrei.
membrii Catedrei
5. Despre activitatea curatorilor grupelor academice.
membrii Catedrei
membrii Catedrei
6. Rezultatele susţinerii tezelor de an: realizări şi deficienţe
11. Iunie 2017
ultima săptămînă
V. Aşevschi
1. Rezultatele sesiunii de vară: realizări şi deficienţe.
a lunii
2. Rezultatele susţinerii examenelor şi tezelor de licenţă.

L. Voloşciuc

3. Darea de seamă individuală a profesorilor Catedrei privind
activitatea didactico-ştiinţifică în anul de studii 2016-2017.

membrii Catedrei

4. Raportul de activitate a corpului didactico- profesoral al
Catedrei pentru anul academic 2016-2017.

A. Crivoi

Aprobat la şedinţa Catedrei
(procesul verbal nr.
din

2016

Şeful Catedrei,
Doctor habilitât în biologie, profesor universitar,

Aurelia
CRIVOI.

7

