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Hotărârea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 2 martie 2017, privind Colaborarea
Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie specială cu instituţiile din domeniu - factor al
form arii profesionale a studenţilor
Analizând raportul prezentat de către Comisia de evaluare (V. Ursu, dr., conf. univ. preşedinte; L. Noroc, dr., conf. univ.; E. Lapoşina, dr., conf. univ.; E. Maievski, studentă - membri),
Senatul constată că activitatea Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie Specială (decan A.
Verdeş) se realizează conform prevederilor actelor normative în vigoare aprobate de către Guvernul
Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei şi Senatul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
din Chişinău.
Senatul menţionează că acţiunile Catedrelor Facultăţii: Catedra Asistenţă socială (Şef catedră
M. Vîrlan); Catedra Psihopedagogie specială (şef catedră A. Ciobanu); Catedra Psihologie (Şef
catedră S. Sanduleac), privind colaborarea cu instituţiile de profil se realizează sistematic în cadrul
numeroaselor activităţi didactice, extradidactice, metodice, de cercetare ştiinţifică etc.
Activitatea comună cu instituţiile de profil se desfăşoară în baza Acordurilor şi Convenţiilor
de colaborare. Au fost semnate acorduri cu peste 40 de instituţii de învăţământ şi de specialitate din
Republica Moldova. Concomitent, sunt stabilite acţiuni comune cu numeroase asociaţii
nonguvemamentale din ţară, Direcţia de asistenţă socială a sect. Buiucani, Botanica, Centru,
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din Ialoveni, Direcţia municipală pentru
protecţia drepturilor copilului, Dispensarul narcologic, Ministerul Sănătăţii, comisii parlamentare
etc. Există Acorduri de colaborare cu instituţii universitare din străinătate: România, Rusia, Ucraina,
Kazahstan, Belarusi, Suedia, Germania, Franţa etc.
Senatul constată că facultatea utilizează diverse forme de colaborare: practica de specialitate
(ciclul I - licenţă, ciclul II - maşter); vizite periodice; de ocazie; voluntariat; colaborări particulare;
conferinţe; training-uri; mese rotunde; asistări la ore; activităţi extracurriculare; lucrul individual cu
beneficiarii, etc. Se creează condiţii privind implicarea specialiştilor din instituţiile de profil pentru
prezentarea lecţiilor şi organizarea lucrărilor practice în cadrul Universităţii. Cadrele didactice
titulare de la Facultate sunt angajate în instituţiile partenere. în baza acordurilor de colaborare
profesorii şi studenţii de la Facultate, atât din ciclul I, cât şi din ciclurile II şi III beneficiază anual
de workshop-uri, şcoli de vară, seminare etc. Se organizează cursuri de perfecţionare în instituţii
specializate.
Sunt invitaţi profesori de peste hotare: România, Rusia, Ucraina, Bielarusi, Germania, Israel,
Franţa, SUA etc. pentru a împărtăşi experienţa profesională cu studenţii şi cadrele didactice. La
rândul lor cadrele didactice de la Facultate participă la conferinţe internaţionale din afara ţării
(România, Estonia, Ucraina, Rusia, Olanda, Franţa, Germania, Suedia etc.). Sunt frecvente
participările la conferinţe organizate de parteneri din ţară. Profesorii facultăţii au realizat mai multe
activităţi de mobilitate academică în România, Ucraina, Estonia, Suedia, SUA, China, Spania,
Austria, Germania, Franţa, Lituania, Olanda, Ungaria, Turcia, Africa de Sud etc. în scopul efectuării
schimbului de experienţă şi preluarea practicilor de succes, participare la seminare şi workshop-uri,
prezentarea cursurilor prin Programul Erasmus Mundus, Erasmus + şi la invitaţia Universităţilor de
peste hotare.
Cadrele didactice de la Facultate au fost şi sunt încadrate în câteva proiecte instituţionale de
cercetare şi în proiecte cu parteneri de peste hotare. Rezultatele activităţilor sunt mediatizate pe larg
în mass-media.
Facultatea contribuie la recrutarea voluntarilor din rândul studenţilor pentru realizarea mai
multor acţiuni ale instituţiilor de stat şi asociaţiilor nonguvemamentale. Studenţii participă în
organizarea manifestărilor ştiinţifico-practice, beneficiază de ateliere de lucru.
Cadrele didactice de la Facutate sunt preocupate şi de angajarea studenţilor în câmpul muncii,
în acest context, au fost stabilite raporturi de colaborare cu Agenţia Naţională şi Agenţiile
Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
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Examinând impactul pentru parteneri a colaborării cu Facultatea s-a constatat că unele
persoane din instituţiile din domeniu urmează stagiile de perfecţionare (recalificare) la specialităţile
interesate. în cadrul unor cercetări ştiinţifice a cadrelor didactice universitare participă şi angajaţii
instituţiilor de profil cu implementarea ulterioară a rezultatelor.
Senatul remarcă faptul că colaborarea cu instituţiile din domeniu oferă posibilitatea de a
compara activitatea din instituţiile şi asociaţiile partenere, evidenţierea aspectelor comune, a
similitudinilor şi deosebirilor dintre obiective, conţinuturi şi organizarea programelor de studii de la
Facultate. Activitatea în cadrul instituţiilor specializate ajută studenţii în elaborarea tezelor de an,
licenţă şi maşter; realizarea studiilor de caz, proiectelor didactice, testărilor şi altor sarcini, incluse
în studiul individual.
în ansamblu, Senatul apreciază perseverenţa şi tenacitatea întregului colectiv didactic şi
auxiliar privind organizarea colaborării cu instituţiile naţionale şi internaţionale de specialitate.
Concomitent, Senatul constată că există rezerve în organizarea colaborării cu instituţiile de profil:
- Instituţiile de aplicaţie, angajatorii sunt mai puţin cooptaţi în evaluarea programelor de studii,
însă implicarea acestora ar contribui la ajustarea curriculei la cerinţele pieţei muncii.
- Catedrele realizează întruniri cu mentorii din instituţiile de profil, care ghidează studenţii în
perioada stagiilor de practică, dar nu se organizează stagii de formare a acestora.
Catedrele organizează activităţi ştiinţifico-metodice şi manifestări extracurriculare în instituţiile
de profil pentru sporirea interesului partenerilor spre colaborare, însă în acestea e necesar să fie
implicaţi mai mulţi profesori de la facultate.
Luând în considerare cele expuse, Senatul Universităţii decide:
1. A aprecia drept bună colaborarea Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie Specială cu
instituţiile de profil în formarea profesională a studenţilor.
2. Catedrele de specialitate să promoveze mai activ mobilitatea academică a studenţilor şi cadrelor
didactice, participarea lor în cadrul proiectelor, programelor de formare în alte universităţi şi
instituţii, organizarea pentru studenţi şi corpul profesoral-didactic a expoziţiilor tematice
(prezentărilor), care ar reflecta activităţile de bază ale partenerilor.
3. Catedrele de specialitate să răspundă solicitărilor instituţiilor din domeniu în oferirea asistenţei
psihologice, psihopedagogice şi sociale, acţiunilor de consultanţă şi profilaxie.
4. Catedrele de specialitate în colaborare cu Centrul de Ghidare şi Consiliere în Carieră să
organizeze stagii de formare pentru mentorii din instituţiile de aplicaţie în vederea certificării
acestora cu dreptul de a ghida studenţii în perioada stagiilor de practică.
5. Catedrele de specialitate în parteneriat cu Facultatea de Formare continuă a cadrelor didactice
şi a celor cu funcţii de conducere să diversifice pachetele de servicii educaţionale (programele
tematice) pentru a atrage cât mai mulţi solicitanţi la cursurile de formare continuă din
instituţiile partenere.
6. Administraţia Universităţii, de comun acord cu Decanatul Facultăţii, să identifice noi
oportunităţi pentru desfăşurarea deplasărilor şi realizarea stagiilor de formare continuă a
cadrelor didactice universitare în instituţii similare din afara ţării.
7. Prezenta Decizie urmează a fi realizată pe parcursul anului de studii 2017-2018. Responsabili
pentru realizarea deciziei - A. Verdeş, decanul Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie
Specială. Monitorizarea îndeplinirii ei va fi efectuată de comisia instituţională, preşedinte - V.
Ursu. Raportul privind realizarea deciziei va fi prezentat Senatului în luna februarie 2018.

Chicuş N.,dr. prof. univ.
Garştea N., dr. conf. univ.

