H o tă r â r e a
S e n a tu lu i U n iv e r s ită ţi i P e d a g o g i c e d e S ta t „ Io n C r e a n g ă ” d in 26 m ai 2 0 1 6 , p riv in d Asigurarea

didactico-m etodică a cursurilor universitare în cadrul F acultăţii Istorie şi Geografie
Analizând raportul prezentat de decanul Facultăţii Istorie şi G eografie, S. M usteaţă, dr., conf. univ., şi
informaţiei grupului de lucru (L. N oroc, dr., conf. univ. - preşedinte; V. Stratan, dr., conf. univ.; L. M ocanVozian. dr., conf. univ., A. Lazăr, student), Senatul constată că activitatea C atedrelor Facultăţii: Catedra

Istorie Universală ( ş e f catedră - O. M unteanu), Catedra Istoria Rom ânilor ( ş e f catedră - V. Burlacu),
Catedra G eografie şi Patrim oniu C ultural ( ş e f catedră - V. Ursu) se realizează la un nivel înalt, conform
prevederilor actelor norm ative în vigoare aprobate de către G u vernul Republicii M oldova, Ministerul
Educaţiei şi Senatul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion C re a n g ă ” . Procesul didactic este organizat în
conform itate cu prevederile planului de studii şi cerinţele im puse normării tim pului de învăţăm ânt pe
semestre, săptămâni, zile.
Cadrele sunt angajate în corespu nd ere cu form area profesională şi conform studiilor obţinute
(superioare de profil), asigurând predarea calitativă a disciplinelor din planurile de studii. Cadrele didactice
antrenate în pregătirea specialiştilor calificaţi în domeniul Istoriei şi G eografiei, au studii universitare de
specialitate şi stagii de form are profesională obţinute în instituţiile de profil din R epublica M oldova şi peste
hotare.
A ctualm ente, corpul didactic al catedrei Istorie Universală este constituit din 12 cadre didactice; 7 dr.,
conf. univ., 5 lectori; al catedrei Geografie şi Patrim oniu Cultural - 27 cadre didactice: 4 dr. hab., 15 dr.,
conf. univ., 8 lect. univ.; al catedrei Istoria Rom ânilor -

10 cadre: 5 dr., conf. univ., 5 lectori. Senatul

apreciază politica de cadre a catedrelor, care asigură disciplinele cu profesori cu grade ştiinţifice şi didactice.
Din 49 lectori care activează la facultate, 39 deţin grade ştiinţifico-didactice (79% ). Cadrele didactice ale
facultăţii sunt apreciate nu d o a r la nivel naţional, ci şi internaţional, fiind membri ai sem inarelor ştiinţifice de
profil în susţinerea tezelor, centrelor de cercetare de peste hotare. Pe lângă cadrele didactice de la catedrele
de specialitate. în procesul didactic participă şi cadre didactice de la catedrele generale (Ştiinţe filosofice şi
Econom ice, Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie etc.), care c o m pletează num ărul persoan elor cu titluri ştiinţifice.
Insuficienţa de ore este rezolvată de facultate prin organizarea cum ulului intern.
Facultatea pro m o vează şi gestionează formarea continuă profesională a cadrelor didactice prin
participarea la stagii de form are atât în ţară, cât şi peste hotare. în ultimii 5 ani stagii de form are continuă şi
cercetare au fost desfăşu rate în Republica M oldova şi în alte ţări ale UE (R o m ân ia, Polonia, G erm ania,
Ungaria), CSI (U craina, A rm enia, G eorgia. K azahstan, Belarus, A zerbaidjan etc.), SUA. Eforturile facultăţii
în stabilirea relaţiilor de colaborare sunt considerabile, astfel catedrele facultăţii colaborează cu cca 20
instituţii şi centre de cercetare din SU A , Canada, statele UE, CSI. De m enţionat că trei profesori ai facultăţii
au fost beneficiarii bursei Fulbright (S. Musteaţă, D. Dum itru, A. Cuşco).
Cursurile propuse la specialităţile adm inistrate de catedrele facultăţii dispun de program e analitice,
realizate în baza modelului propus de D A C D C a Universităţii.
Facultatea asigură activitatea didactică cu num eroase publicaţii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (în
special catedra G e o g ra fe şi Patrim oniu Cultural). Publicaţiile ştiinţifico-didactice şi ştiinţifico-m etodice
sunt elaborate în confo rm itate cu rigorile Regulam entului privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţificometodice (2010). C atedrele dispun de texte de lecţii în form at electronic, PDF, Pow erPoint, precum şi
înregistrări video, la care studenţii au acces liber sau cu consim ţăm ântul profesorilor.
Profesorii C atedrelor realizează acţiuni privind sporirea eficienţei procesului de predare, evaluare,
lucru individual, antrenând studenţii, dar şi absolvenţii facultăţii în participarea la mese rotunde, conferinţe
ştiinţifico-didactice etc. A ctivitatea didactică este însoţită de organizarea n um eroaselo r seminarii, w orkshopuri, m eselor rotunde, şcoli de iarnă şi de vară cu participarea nu doar a profesorilor din cadrul U PSC, dar şi a
profesorilor şi specialiştilor de la şcolile de cercetare şi universităţi din străinătate: Franţa, Regatul Unit,
Canada, SU A , U ngaria etc. Beneficiarii şcolilor de iarnă/vară sunt nu doar profesorii din R. M oldova, ci şi
din spaţiul postsovietic. Prin aceste acţiuni are loc familiarizarea cu cele mai avansate practici de predare şi
abordări a prob lem elor racordate la rigorile actuale ale activităţii a cadem ice internaţionale.

Profesorii c a tedrelor participă la pregătirea şi desfăşurarea cu rsurilor de form are continuă pentru
profesorii şcolari la specialităţile Educaţie civică, Geografie, Istorie. Activitatea didactico-ştiinţifică este
complinită de 2 laboratoare ştiinţifice „ Patrim oniul cultural naţional şi universal în sistem ul educaţio n a l”
(cond. V. Ursu); „ Politica şi societate în Ţara M oldovei şi Basarabia în context European ” (S. Chicu),

Centrul Infohis al AN TIM .
Senatul apreciază perseverenţa şi tenacitatea decanului facultăţii S. M usteaţă şi a întregului colectiv
didactic şi auxiliar, privind a m en ajarea şi buna funcţionare a cabinetelor, laboratoarelor, sălilor de lectură,
care eficientizează procesul didactic. Pentru desfăşurarea orelor sunt utilizate sălile de studii, sala de
conferinţă, laboratoarele Universităţii, unele din ele dotate cu mijloace tehnice noi, tablă interactivă.
Senatul m en ţion ează activitatea colectivului Bibliotecii ştiinţifice, care întreprinde acţiuni sporite
pentru com pletarea sistem atică a fondurilor de carte, ediţii periodice, publicaţii electronice din domeniul
Istorie, A rheologie, G eografie, E ducaţia C ivică, Didactica istoriei şi a geografiei. Prin Sala de lectură „Raisa
C ăld are" şi abonam en tu l specializat sunt asigurate un n u m ăr im p unăto r de surse ştiinţifice şi m etodicodidactice (21784). Sursele sunt periodic popularizate prin expoziţii, sem inare. Din 99 titluri de ediţii
periodice abonate, 20 titluri (20 % ) sunt pentru facultate. Centrul Infohis al A N T IM a contribuit la
am enajarea unei săli de lectură, dotată cu un num ăr im punător de surse ştiinţifico-didactice (cca 10.000 surse
informaţionale, inclusiv 3.500 rev.). Sursele noi sunt popularizate prin site-ul oficial al A N T IM , organizări
de prezentări

de carte, w orkshop-uri.

A dm inistraţia

Universităţii

a alocat resurse financiare pentru

reparaţia/dotarea unor săli de curs, pentru editarea suporturilor curriculare.
C onco m itent, com isia a constat că:
• asigurarea cursurilor cu lucrări ştiinţifico-m etodice necesită o dezvoltare mai bună;
• program ele analitice la disciplinele facultăţii (com partim entul Lucrul individual) necesită perfectare şi
unificare;
• membrii catedrelor, metodiştii stagiilor de practică întreprind acţiuni insuficiente în elaborarea/publicarea
proiectelor de lecţie şi în popularizarea surselor informaţionale din cadrul bibliotecilor.
In c o n t e x t u l c e lo r e x p u s e , S e n a t u l U n iv e r s ită ţ ii d ecid e :

1. A aprecia drept bună activitatea Facultăţii de Istorie şi G eografie, vizând asigurarea didactică a procesului
educaţional.
2. C atedrele de specialitate să perfecteze curricula pe discipline conform modelului conceptualizat în
universitate, form ă extinsă, inclusiv com p letarea com partim entului lucrul individual.
3. C atedrele de specialitate să contribuie mai activ la asigurarea procesului didactic cu suporturi curriculare
(manuale, ghiduri, note de curs etc.) la disciplinele incluse în Planurile de studii.
4. Com isiile şi C om itetele de A sigurare a Calităţii din cadrul Facultăţii să m onitorizeze în continuare
activităţile de elaborare şi editare a noilor m ateriale didactice.
5. Biblioteca ştiinţifică a Universităţii să continue acţiunile privind c o m pletarea fondului de carte şi
publicaţii periodice cu ediţii apărute atât în Republica M oldova, Rom ânia, Rusia, cât şi în alte ţări.
6. A dm inistraţia Universităţii să sporească alocaţiile financiare pentru asigurarea didactică şi materială a
procesului educaţional.
7. A d m inistraţia Universităţii, prin regulam ente instituţionale, să cuantifice în ore convenţionale şi să
includă în norm a ştiinţiflco-didactică activitatea m etodică, de cercetare şi transfer tehnologic.
8. Prezenta decizie urm ează să fie realizată pe parcursul anului de studiu 20 16-2017. Responsabili pentru
realizarea deciziei - S. M usteaţă, decanul Facultăţii Istorie şi G eografie. M onitorizarea îndeplinirii ei va fi
efectuată de către C o m isia instituţională, preşedinte - L. N oroc. Raportul privind realizarea deciziei - mai
2017.

