Raport
privind activitatea Centrului de ghidare și consiliere în carieră
desfășurată în perioada septembrie 2017 – septembrie 2018
Conform Planului de activitate pentru anul de învățământ 2017-2018
https://www.upsc.md/wp-content/uploads/2018/02/subdiv_centru_ccgc_plan_2017_2018.pdf
în perioada dată, activitatea centrului a demarat pe dimensiunile: legislativ-normativă;
prezentarea și extinderea ofertelor educaționale pentru absolvenţii colegiilor, liceelor; consilierea
educațională a studenţilor universităţii; ghidarea în cariereă pentru absolvenţii universităţii treapta de licenţă şi masterat; consilierea educațională și ghidaea în carieră a cadrelor didactice
universitare, înregistrând realizări, dar punctând și unele direcții de perspectivă.
Dimensiunea legislativ-normativă
În vederea coordonării calitative și efective a activităților centrului, în plan intern, cu
facultățile prin comisiile de ghidare și consiliere la facultate (în continuare-CGCF) au fost:
*implementate, la nivelul de pilotare în cadrul programului de activitate al facultăților
pentru anul curent de studiu din 06.03.2018:
- procedura de orientare profesională a studenților: https://www.upsc.md/wpcontent/uploads/2017/02/univ_doc_intern_proc_orient_prof_studenti.pdf

- procedura de informare a studenților și absolvenților privind locurile de muncă și
oportunități de carieră:
https://www.upsc.md/wpcontent/uploads/2017/02/univ_doc_intern_proc_info_prof_studenti_absolv.pdf

Dimensiunea absolvenţii colegiilor, liceelor cu propunerea și extinderea ofertelor
educaționale
Conform Planului de activitate pentru anul de învățământ 2017 -2018 CGCC și-a propus
spre realizare 2 obiective:
- Atragerea elevilor din anii terminali şi absolvenţilor din colegii în cariera
profesională şi didactică prin promovarea serviciilor oferite de UPS „I. Creangă”.
- Atragerea cadrelor didactice preuniversitare prin extinderea ofertelor educaționale
pe dimensiunea: formare continuă, recalificare, ciclul II masterat și oferirea de inițieri în
formarea și dezvoltarea profesională.
Prin prisma obiectivului - Atragerea elevilor din anii terminali şi absolvenţilor din colegii
în cariera profesională şi didactică prin promovarea serviciilor oferite de UPS „I. Creangă”,
am valorificat Mecanismul de recrutare în cariera pedagogică prin :
a) derularea de campanii de informare, recrutare, întreprinse de Universitate la nivel de
facultăți prin Caravana de promovare a imaginii Universității în instituțiile preuniversitare din
țară.
b) detectarea, consilierea și atragerea potențialilor candidați pentru profesia didactică,
pentru îndrumarea celor mai buni liceeni spre specialităţile pedagogice (screening și consiliere) a
fost valorificată printr-un conținut de dezbatere axat pe:
* criterii: dorinţa de a lucra cu copiii; pasiunea pentru o disciplină şcolară/domeniu de
studiu; importanţa acordată predării; influenţa exercitată de către una dintre cadrele didactice pe
care subiectul le-a avut în trecut; statusul oferit de către profesia didactică;
* teme de atractivitate spre cariera didactică:

(1) factori interpersonali (doresc să „lucreze cu oamenii” şi la face plăcere „să aibă contact
cu persoanele tinere”;
(2) serviciul social (văd profesia didactică ca o „oportunitate să facă un lucru important
pentru societate” ori „să execute o misiune specială şi sacră”);
(3) continuitatea (le „place şcoala”, ori nu se văd desfăşurându-şi specializarea în afara
instituţiei şcolare);
(4) beneficiile materiale (stabilitate, prestigiul social al profesiunii didactice ori chiar
salariale);
(5) compatibilitatea temporală („flexibilitatea programului” şi existenţa unor vacanţe lungi
ori compatibilitatea profesiunii didactice cu o viaţă de familie armonioasă, reprezintă tot atâtea
argumente pentru profesia didactică);
- am intreprins acțiuni operaționalizate prin:
Caravana de promovare a imaginii Universității în instituțiile preuniversitare de învățământ
cu scopul de atragere a tinerilor cu vocație pedagogică în sistemul educațional și familiarizarea
acestora cu universitatea și studenția (noiembrie 2017-iunie 2018) s-a axat pe comunicarea de la
egal la egal la care au participat atât cadre didactice universitare cât și studenți.
În calitate de recuzită promoțională au fost:
- scrisoarea oficială, disponibil la:
*http://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-13
* https://e.mail.ru/attachment/14900141970000000009/0;1
- film de promovare, disponibil la:
* http://www.upsc.md/ro/universitate/despre-universitate/prezentare/
* https://www.youtube.com/watch?v=glcDHJ4qdYg
- fluturași promo Admiterea 2017, disponibil la:
https://www.upsc.md/wpcontent/uploads/2018/04/subdiv_centr_cgcc_pliant_admitere_2018.pdf.pdf
În ziarul săptămânal de informație, opinie și cultură pedagogică FĂCLIA Nr. 12 (3459),
vineri, 31 martie 2017 (pp. 8 - 9) disponibil la:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016024515390901&set=pcb.201602622539
0730&type=3&theater
https://www.upsc.md/ro/bilantul-zilei-usilor-deschise-la-universitatea-pedagogica-destat-ion-creanga-din-chisinau/
https://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-17
Una din etapele Caravanei promoționale, a fost Săptămâna ușilor deschise, organizată și
desfășurată în perioada 26-31 martie 2018, eveniment dedicat:
» elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de identificare a candidaților cu performanțe
academice și calități vocaționale pentru cariera de pedagog;
Evenimentul a cuprins diverse activități: tururi ghidate ale universității, prezentarea
ofertei academice și cursuri demonstrative organizate de fiecare facultate în parte, expoziții de
carte, expoziții cu realizările studenților/profesorilor, training-uri, work-shop-uri, mese rotunde
organizate de catedrele de profil.

În scopul desfășurării Olimpiadei pe discipline școlare în cadrul Olimpiadei Instituționale
la disciplinele școlare în cadrul Săptămânii ușilor deschise, pentru elevii claselor IX – XII, în
data de 31 martie 2018, Centrul de ghidare și consiliere în carieră a intervinit cu rugămintea de a
desemna următoarele cadre didactice universitare, ce a fost susținut de administrați Universității:
a) responsabili de organizarea Olimpiadei:
1. Chicuș N., dr., prof.univ., rector UPS „I. Creangă”
2. Barbăneagră A., dr., conf. univ., prim prorector pentru activitatea didactică
3. Saranciuc-Gordea L., dr., conf.univ., șef CGCC
4. Popa N., lector, metodist coordonator CGCC
5. Vacarciuc M., dr., conf.univ., CEAIC
6. Cecan R., șef centru TI
7. Anghel A., lector superior, catedra Educație fizică
b) responsabili de elaborarea probelor:
1. Budnic A., dr., conf., catedra Filologie engleză
2. Guzun M., lector univ., catedra Limbi și literaturi romanice
3. Lisnic A., dr., conf. univ., catedra Istoria românilor și universală
4. Ţîcu L., lector superior, catedra Geografie și patrimoniu cultural
5. Samoilenco V., lector universitar, catedra Geografie și patrimoniu cultural
6. Pricop V., dr., lector superior, catedra Informatică și TII
7. Port S., dr., conf.univ., catedra Matematică aplicată
8. Zgardan A., dr., conf.univ., catedra Limba română și filologie clasică
9. Petrenco L., dr., conf. univ., catedra Limbă și comunicare
10. Arbuz-Spătari O., dr., conf.univ., Artă decorativă
c) președinții comisiilor de evaluare a probelor olimpice:
1. Zgardan A., dr., conf.univ., catedra Limba română și filologie clasică
2. Dermenji-Gurgurov S., lector superior, catedra Limbă și comunicare
3. Damian N., catedra Limbă și comunicare
4. Lisnic A., dr., conf.univ., catedra Istoria românilor și universală
5. Ţîcu L., lector superior, catedra Geografie și patrimoniu cultural
6. Moldovanu I., lector superior, catedra Geografie și patrimoniu cultural
7. Budnic A., dr., conf., catedra Filologie engleză
8. Copacinschi A., lector univ., catedra Limbi și literaturi romanice
9. Port S., dr., conf.univ., catedra Matematică aplicată
10. Pricop V., dr., lector superior, catedra Informatică și TII
11. Arbuz-Spătari O., dr., conf.univ., Artă decorative
La 31 martie 2018, au fost organizate:
» pentru elevi - Olimpiada instituțională la disciplinele școlare: Limba și literatura
română, Limba și literatura română (alolingvi), Limba și literatura rusă, Istoria românilor și
universală, Geografie, Educație civică, Limba engleză, Limba franceză, Informatica,
Matematica, Educație plastică, Educația tehnologică la care au participat peste 460 de elevi din
diverse localități ale republicii (Anenii – Noi, Căușeni, Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Briceni,
Orhei, Ungheni, Dubăsari, Criuleni, Chișinău).
În baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei la disciplinele
școlare în cadrul UPS „Ion Creangă”, aprobat la ședința Senatului și a rezultatelor obținute,
deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în
cadrul olimpiadei, vor fi înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de
bacalaureat.
Deținătorii diplomei de gradul I cl. a XII - a (2018)

Instituția, localitatea

Numele, prenumele elevului, clasa

Disciplina școlară: Limba și literatura română
Țurcanu Elena

LT „M. Eminescu”, Sipoteni, Călărași
Disciplina școlară: Limba și literatura română (alolingvi)

Mostovaia Anastasia

LT „M. Koțiubinschi”, Chișinău
Disciplina școlară: Istoria românilor și universală
LT ”V. Alecsandri”, Ungheni

Pendus Cristofor

Disciplina școlară: Educație civică
Dogotari Cătălina

IPLT „L. Deleanu”, Chișinău
Disciplina școlară: Limba engleză

Druță Diana

LT „Traian”, Chișinău
Disciplina școlară: Limba franceză

Culiuc Dumitrița

LT „Traian”, Chișinău
Disciplina școlară: Matematică

Baidauz Cătălin

IPLT „Gh. Asachi”, Chișinău
Disciplina Educație plastică

Marinovschi Ionela

Școala de Arte Bălți

Bujac Iacob

Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”, an. IV

Nașcu Tatiana

Centrul de Excelență în Construcții, an.IV
Disciplina Educație tehnologică

Druța Cătălin

Școala de Arte plastice „N. Moisei”, Telenești

Rudei Ana

Școala de Arte plastice Șoldănești

Luța Cristina

Colegiul de Arte „N. Botgros”, Soroca, an. IV

Cebotari Ludmila

Colegiul de Arte „ N. Botgros”, Soroca, an. IV

Imagini ce secvențe de la Olimpiada pe discipline școlare 2018
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2007067116286641&set=pb.100009501151981.2207520000.1523964835.&type=3&theater
https://www.upsc.md/ro/ziua-usilor-deschise/
https://www.upsc.md/ro/olimpiada-institutionala-la-arta-plastica-si-educatia-tehnologica/
https://joblist.md/ro/news/issledovaniya/-ziua-usilor-deschise-la-universitatea-pedagogica-de-stat-ion-creanga-din-chisinau
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNkcmNRUEIAzMasS~%3B5JzZ6oDb~%3BW
sIYGyEpzZIyKi22P1nAksbJoQ9YUTpZMEDOhNQD2d~_OhCRbZ6LkTTR9gMrfRPjYZj6QNZJ~_oN
zXhR4IG8CMHfEd5qa3dIHhjg0HUNlzRwcmaC~%3BFYZulLkuti6CPHhf7acxGcn3EgEwA1ZFkAKy
EMFFbUDt2rMud3ry257J~%3BMfxFJxwrwm1jwjexFZ6kdG3lfrvPBqAtKFFQy~%3BTB97mRuJ5k0jo
hLeWk1St5QSAtT8nW~_g8KqoY9.bps.a.2028377627417213.1073741972.1692487354339577&type=1

- Atragerea cadrelor didactice preuniversitare prin extinderea ofertelor educaționale pe
dimensiunea: formare continuă, recalificare, ciclul II masterat și oferirea de inițieri în
formarea și dezvoltarea profesională.
Acest obiectiv a fost realizat tot prin prisma Caravanei de promovare a imaginii
Universității în Săptămâna ușilor deschise, la 31 martie 2018 și a ofertei programelor de studii
oferite de universitate la specialitățile dimensiunilor Științe ale educației, Științe Umanistice,
Științe Sociale, Arte. În acest sens au fost organizate și desfășurate training-uri/workshop-uri/
mese rotunde/ateliere de creație:
»Dezvoltarea competenței interculturale: metode și tehnici;
»Анализ художественного текста с учётом межкультурного компонента;
»Proiectarea didactică la limba și literatura română din perspectiva realizării succesului
predării – învățării – evaluării;
»Instrumente Web 2 în predarea limbilor străine; Fun Ways to Develop Students'Reading
and Writing Skills;
»Strategii didactice moderne la disciplinele socio-umanistice;
Harta sufletului. Ce înseamnă a fi student la psihologie?;
»Lumini și Umbre - explorarea interioară a personalității; Psihopedagogul Special în
mediul incluziv: provocări și perspective;
»Asistența psihopedagogică a persoanelor cu CES prin terapia ocupațională;
»Asistența sociala- factor principal în dezvoltarea societății;
» Design instrucțional în cheia ECD;
»Abordarea domeniilor de dezvoltare a preșcolarilor în cadrul centrelor de interese;
»O zi de dans popular;
»Tehnologii didactice moderne la matematică și informatică;
»Promovarea comunicării nonverbale în mediul educațional; Managementul, consilierea
și educația familiei,
la care au participat peste 470 de cadre didactice atât din municipiu cât și din alte
localități ale republicii și din România (Suceava): (Ialoveni, Rîșcani, Călărași, Orhei, AneniiNoi, Soroca, Cimișlia, Dubăsari, Nisporeni, Telenești, Ocnița, Edineț, Cahul, Cantemir, Florești,
Criuleni, Fălești, Căușeni, Hâncești, Ungheni, Strășeni, Rîșcani, Chișinău, Bălți, Ștefan-Vodă).
Imagini

ce

secvențe

de

la

desfășurate

training-uri/workshop-uri/

mese

rotunde/ateliere de creație:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2007073009619385&set=pb.1000095011519
81.-2207520000.1523967156.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2007072656286087&set=pb.1000095011519
81.-2207520000.1523967156.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2007074379619248&set=pb.1000095011519
81.-2207520000.1523967156.&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2007075362952483&set=pb.1000095011519
81.-2207520000.1523967156.&type=3&theater
Analiza cantitativă a numărului de participanți la Ziua Ușilor deschise
(olimpiadă și training 2018- 31 martie)
FACULTATEA FILOLOGIE
Denumirea olimpiadelor școlare
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română pentru şcoli alolingve
Limba şi literatura rusă

Denumirea trainingului

Numărul
de participanți
6
30
5

Numărul
de participanți

Training Textul științific: elaborare și prezentare
Formator: Liuba Petrenco
Training Анализ художественного текста с учётом
межкультурного компонента
Formator: Irina Țvic

14
12

Masa rotundă Proiectarea didactică la limba și literatura
română din perspectiva realizării succesului predării – învățării –
evaluării
Formator: Olga Șișcanu

0

FACULTATEA LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
Denumirea olimpiadelor școlare
Limba engleză
Limba franceză

Denumirea trainingului

Numărul
de participanți
9
6
Numărul
de participanți

Training Instrumente Web 2 în predarea limbilor străine
Formator: Mariana Albu-Oprea, lector universitar
Training Fun Ways to Develop Students'Reading and
Writing Skills
Formator: Oxana Golubovschi , lector universitar

0
4

FACULTATEA ISTORIE ȘI GEOGRAFIE
Denumirea olimpiadelor școlare
Istoria românilor și universală
Geografie
Educație civică

Numărul
de participanți
29
3
49

Denumirea trainingului
Training Strategii didactice moderne la disciplinele socioumanistice
Formatori:
Angela Lisnic, dr., conf. univ., Valentina Samoilenco lect.
univ., Lucia Țîcu lect. univ.

Numărul
de participanți

43

FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Denumirea trainingului
Workshop Harta sufletului. Ce înseamnă a fi student la
psihologie?
Formatori: Elena.Losii, dr., conf. univ. Olga.Pletniov
lector universitar
Workshop Lumini și Umbre - explorarea interioară a
personalității
Formatori: Elena.Losii, dr., conf. univ. Olga.Pletniov
lector universitar
Workshop Psihopedagogul Special în mediul incluziv:
provocări și perspective
Formator: Victoria Maximciuc, dr., conf. univ.
Workshop Asistența psihopedagogică a persoanelor cu
CES prin terapia ocupațională
Formator: Pârvan Mariana, lector universitar
Workshop Asistența sociala- factor principal în
dezvoltarea societății
Formator: Marcela Dița, lector universitar

Numărul
de participanți

0

7

0

0

2

FACULTATEA ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ
Denumirea olimpiadelor școlare
Informatică
Matematică

Denumirea trainingului
Training Design instrucțional în cheia ECD
Formatori: Ludmila Ursu, dr., conf. univ., Angela
Teleman, dr., conf. univ., Angela Curacițchi, dr., conf. univ.
Seminar științifico-practic Abordarea domeniilor de
dezvoltare a preșcolarilor în cadrul centrelor de interese
Formatori: Stela Gînju, dr., conf. univ., Natalia Carabet,
dr., conf. univ., Lidia Cojocaru, dr., conf. univ., Mihaela
Pavlenco, dr.

Numărul
de participanți
1
26
Numărul
de participanți
212

42

Master class O zi de dans popular
Formatori: Ion Bencheci, lector universitar, Svetlana Talpă
lector universitar
Masa rotundă Tehnologii didactice moderne la
matematică și informatică
Formatori: Victor Pricop, dr., conf. univ.,Burlacu Natalia,
dr., conf. univ.,
Masa rotundă Promovarea comunicării nonverbale în
mediul educațional
Formator: Elena Davidescu, lector univ.
Training Managementul, consilierea și educația familiei
32

15

2

13

Total
Olimpiadă: 164 + 260 (pictura) = 424 elevi
Training: 398 + 80 (pictura)= 478 cadre did. preun.
Perspective pe dimensiunea dată:
Informarea direct cât și nondirectă (prin rețelele de socializare) absolvenţii de licee şi
colegii despre specialităţile catedrelor de profil la facultăți, condiţiile de studii, diverse aspecte
ale activităţilor tineretului studios (on-line)
Dimensiunea: studenţii universităţii
Pe dimensiunea dată CGCC și-a propus obiectivul Consilierea educaţională a studenţiilor
UPS „I. Creangă”, care a fost valorificat prin:
- organizarea și desfășurarea Zilei matricolei.
Vineri, 1 septembrie 2017 de Ziua Cunoștințelor Centrul de Ghidare și Consiliere în
Carieră a anunțat demararea Zilei Matricolei pentru studenții anului I la toate facultățile UPS
„Ion Creangă” din Chișinău
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1887905934869427&set=pb.10000950115198
1.-2207520000.1524124797.&type=3&theater
https://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-14
Evenimentul dat a fost direcționat pentru studenții înmatriculați la anul I. Cuvântul de salut
a începerii „primei toamne crengiene” a studenţiei, a fost din partea Rectorului Universității
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” prof. dr. conf. univ. Nicolae Chicuș și a continuat cu aceleși
cuvânt de salut din pareta decanilor facultăților Universității și rerezentanții centrelor
universitare.
Activitatea dată a cuprins atât un conținut de salut și cât și un conținut de inițiere în viața
studențească la universitate cu invitații centrelor universitare:
1.Franț Lilia, președintele Comitetului Sindical al Studenților;
2.Popa Galina, specialist Serviciu de evidență a populației,
3.Scherlet Ecaterina, șef al Bibliotecii universitare;
4.Jeleapov Elena, șef Punct medical universitar;
5.Ciorbă Constantin, dr. hab. prof. univ, decan al Facultății Formare continuă și a celor cu
funcții de conducere, membru catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans;
6.Vacarciuc Mariana, dr., conf. univ., șef Centrul de educație artistică și instruire
complementară;
7. Saranciuc-Goreda Liliana, dr., conf. univ., șef CGCC și Popa Natalia, lect. univ.,
metodist Relații cu publicul, disponibil la:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890479964612024&set=pb.10000950115198
1.-2207520000.1524555546.&type=3&theater
Activitatea dată a demarat la facultăți cu înmânarea solemnă a matricolelor
(https://www.facebook.com/449199621832230/photos/t.100003292067932/110010495674
1690/?type=3&theater)
▪ și prezentarea Ghidului studentului (2018)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1890479874612033&set=pb.10000950115198
1.-2207520000.1524124797.&type=3&theater
Ținem să menționăm că Ghidul studentrului a cuprins informații cu referire la:
* istoria fondării și evoluției celei mai veche instituții de învățământ superior din Chișinău
- UPS „Ion Creangă” din Chișinău,
* date elementare despre Conducerea universității: fucnția administrativă la nivel de
rectorat, grad didactic și științific, nume prenume;
* date cu referire la Facultăți și Servicii pentru studenți;
* calendarul academic: perioadele de curs, vacanță și sesiune
* Dicționar studențesc
* Implementarea ECTS la UPS „Ion Creangă”, tipuri de burse oferite de Universitate, de
Guvernul Republicii Moldova și alte organizații nonguvernamentale, acte normative a UPS ,,Ion
Creangă”, evaluarea finalităţilor de studiu şi a competenţelor dobândite de student, contractul de
studii, Drepturile şi responsabilităţile studentului.„ Ion Creangă”
▪ cunoașterea studențior de la an. I cu reprezentanții centrelor complementare activității de
instruire universitară și activității derulate la universitate, a oportunității acestora în dezvoltare
profesională și personală: CEAIC, Sindicatele studențești, Biblioteca universitară, Catedra
Educație fizică, Centrul de asistență medical, Centrul de ghidare și consiliere în carieră, Punctul
de asistență medicală.
- consilierea studenților pentru participarea la concursurile de burse la nivel de CGCF
prin acivitatea președinților comisiei la facultăți și informarea periodică (anunțuri și rețele de
socializare) a studenților despre proiectele de burse din țară și peste hotare, în colaborare cu
sindicatele studențești:
Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”, ediția 2017, disponibil la:
https://www.upsc.md/ro/programul-burse-pentru-viitorul-tau-editia-2017/
Programul de burse pentru studenții străini inițiat de Guvernul Ungariei (Stipendium
Hungaricum) pentru anul de studii 2018-2019, disponibil la:
https://www.upsc.md/ro/programul-de-burse-pentru-studentii-straini-initiat-de-guvernulungariei-stipendium-hungaricum-pentru-anul-de-studii-2018-2019/
Apelului pentru Candidaturi pentru Stipendium Hungaricum cu începerea studiilor din
Anul Academic 2018-2019, disponibil la:
https://www.upsc.md/ro/ambasada-ungariei-din-r-moldova-anunta-inceperea-apeluluipentru-candidaturi-pentru-stipendium-hungaricum-cu-inceperea-studiilor-din-anul-academic2018-2019/
și Programul de cultură și limbă maghiară oferit de Universitatea de Vară Balassi,
disponibil la:
https://www.upsc.md/ro/programul-de-cultura-si-limba-maghiara-oferit-de-universitateade-vara-balassi/
Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2019, disponibil la:
https://www.upsc.md/ro/bursa-parlamentara-internationala-a-bundestagului-german-2019/
Rezultatele consilierii studenților pentru participarea la concursurile de burse:

» finaliștii programului Burse de Merit – 2017 pentru cei mai buni studenți ai țării, ediția
XXII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al
BC Moldova Agroindbank SĂ și al Orange Moldova: Clima Doina și Scutelnic Marina,
disponibil la:
http://diez.md/2018/04/04/bursa-de-merit-2017-au-fost-desemnati-cei-mai-buni-50-destudenti-ai-tarii/
» finaliștii celei de-a IV-a ediți a Programului „Burse pentru Viitorul Tău!, Centrul de
Informații Universitare și BC „Moldova Agroindbank” SA: Maevski Elena, Anton Ilinca,
disponibil la:
http://diez.md/2018/03/28/au-fost-anuntati-finalistii-concursului-burse-pentru-viitorul-tau2017-cine-sunt-cei-37-de-studenti/
Programul de Burse în Drept și Științe Umaniste în Republica Moldova pentru anul 20182019, susținut de către Fondul de Educație pentru Romi, disponibil la:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2023341651325854&set=a.137569040609098
5.1073741828.100009501151981&type=3&theater
- ședințele de training, organizate la facultăți de CGCC în colaborare cu SRL
„DYNINNO”, vizând ghidarea studenților în carieră, disponibil la:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1894643797528974&set=pb.10000950115198
1.-2207520000.1524555543.&type=3&theater
Psihologie și psihopedagogie specială

20.09.17
13:00 – 14:00
Bloc II, aula 58

Arte plastice și design

14.09.17
10:00 – 11:00
Bloc VI, aula 314

Științe ale educației și Informatică

15.09.17
10:30 – 11:10
Bloc I, aula 101

Filologie

15.09.17
10:30 – 11:10
Bloc I, aula 101

Limbi și literaturi străine

15.09.17
11:30 – 12:30
Bloc I, aula 102

- participarea preș. CGCFF Facultatea Filologie, L.Ciubotaru (prodecan al facultății de
Filologie, președintele Comisiei de ghidare și consiliere la facultate), în cadrul panelului de
lucru al Atelierului „Laboratorul bunelor practici în domeniul ghidării în carieră” - Platforma
Cariera Mea, organizat de CRCT –ARTICO, din 12.10.17 cu obiectivul: identificarea soluțiilor
pentru problemele existente în domeniul ghidării în carieră a tinerilor și colaborarea dintre
instituții care au același scop, împărtășind experiența de activitate în Universitate, disponibil la:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911964775796876&set=pb.10000950115198
1.-2207520000.1524555543.&type=3&theater
https://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-16
- participarea, în direcția de reconceptualizare a orientării profesionale și consilierii în
carieră, în incinta ASEM, la Forumului Profesiilor o carieră de succes acasă organizat de
Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), susținut de Austrian
Development Cooperation, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu masa rotundă Ghidarea în carieră a
Tinerilor – provocări și perspective cu obiectivele: motivarea tinerilor în dezvoltarea unei
cariere de succes acasă; dezvoltarea parteneriatelor locale în educația pentru carieră, din
19.10.17.
La acest eveniment opinia și experiența universitară a fost împărtășită de Natalia Popa,
metodist CGCC, UPS „Ion Creangă” din Chișinău în dialog cu alți participanți: Lia Sclifos,
manager REVOCC, CEDA; Alina Beșleagă, șef secție Programe de mobilitate și cooperare
internațională, Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico” et. al. met.-tei Relații cu
Publicul CGCC, Popa Natalia, disponibil la:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1913441838982503&set=pb.10000950115198
1.-2207520000.1524555543.&type=3&theater
https://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-17
- valorificarea programelor de consiliere a studenților și masteranzilor universității,
valorificate prin sesiuni de trening în volum de 8 ore, centrate pe dezvoltarea autocunoașterii și
autoperfecționării, dezvoltarea optimă a resurselor personale, cu Genericul „Consiliere pentru
dezvoltare”, elaborate de Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei
(CCACF), responsabili: C. Calarași, dr.conf.univ., L. Cuznețov, dr.hab., prof.univ., și racordate
la conținutul planului de activitate a CGCC:
- Conflictele interpersonale: etiologie, clasificare și soluționare (16.11.17);
- Sănătatea, conștiința valorii, fericirea și eficiența personală în contextul psihologiei
pozitive. (15.02.18);
- Creativitatea și autoperfecționarea în pedagogia postmodernă (15.03.18)
disponibil la:
https://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-14
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=230853464042498&set=pb.100013535376625
.-2207520000.1524557121.&type=3&theater
- informarea periodică a studenților despre ofertele de amplasare în câmpul muncii parttime cu implicarea studenților universității în proiecte de ocupare a unui loc de muncă parttime conform cererilor entităților economice din țară și a instituțiilor preuniversitare în plan
formal și nonformal, disponibil la:

http://diez.md/2018/04/12/se-cauta-tineri-profesori-pentru-fi-angajati-intr-un-proiect-deeducatie-neformala-la-prospera-education-hub/
» În direcția dată am continuat să informăm studenții despre ofertele propuse de AOFM și
ANOFM, SYSLAB disponobil la:
https://www.facebook.com/anofm.md/photos/a.471457389580820.107290.4694043464527
91/1427535470639669/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PNUDMoldova/photos/a.191297437606739.44671.165158373
553979/1296418327094639/?type=3&theater
http://www.carieramea.com/participa-la-forul-profesiilor-meseriilor-si-targul-locurilor-demunca/
https://zugo.md/article/esti-in-cautarea-unui-job--vino-la-forul-meseriilor-profesiilor-sitargul-locurilor-de-munca-pentru-tineret_18443.htm
- informarea studenților despre acțiunile de voluntariat, disponibil la:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2025451541114865&id=10000950
1151981
https://www.facebook.com/joblist.md/posts/2039815019606807
- participarea studenților voluntari în acțiuni de voluntariat în beneficuiul universității
conform planului de activitate a facultăților. Ex.: Un cartier întreg pictat pe un perete de studenții
Facultății de Arte Plastice din cadrul UPS „Ion Creangă”, disponibil la:
https://www.upsc.md/ro/un-cartier-intreg-pictat-pe-un-perete-este-meritul-studentilorfacultatii-de-arte-plastice-din-cadrul-ups-ion-creanga/
și în cadrul acțiunilor de voluntariat național prin organizarea celei de-a şasea ediţii a
Târgului Primăverii de Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică cu genericul „Dăruieşte un
zâmbet, procurând un mărţişor!”. Banii adunaţi din vânzările mărţişoarelor au fost oferite elevei
Pisarenco Nicoleta, originară din oraşul Soroca, diagnosticată cu Scolioză congenitală de gradul
IV în scop de sprijin de susținere materială și morală a familiei Pisarenco. Detalii disponibile la:
https://www.upsc.md/ro/studentii-facultatii-stiinte-ale-educatiei-si-informaticaorganizeaza-targul-martisoarelor-2018/
https://www.upsc.md/ro/daruieste-un-zambet-procurand-un-martisor/
Pe dimensiunea dată, activitatea a fost extinsă, atât pentru studenții ciclului I (licență), anul
1, 2 și 3 de studii, cu frecvență și masteranzi, prin organizarea de CGCC în colaborare cu
Asociația Little People România la data de
07.05.2018, ora 13.00, în aula 103, bl. I a unei
prezentări de activității de recrutare a tinerilor voluntari în acțiuni de î mbunatăț ire a calităț ii
vieții copiilor și tinerilor bolnavi de cancer , prin oferirea unui suport psihosocial pe toată
perioada spitalizării ș i după finalizarea tratamentului , contribuind astfel semnificativ la rata de
supraviețuire a acestui grup de bolnavi, disponibil la:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2020647494928603&id=10000950
1151981
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2026770287649657&set=pcb.2026773107649
375&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2026772354316117&set=pcb.2026773107649
375&type=3&theater

Dimensiunea: absolvenţii universităţii - treapta de licenţă şi masterat;

Conform Planului de activitate pentru anul de învățământ 2017 -2018 CGCC și-a propus
spre valorifice obiective peopuse conform planului de activitate prin:
- informarea studenților absolvenți despre activitățile realizate de partenerii CGCC:
MECC RM, ANOFM, ONG-uri.
- informare și consiliere profesională a absolvenților universității prin acțiunile
partenerului de colaborare-Compania Simpals cu referire la amplasare în câmpul muncii :
informarea despre situaţia pe piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; informarea despre drepturile şi
obligaţiile pe care le au conform legislaţiei în vigoare; informarea despre posibilităţile de
angajare în câmpul muncii; instruirea privind tehnicile şi metodele de căutare a unui loc de
muncă (întocmirea CVului, scrisorii de motivare, prezentarea la interviuri de angajare ş.a.). În
acest sens portalul partenerilor Simpals contribuie direct la angajarea absolvenţilor universității,
dar şi asupra dezvoltării profesionale a acestora. Mai mult, portalul reflectă evenimentele, care
au loc în cadrul universităţii, precum şi informează absolvenţii despre beneficiile învăţământului
superior oferite de UPS „Ion Creangă” din Chișinău.
Proiectul Joblist permite tinerilor profesioniști crearea CV-ului prin intermediul site-ului,
care, datorită opţiunii ”Selectarea CV-ului”, este accesibil pentru vizualizare tuturor
angajatorilor. Pe site sunt plasate poziţiile vacante recente, iar absolvenţii găsesc un job după
plac, efectuând doar câteva click-uri.
https://joblist.md/ro/news/issledovaniya/simpals-si-ups-ion-creanga-au-semnat-un-acordde-colaborare
https://joblist.md/ro/news/issledovaniya/simpals-i-ups-ion-creanga-podpisali-dogovor-osotrudnichestve
https://www.facebook.com/pg/joblist.md/photos/?tab=album&album_id=18886656447217
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https://point.md/ro/noutati/social/simpals-si-ups-ion-creanga-au-semnat-un-acord-decolaborare
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/simpals-i-ups-ion-creanga-podpisali-dogovor-osotrudnichestve
https://play.md/3068233
http://www.upsc.md/ro/mai-multe-oportunitati-pentru-studentii-ups-ion-creanga/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2022222398104446&id=10000950
1151981
Tot în direcția dată CGCC în colaborare cu Sindicatele studențești a organizat pentru
absolvenții ciclului I, licență, domeniul de formare - Științe ale Educației, Promoția 2018, joi,
03.05.2018, ora 13.00, în Sala festivă, bl. I, Seminarul de ghidare și consiliere în carieră
Drepturile tânărului specialist.
Invitații:
1. Ceban Eudochia, Direcția învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării din Republica Moldova;
2. Arnatul Ana, Federația Sindicatului Educației și Științei;
3. Reprezentant DGETS a Consiliului municipal Chișinău, disponibil la:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2016566468670039&id=10000950
1151981
https://www.upsc.md/ro/in-atentia-absolventilor-ciclul-i-licenta-domeniul-de-formarestiinte-ale-educatiei-promotia-2018/
https://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-15

Prezentăm secvențe din cadrul ședinței „ Drepturile tânărului specialist”, disonibil la:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2024483314545021&id=10000950
1151981
https://www.upsc.md/ro/seminarul-de-ghidare-si-consiliere-in-cariera-drepturile-tanaruluispecialist/
Dimensiunea: cadre didactice universitare
În vederea oferirii de oportunități pentru formarea continuă a competențelor profesionale
ale cadrelor didactice universitare și dezvoltarea acestora în corespundere cu schimbările din
sistemul educațional, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră al UPS „Ion Creangă”, a
organizat ședințe formative conform programelor elaborate de formatori și coordonate de
DACDC și Rectorul Universității, disponibil la:
https://www.upsc.md/wp-content/uploads/2018/05/cgcc_program_cadre_05_18.pdf
Datele prezentate mai jos, reprezintă opțiunile cadrelor didactice universitare care au fost
propuse pentru cercetare DACDC ca pe final, împreună cu CGCC să se stabilească un plafon de
programe pe care le poate oferi universitatea și care ar acoperi solicitările cadrelor didactice
universitare.
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de training - a parcurs următorii pași:.
● Acceptarea demarării sesiunilor de training în perioadele stabilite: octombrie 2017 martie 2018
în volum de 12 ore (6 programe – pentru cadrele didactice universitare):
1. Optimizarea strategiilor didactice de predare învățare la treapta universitară de
învățămînt. Formator – Olga Cosovan, dr. conf. univ.
2. Strategii de dezvoltare a competențelor prin lucrul individual al studenților. Formator –
Olga Cosovan, dr. conf. univ.
3. Dimensiuni ale competenţei profesionale la ciclul II, masterat. Formator – Tatiana
Cartaleanu, dr. conf. univ.
4. Elaborarea suportului de curs universitar. Formator – Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ.
5. Prezentări electronice interactive. Formator – Tatiana Croitoru dr. conf. univ.
6. Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică. Formator – Tatiana Croitoru dr.
conf. univ.
în volum de 20 ore (2 programe – pentru cadrele didactice universitare):
7. Scenarizarea unităților de învățare la tabla interactivă SMARTBOARD. Formator –
Albu-Oprea M., lector univ.
8. Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva
evaluării criteriale prin descriptori. Formator – Ursu L., dr., prof. univ.
●Salarizarea formatorilor conform salariului tarifar universitar (plata cu ora)
●Îscrirerea solicitanților la sesiuni
1. stabilirea criteriilor de selectare a solicitanților la ședințele de training: ordinea de
înscriere la training; conținutul de program optat.
2. Organizarea și desfășurarea ședinței de inițiere în sesiunile de training, de stabilire a
orarului pentru training.
●Stabilirea modalității de evidență a frecvenței participanților la training în vederea
certificării interne:
1. catalogul de evidență
2. fișa de prezență.
Elaborarea programelor sesiunilor formative, specifice ghidării şi consilierii cadrelor
didactice universiatre:

I. Optimizarea strategiilor didactice de predare-învățare la treapta universitară de
învățământ, Formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore
1. Prelegerea interactivă – 14.12.2017, aula 29, bl. III, 15.001.
2. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice / de seminar.
3. Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor practice de laborator.
II. Strategii de dezvoltare a competențelor prin lucrul individual al studenților,
formator: Olga Cosovan, dr. conf. univ., 12 ore
1. Relevanța sarcinilor de lucru pentru dezvoltarea competențelor – 11.01.2018, aula 29, bl.
III, 13.00*.
2. Procese și produse evaluabile.
3. Modalități de prezentare
III. Dimensiuni ale competenţei profesionale la ciclul II, masterat, formator: Tatiana
Cartaleanu, dr. conf. univ., 12 ore
1. Aspectul cognitiv – 19.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
2. Aspectul aplicativ
3. Aspectul integrativ
IV. Elaborarea suportului de curs universitar, formator: Tatiana Cartaleanu, dr.
conf. univ., 12 ore
1. Managementul timpului afectat cursului – 20.12.2017, aula 29, bl. III, 13.00*.
2. Syllabusul distribuit studenților
3. Recomandări metodologice de desfășurare a lucrului individual.
VI Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din
perspectiva evaluării criteriale prin descriptori,
formator:Ludmila Ursu, dr. conf. univ., 20 ore
1. Repere normative și teoretice ale ECD – 03.10.2017, aula 23, bl. III, 15.15*.
2. Relația curriculum școlar - ECD
3. Proiectarea didactică de lungă durată din perspectiva ECD
4. Proiectarea didactică de scurtă durată din perspectiva ECD
5. Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare în contextul ECD
6. Instrumente de monitorizare a performanțelor elevilor în contextul ECD
7.Reconfigurarea disciplinelor fundamentale în formarea inițială a cadrelor didactice
pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
8. Reconfigurarea disciplinelor de specialitate în formarea inițială a cadrelor didactice
pentru învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
9. Reconfigurarea stagiilor de practică în formarea inițială a cadrelor didactice pentru
învățământul primar din perspectiva ECD. Continuitatea formării la ciclurile I și II
10. Prezentarea jurnalelor de reflecții: focalizare pe sarcină; focalizare pe sine
VII. Prezentări electronice interactive,
formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore
1.Proiectarea prezentărilor electronice interactive – 12.03.2018, aula 34, bl. III, 15.00*..
2.Structura și elementele unei prezentări electronice interactive.
3.Teme, șabloane, constructor Slide Master
VIII. Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică,
formator: Tatiana Croitoru dr. conf. univ., 12 ore
1.Implementarea platformei Moodle în mediul universitar – 15.01.2018, aula 34, bl. III,
13.00*.
2.Structura unui site Moodle. Clase de utilizatori
3.Organizarea și crearea unui curs pe platforma Moodle


Data și ora sunt valabile pentru prima ședință.

4.Dezvoltarea conținutului unui curs pe Moodle
5.Resurse şi activităţi
6.Instrumente de evaluare
VII. Scenarizarea unităților de învățare la tabla interactivă SMARTBOARD,
Mariana Albu-Oprea, lector universitar, formator la Agenția Universitară a Francofoniei
Antena Chișinău, 20 ore
1.Tabla interactivă şi soft-ul asociat – 18.01.2018, aula 714, bl. I, 12.00*..
2.Funcţionalităţile de bază ale tablei şi soft-ului asociat.
3.Funcţionalităţi avansate ale soft-ului asociat.
4.Elaborarea activităților didactice la TI în funcție de etapele unității de învățare.
5.Resurse compatibile.
6.Impactul TI în practicile pedagogice
Plasarea Avizului de înscriere la training (26 septembrie 2017)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1901330146860339&set=pb.100009501151981.2207520000.1524564121.&type=3&theater
https://www.upsc.md/wpcontent/uploads/2017/09/subdiv_centru_ccgc_sed_form_program_coordon.pdf
https://www.upsc.md/ro/subdiviziuni/centre/centrul-de-consiliere-si-ghidare-incariera/#ffs-tabbed-16
La finalizarea ședințelor formative, Centrul de ghidare şi consiliere în carieră a intervenit,
prin demers către Rectorul UPS „I. Creangă”, dl. N. Chicuș, cu rugămintea de a elibera
certificate de participare în cadrul training-urilor de formare continuă a cadrelor didactice
universitare, realizate în perioada octombrie 2017 - martie 2018, după cum urmează:
I. Optimizarea strategiilor didactice de predare-învățare la treapta universitară de
învățământ (12 ore).
Formator – Olga Cosovan, dr. conf. univ.
1. Gînju Stela
12. Botezat Nina
2. Haheu-Munteanu Efrosinia
14. Ciorbă Constantin
3. Cojocari Lidia
15. Prangachi Luba
4. Vinnicenco Elena
16. Vozian Ludmila
5. Grosu Olga
17. Vozian Vasile
6. Patrașcu Dumitru
18. Bolduma Veronica
7. Minciuc Valeria
19. Iavuz Tatiana
8. Spataru Rodica
20. Dvornic Mihaela
9. Ermurache Alexandru
21. Gheorghiță Cezara
10. Herța Valeriu
22. Cerneavschi Viorica
11. Morărescu Ion
II. Strategii de dezvoltare a competențelor prin lucrul individual al studenților (12 ore).
Formator – Olga Cosovan, dr. conf. univ.
1. Cîrlan Lilia
10. Grosu Olga
2. Cibric Iurie
11. Herţa Valeriu
3. Burlacu Natalia
12. Simac Ana
4. Găluşcă Lilia
13. Spataru Rodica
5. Neaga Liliana
14. Șugjda Svetlana
6. Vozian Vasile
15. Țap Elena
7. Dermenji-Gurgurov Svetlana
16. Racu Aurelia
8. Sadovei Larisa
17. Călăraș Carolina
9. Talpă Svetlana
18. Cuznețov Larisa

19. Ajder Ecaterina
20. Roșca-Ceban Daniela

21. Vozian Ludmila

III. Dimensiuni ale competenţei profesionale la ciclul II, master (12 ore).
Formator – Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ.
11. Solcan Angela
1. Haheu-Munteanu Efrosinia
12. Budnic Ana
2. Burlacu Natalia
13. Kiseleov Victor
3. Talpă Svetlana
14. Țap Elena
4. Us Vladimir
15. Calaraș Carolina
5. Barbăneagră Alexandra
16. Zamșa Semion
6. Ajder Ecaterina
17. Vacarciuc Mariana
7. Simac Ana
18. Vârlan Maria
8. Vozian Ludmila
19. Frunze Olesea
9. Botnaru Dumitru
20. Dița Marcela
10. Gheorghiță Cezara
IV. Elaborarea suportului de curs universitar (12 ore).
Formator – Tatiana Cartaleanu, dr. conf. univ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bencheci Ion
Sadovei Larisa
Vitcovschii Ala
Talpă Svetlana
Grosu Olga
Petrenco Liuba
7. Us Vladimir
8. Zderciuc Ion
9. Vacarciuc Mariana
10. Tabac Silviu
11. Lapoșin Emilia
12. Grama Vasile

13. Colesnic Liuba
14. Solcan Angela
15. Boldumaa Veronica
16. Ciobanu Adriana
17. Dița Marcela
18. Verdeș Angela
19. Frunze Olesea
20. Arbuz-Spatari Olimpiada
21. Carata Dumitru
22. Vozian Liudmila
23. Busuioc Aliona

V. Prezentări electronice interactive (12 ore).
Formator – Tatiana Chiriac, dr. conf. univ.
1. Garștea Nina
2. Cârlan Lilia
3. Bencheci Ion
4. Haheu-Munteanu Efrosinia
5. Sadovei Larisa
6. Talpă Svetlana
7. Zgardan Aliona
8. Caraman Vlad
9. Topor Gabriela
10. Țvic Irina
11. Stratan Valentina
12. Bolduma Viorel
13. Cerneavschi Viorica
14. Simac Igor
15. Cucereavâi Adrian
16. Dvornic Mihaela

17. Spătaru Rodica
18. Cucereavîi Adrian
19. Busuioc Aliona
20. Boz Olga
21. Bolduma Veronica

VI. Utilizarea platformei Moodle în activitatea didactică (12 ore).
Formator – Tatiana Chiriac, dr. conf. univ.
1. Cârlan Lilia
11. Lapoșin Emilia
2. Garștea Nina
12. Ermurache Alexandru
3. Pavlenco Mihaela
13. Stratan Valentina
4. Haheu-Munteanu Efrosinia
14. Plămădeală Victoria
5. Burlacu Natalia
15. Zubenschi Ecaterina
6. Sadovei Larisa
16. Dvornic Mihaela
7. Talpă Svetlana
17. Roșca- Ceban Daniela
8. Grosu Olga
18. Herța Valeriu
9. Us Vladimir
19. Mirza Iulia
10. Patrașcu Dumitru
20. Arbuz-Spătari Olimpiada
VIII. Formarea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar din perspectiva
evaluării criteriale prin descriptori (20 ore).
Formator – Ursu L., dr., prof. univ.
1. Ciobanu Valentina
9. Pavlenco Mihaela
2. Ciorbă Constantin
10. Popa Natalia
3. Cârlan Lilia
11. Puică Eliza
4. Cojocari Lidia
12. Sadovei Larisa
5. Curacițchi Angela
13. Saranciuc-Gordea Liliana
6. Gânju Stela
14. Teleman Angela
7. Manoil Olesea
15. Vacarciuc Mariana
8. Garștea Nina
16. Vitcovschii Ala
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Anexa nr. 1
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Studenţi repartizaţi în câmpul muncii în anului 2016
Repartizaţi
nu s-au prezentat

cota parte
a celor
angajaţi
în
instituţii
Absolven
de
s-au
Facultatea
tota
master conced.
alt
peste
ne
ţi
învăţămâ
prezent
l
at
materni domeni hotar angaja
nt în
at
t.
u
e
ţi
raport cu
numărul
de
absolvenţi
Matemati
19
17
13
2
2
78,9
ca și
TII
51
32
17
8
4
3
49,0
Filologie
Științe ale
63
30
23
2
2
1
1
1
39,7
Educației
Istorie şi
42
7
5
2
16,7
geografie
Limbi și
51
17
8
1
1
3
2
2
17,7
Literaturi
Străine
Arte
24
18
5
8
2
3
54,2
Plastice și
Design
Psihologie
55
23
2
11
2
8
23,6
și PPS
14
Total
305
73
34
3
6
11
17
35,1
4
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Anexa nr. 2
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Studenţii angajaţi de sine stătător în câmpul muncii
Angajaţi în mod individual

cota parte
a celor
angajaţi
în
instituţii
angajaţi
de
în
Absolven
conced.
alt
peste
ne
Facultatea
învăţămâ
tota instituţii master
ţi
materni domeni hotar angaja
nt în
l
de
at
t.
u
e
ţi
raport cu
învăţămâ
numărul
nt
de
absolvenţ
i
Matemati
19
2
2
10,5
ca și
TII
51
19
16
3
31,4
Filologie
Științe ale
63
33
15
2
5
2
9
27,0
Educației
Istorie şi
42
35
12
10
2
1
2
8
52,4
geografie
Limbi și
51
34
13
10
2
6
1
2
45,1
Literaturi
Străine
Arte
24
6
2
3
1
8,3
Plastice și
Design
Psihologie
55
32
5
10
2
6
4
5
27,3
și PPS
16
Total
305
63
34
17
13
9
25
31,8
1
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Anexa nr. 3
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Studenţi angajaţi în câmpul muncii în anului 2016
Repartizaţi
nu s-au prezentat

cota parte
a celor
angajaţi în
instituţii
angajaţi în
de
Absolvenţ instituţii
Facultatea
învăţămân
mastera conced.
alt
peste
ne
i
de
t
maternit domeni hotar angajaţ t în raport
învăţămân
cu
.
u
e
i
t
numărul
de
absolvenţi
Matematic
19
15
2
2
89,5
a și
TII
51
33
8
3
4
3
80,4
Filologie
Științe ale
63
38
4
7
1
3
10
66,7
Educației
Istorie şi
42
17
12
2
1
2
8
69,0
geografie
Limbi și
51
21
11
3
9
3
4
62,8
Literaturi
Străine
Arte
24
5
10
3
2
4
62,5
Plastice și
Design
Psihologie
55
7
21
2
6
6
13
50,9
și PPS
305
136
68
20
19
20
42
66,9
Total
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Anexa 4
Facultatea________________________________
Formular
de evidență a angajării și evoluției absolvenților în câmpul muncii
la programul de studiu ________________________________________
Promoția 2017
Nr.
crt.

N.P.
absolventului

Locul de
angajare

Informații privind cariera
profesională

Date de
contact

Exemplu de completare

Nr.
N.P.
crt. absolventului

1.

Lupu Alina

Locul de
angajare

LT „X” din Y

Informații privind cariera profesională

Master Șef catedră
2017Limbă și
2019 comunicare,
LT
„X”, 2021

Date
de
contact

Director Doctorat,
Tel.:
adjunct
2025E-mail:
LT „X”,
2028
2025
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