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Hotărârea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din 31 octombrie 2019 privind
Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de calificare/recalificare profesională a cadrelor
didactice din sistemul de învăţământ general la UPS ”Ion Creangă” din Chişinău
Analizând raportul prezentat de şeful Centrului de Formare Continuă, conf. univ., dr., E. Ţap,
şi de Comisia de evaluare (E. Losîi, dr., conf. univ. - preşedinte; A. Gobjilă, lector univ., A. Bulat,
lector univ., G. Dreglea - membri), Senatul constată că centrul realizează cursurile de recalificare
profesională a cadrelor didactice din sistemul de învăţământ general în corespundere cu prevederile
normative în vigoare, aprobate de către MECC şi Senatul UPSC. Activităţile îndreptate spre
recalificarea profesională a cadrelor didactice din sistemul de învăţământ general au un caracter
organizat, sistematic şi sunt asigurate atât de profesorii centrului, cât şi de formatorii de la catedrele
facultăţilor universitare.
Misiunea centrului constă în promovarea inovaţiei şi reformei în educaţie, asigurarea
dezvoltării personale şi profesionale a personalului didactic din învăţământul general în
conformitate cu standardele profesionale ale cadrelor didactice şi ale celor cu funcţii de conducere,
cu standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile,
strategiile naţionale în domeniul educaţiei. Unul din obiectivele Centrului este calificarea
/recalificarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul general prin programe cu caracter
ştiinţific, metodic şi cultural.
Pentru o bună desfăşurare a procesului de reconversie profesională, Centrul îşi asumă
următoarele responsabilităţi: elaborarea Planului stagiilor de calificare/recalificare profesională a
cadrelor didactice din sistemul de învăţământ general; organizarea activităţilor de diseminare a
informaţiei/publicitatea programelor de formare profesională; înregistrarea beneficiarilor,
verificarea actelor, completarea mapelor personale şi a actelor necesare pentru eliberarea
certificatelor; perfectarea contractelor de plată a beneficiarilor prin transfer şi/sau individual,
alcătuirea conturilor de plată; organizarea examenelor de finalizare a cursurilor de recalificare
/reconversie profesională, introducerea datelor personale ale cursanţilor în baza de date a centrului,
eliberarea certificatelor; realizarea operaţiilor contabile legate de remunerarea cadrelor care asigură
desfăşurarea procesului instructiv etc.
Managementul centrului este asigurat de către şeful centrului, doi şefi de secţie, care activează
pe 0,5 salariu şi trei specialişti.
La momentul actual, Centrul de Formare Continuă a elaborat şi propune profesorilor din
sistemul de învăţământ general 11 programe de calificare/recalificare profesională de 2 tipuri
pentru: a) 1 an (60 credite) şi b) 2 ani (120 credite). Recalificarea profesională a cadrelor didactice
se realizează în baza curricula programelor de reconversie elaborate de coordonatorii de programe,
discutate la şedinţele de catedră şi aprobate de Senatul Universităţii. O dată în cinci ani programele
de calificare/recalificare profesională sunt actualizate conform cerinţelor documentelor în vigoare.
In predarea cursurilor din cadrul programelor de reconversie profesională sunt antrenaţi
profesori de înaltă calificare, de la catedrele de specialitate din cadrul facultăţilor UPSC, cu grade şi
titluri ştiinţifice, cu o vechime în muncă mai mare de 5 ani, activităţile practice sunt realizate de
către profesori-practicieni din instituţiile de aplicaţie. Pe lângă activităţile de bază, Centrul
organizează pentru cursanţi training-uri, mese rotunde, prezentări de carte, conferinţe ştiinţificopractice, întâlniri cu personalităţi notorii, scriitori, poeţi etc. Activităţile date sunt organizate de
profesorii-formatori cu ajutorul conducerii UPSC şi au un caracter de voluntariat. Toate cursurile
predate sunt asigurate de suporturi curriculare în format letric sau digital.
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Conducerea Centrului, responsabilii de programe monitorizează permanent procesul instructiv
prin: analiza nevoilor de reconversie profesională a cursanţilor; chestionarea beneficiarilor în
vederea organizării cursurilor, stabilirii nivelului de satisfacţie, pentru îmbunătăţirea procesului
educaţional etc. Un segment important în traseul de formare continuă îl constituie evaluarea
cursanţilor. în ultimul timp se atestă o diversificare a formelor de evaluare sumativă: prezentări
(proiect didactic, lucrare didactico-ştiinţifică etc.); proiecte, studii de caz, masă rotundă, trening,
dezbateri etc. Finisează cursurile de reconversie profesională cu elaborarea şi susţinerea publică a
tezei de calificare/recalificare.
Centrul asigură condiţii bune pentru desfăşurarea cursurilor: aulele din blocul 4, et. II sunt
reparate, mobilate şi dotate cu proiectoare şi calculatoare. Centrul are posibilitatea de a oferi cazare
solicitanţilor în căminele universităţii (20 de locuri, căminul 3a). Este necesar de menţionat, că
condiţiile de trai în cămin sunt bune, este făcută reparaţie, cu mobilier şi lenjerie nouă. în ultimii 5
ani au realizat cursuri de reconversie şi calificare profesională suplimentară la studiile superioare
968 cadre didactice din învăţământul general. Din anul 2012 şi până în prezent - sub 3000 cadre
didactice.
Este important de remarcat creşterea numărului de cursanţi în cadrul Centrului, graţie
managementului eficient al acestuia. în vara anului 2018, UPSC împreună cu Facultatea Formare
Continuă a participat la concursul republican de Achiziţii publice, unde Facultatea a primit cele mai
multe locuri la buget 185 locuri pentru anul de studii 2018- 2019 la următoarele programe:
pedagogie preşcolară, pedagogie în învăţământul primar, limba şi literatura română, limba şi
literatura rusă.
în acelaşi timp, Senatul identifică anumite dificultăţi privind procesul de organizare şi
desfăşurare a cursurilor de calificare/recalificare profesională a cadrelor didactice din sistemul
general în cadrul Centrului de formare continuă: suporturi curriculare în format digital cu acces doar
la sediul Universităţii, publicitate modestă a programelor de reconversie etc.
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în contextul celor expuse, Senatul Universităţii decide:
A lua act de informaţia prezentată de către şeful Centrului de Formare Continuă, E. Ţap şi
raportul Comisiei de evaluare şi a aprecia activitatea de recalificare profesională realizată în
cadrul centrului drept bună.
Conducerea Centrului, Comisia de Admitere, catedrele de specialitate vor proiecta activităţi de
promovare şi diseminare mai eficientă a informaţiei cu privire la organizarea şi desfăşurarea
programelor de reconversie profesională, din cadrul Universităţii.
Conducerea Centrului, catedrele de specialitate vor diversifica tipurile de programe şi
modalităţile de organizare a programelor de calificare/recalificare profesională, pentru a
satisface nevoile de formare a beneficiarilor.
Prezenta hotărâre urmează să fie realizată pe parcursul anului de studii 2019-2020.
Responsabili pentru realizarea ei: E. Ţap, şeful Centrului de Formare Continuă, responsabilii de
program. Monitorizarea îndeplinirii ei va fi efectuată de Comisia instituţională, preşedinte - E.
Losîi. Raportul privind realizarea hotărârii va fi prezentat Senatului în luna octombrie, 2020.
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