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Într-o universitate europeană, o facultate ce se dezvoltă ca o organizație care învață, în care 

fiecare participant (student sau profesor) își poate găsi împlinirea potențialului, sentimentul 

succesului și starea de bine 

 

 

 

INTRODUCERE 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are un istoric specific în contextul Universităţii Ştefan cel 

Mare, obţinând statutul de facultate în anul 2005, iar acreditarea în 2006, realizând însă misiunea de 

formare a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar începând cu 1999. Facultatea îşi 

asumă misiunea formării iniţiale şi continue a profesorilor din învăţământul preuniversitar, oferind 

programe de studiu de nivel licenţă şi masterat care vin în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice din Bucovina și regiunea Nord-Est. Începând cu anul academic 

2019 – 2020 Facultatea de Științe ale Educației dezvoltă un nou domeniu de studiu, Psihologie, 

urmărind să răspundă unor nevoi ale societății actuale, dar și să creioneze noi parcursuri 

educaționale pentru tinerii din această regiune. Facultatea promovează munca competentă, 

responsabilitatea, grija pentru devenirea personală, cultivând o atitudine de valorizare și 

recunoaștere a profesiei didactice și a profesiilor de sprijin. 

Ne propunem pentru timpul care va urma o consolidare a acestei atitudini deschise, 

umaniste, care să promoveze un model al educației pozitive pentru combinarea armonioasă a 

două scopuri: dezvoltarea abilităților personale și academice și cultivarea stării de bine.  

Ne propunem ca Facultatea de Științe ale Educației să devină un agent de multiplicare, 

adaptare și implementare a tendințelor și rezultatelor actuale academice și de cercetare ale 

științelor sociale din spațiul internațional care să coordoneze aplicarea acestora în context 

regional, la nivelul comunității. Astfel, Facultatea de Științe ale Educației asigură conexiunea 

dintre teorie, cercetare și practică prin implementarea de soluții inovative rezultate din cercetare la 

nivelul comunităților educaționale și profesionale regionale. 

Facultatea de Științe ale Educației prin activitățile academice și de cercetare își asumă 

misiunea de a genera cunoaștere și a contribui la formarea viitoarelor generații de educatori și lideri. 

Ne propunem ca Facultatea de Științe ale Educației să fie recunoscută pentru 

contribuțiile în domeniul promovării și implementării educației pentru sănătate mintală și 

emoțională prin promovarea unui curriculum comprehensiv, inovativ la nivelul județului 

Suceava și la nivel național (acțiune facilitată de participarea FSE la derularea proiectului european 

PROMEHS – Promoting Mental health at School, care are ca scop dezvoltarea unei politici 

educaționale, aplicabile la nivel european), precum și prin inițiativele inovatoare referitoare la 
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educația timpurie (demers facilitat de participarea facultății în calitate de partener în proiectul 

Educație Timpurie Inclusivă si de Calitate) 

 

PRINCIPII PE CARE SE DEZVOLTĂ ACTIVITATEA FACULTĂȚII:  

 

Promovarea modelului educației pozitive care să se regăsească atât la nvelul ofertei 

curriculare și extracurriculare pentru studenți cât și la nivelul culturii organizaționale din 

cadrul FSE.  

Împlinirea potențialului intelectual prin învățare, dezvoltarea caracterului și promovarea 

stării de bine 

Contribuția la dezvoltarea comunităților educaționale din regiune prin promovarea 

rezultatelor inovative din teoria și cercetarea domeniilor gestionate (psihologie și științe ale 

educației) 

 

PRIORITĂŢI 

- valorizarea resursei umane din FSE prin valorificarea potenţialului fiecărui membru al facultăţii în 

activităţi didactice, de cercetare sau de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

pentru a susține creșterea calității; atragerea de resurse umane care să corespundă nevoilor și 

standardelor de calitate existente in FSE 

- contribuirea la consolidarea poziției pe care USV a câștigat-o în ultimii ani în clasamentele 

naționale și internaționale prin extinderea rezultatelor cercetării științifice în domeniul psihologiei și 

științelor educației; 

- creșterea implicării FSE în dezvoltarea regională prin promovarea rezultatelor cercetării și 

implementarea de măsuri educaționale inovatoare la nivelul școlilor sau organizațiilor educaționale; 

- realizarea transferului rezultatelor cercetărilor către comunitatea școlară din regiune, asigurând 

astfel accesul la educație modernă și de calitate pentru elevi și profesori 

OBIECTIVE STRATEGICE 

OS1:  Dezvoltarea resursei umane pentru creșeterea calității educației și cercetării 

OS2:  Centrarea pe nevoile studenților și cerințele pieței muncii 

OS3:  Creșterea performanțelor în educaţie şi cercetare 

OS4:  Dezvoltarea bazei materiale  

OS5: Creșterea vizibilității și dezvoltarea relațiilor cu instituții similare la nivel 

internațional 

OS6: Creșterea nivelului de implicare a facultății la nivelul comunității 

OS7:  Management şi dezvoltare instituţională 
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OBIECTIVE STRATEGICE 

 

1. Dezvoltarea resursei umane pentru creșeterea calității educației și cercetării 

- Elaborarea la nivelul facultății a unei strategii coerente de personal care să răspundă nevoilor 

actuale și de perspectivă referitoare la volumul de muncă solicitat prin activarea programelor de 

studii existente in cadrul FSE; 

- Atragerea de cadre didactice competente (personal tânăr)  în vederea asigurării numărului de 

titulari care să corespundă nevoii de educație a studenților din FSE; 

- creşterea capitalului psihologic al FSE prin susţinerea dezvoltării profesionale şi personale a 

fiecărui membru al facultăţii; 

- Intensificarea valorificării oportunităților de formare profesională și de dezvoltare personală în 

contextul  accesării mobilităților de tip Erasmus; 

- Valorizarea potențialului fiecărui membru prin implicarea în activități care să asigure serviciile 

către comunitate ale FSE; 

- Recunoașterea implicării cadrelor didactice în activitățile care cresc vizibilitatea și impactul 

facultății la nivel local, regional și național prin susținerea activității lor de cercetare/participare 

la manifestări științifice; 

- Identificarea de surse de finanațare care să asigure o diversificare a surselor de venit pentru 

membrii FSE, realizând astfel și o motivare financiară a acestora; 

- instituirea unui climat de colaborare şi crearea în rândul cadrelor didactice a unui sentiment de 

încredere în performanţele pe care le pot realiza, prin crearea de echipe care să dezvolte anumite 

direcții de cercetare, prin valorizarea performanţelor şi oferirea de feedback-uri corecte şi 

imediate; 

- asigurarea unui cadru de promovare în carieră a cadrelor didactice care obţin performanţe 

deosebite în activitatea instructiv-educativă şi de cercetare;  

- Stimularea orientării personalului didactic în direcția unor studii postdoctorale; 

- promovarea unui cadru de comunicare transparentă cu toţi colegii din FSE, prin realizarea de 

întâlniri periodice în care să se discute planurile facultăţii precum şi eventualele riscuri, 

dezbaterea constructivă a eventualelor probleme și găsirea de soluții avantajoase; 

- valorizarea tuturor cadrelor didactice prin sprijinirea implicării în activităţi extracurriculare, de 

tipul proiectelor strategice;  

- facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă în ţară şi străinătate; 

- personalizarea fişei postului, astfel încât fiecare cadru didactic să-şi regăsească competenţele şi 

potenţialul; 
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- atragerea de specialişti în domeniu din ţară şi străinătate care pot aduce prin competenţa şi 

expertiza lor o creştere a valorii programelor oferite de FSE, prin implicarea în dezvoltarea de 

proiecte de cercetare; 

- întărirea relațiilor de colaborare cu Unitatea de Cercetare în Educație prin implicarea 

cercetătorilor din această instituție în derularea programelor de studii și cercetare de la nivelul 

FSE 

 

Indicatori 

- participarea tuturor cadrelor didactice ale FSE la cel puţin un program de formare continuă  

- minim 50% din personalul didactic să fie implicat în scrierea, derularea şi implementarea 

proiectelor de cercetare sau strategice (parteneriate strategige de tip Erasmus+) 

- realizarea de întâlniri periodice care să asigure optimizarea activităţii didactice şi de 

cercetare, precum şi prevenţia rutinei şi standardizării  

- utilizarea oportunitîților deschise de Programul Fulbright,  Erasmus+ sau alte programe 

internaționale pentru a invita specialiști din străinătate care pot contribui la creșterea calității 

corpului profesoral și a programelor FSE 

 

2. Centrarea pe nevoile studenților și cerințele pieței muncii 

- Susținerea derulării cu succes a programului ROSE la nivelul facultății astfel încât să se 

realizeze o prevenție reală a abandonului studiilor universitare 

- Susținerea studenților facultății pentru înființarea Asociației Studenților din Facultatea de 

Științe ale Educației 

- promovarea educaţiei centrate pe student şi pe competenţe, prin proiectarea unui curriculum 

care să asigure nevoile de formare în domeniile de studii gestionate de către facultate 

(psihologie și științe ale educației); 

- promovarea unei abordări educaţionale care să asigure formarea competenţelor transversale ale 

studenţilor, prin introducerea de cursuri facultative care să întregească spectrul competențelor 

formate și care să răspundă cerințelor actualizate ale pieței muncii din România și UE 

(competențe socio-emoționale, competențe antreprenoriale); 

- Dezvoltarea unor relații de colaborare autentică cu potențialii angajatori din spațiul comunității 

locale și regionale în contextul dezvoltării activităților în regim de parteneriat  sau al 

organizării activității de practică pedagogică; 

- Analiza feed-back-urilor furnizate de angajatori în intenția de valorificare a acestora pentru 

creșterea calității actului educațional (întâlniri periodice cu reprezentanți ai inspectoratelor 

școlare și cu mentorii de practică pedagogică din învățământul preuniversitar); 
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- Urmărirea procesului de integrare profesională pe baza datelor furnizate de Centrul de 

Consiliere și Orientare în Carieră privind inserția absolvenților pe piața forței de muncă; 

- Analiza performanțelor obținute în contextul evoluției în cariera profesională și raportarea lor 

la rezultatele învățării din contextul formării inițiale (analiza rezultatelor obținute de 

absolvenții facultății la examenele de titularizare, definitivat și grade didactice).  

- integrarea în activitatea didactică a activităţilor de învăţare utilizând o platformă de e-learning;  

- implicarea studenților în proiecte de cercetare; 

- încurajarea studenților pentru a participa la manifestări științifice care să le certifice 

performanțele în domeniul de cercetare; 

- stimularea activităţilor de tip cerc studenţesc care să asigure implicarea studenţilor în viaţa 

academică, dar şi în activităţi de voluntariat în instituţii educaţionale; 

- sprijinirea implicării studenţilor în activităţi de voluntariat care să le asigure dobândirea de 

experienţe utile în dezvoltarea carierei didactice (voluntariat în şcoli şi grădiniţe, tabere şi şcoli 

de vară);  

- implicarea studenților ca voluntari în activități care să asigure oferirea de servicii către 

comunitate (ex. Studenții de la programul de studii de masterat Consiliere școlară și educație 

emoțională și de la programul de licență Psihologie pot fi implicați în derularea de programe 

de dezvoltare personală adresate școlarilor); 

- introducerea în curriculumul FSE a activităţilor de valorificare a tradiţiilor şi potenţialului 

cultural al Bucovinei prin propunerea de manifestări ştiinţifice pentru studenţi; 

- asigurarea unui cadru de comunicare transparentă prin implicarea studenţilor în deciziile 

referitoare la dezvoltarea FSE pe termen scurt şi mediu; 

- oferirea de programe alternative de dezvoltare personală prin optimizarea autocunoaşterii, 

creşterea potenţialului creativ; 

- implicarea studenţilor în proiectele realizate în cooperare cu ONG-uri astfel încât să se asigure 

o diversificare a perspectivelor referitoare la angajabilitate; 

- implicarea studenţilor în activităţi diverse care să asigure sentimentul apartenenţei la o cultură 

academică, instituţională a FSE şi USV (derularea anuală a unui proiect educativ de sprijinire 

a procesului de integrare a studenţilor din anul I în comunitatea universitară și dezvoltarea 

unui sistem de mentorat prin care studenții din anul III să devină mentori pentru studenții din 

anul I) 

- implicarea studenţilor în activităţi de promovare a FSE şi USV; 

- crearea unui cadru de manifestare a potenţialului creativ al studenţilor prin încurajarea 

dezvoltării de cercuri studenţeşti care să valorifice abilităţile artistice (corul FSE, atelier de 

artă plastică); 
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- identificarea de parteneri instituționali externi pentru facilitarea organizării practicii în 

domeniul Psihologiei și la nivel de masterat; 

Indicatori 

- elaborarea unui proiect educativ în vederea integrării studenţilor din anul I  

- iniţierea de activități de dezvoltare personală pentru studenţi  

- dezvoltarea unui program de formare a studenţilor voluntari  

- susținerea înființării Asociației Studenților din Facultatea de Științe ale Educație 

- implicarea studenților în activități de cercetare și susținerea participării lor la manifestări 

științifice  

 

3. Creșterea performanțelor în educaţie şi cercetare 

- elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune care să susţină creşterea programelor de 

studii de licenţă, astfel încât să devină tot mai atractive pentru candidații la studenție; 

- Orientarea spre realizarea unei coerențe curriculare între disciplinele programului de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și disciplinele de 

specialitate, ofertate prin programele de studii ale facultăților din USV, în vederea unei pregătiri 

profesionale eficiente pentru exercitarea profesiei didactice; 

- acreditarea programului de studii de licență Psihologie; 

- dezvoltarea de noi programe de studii care să asigure sustenabilitatea FSE (pentru domeniul de 

masterat iniţierea unui program de studii în domeniul Psihologie, dezvoltarea unui program de 

studii de master didactic care să propună un cadru specializat de formare a profesorilor); 

- activarea programului de studii de masterat Resilience in Education – program internațional 

dezvoltat în cooperare cu universități europene (Universitatea Malta, Universitatea Lisabona și 

Universitatea Creta), derulat în limba engleză, oferind un cadru de creştere a perspectivei de 

internaţionalizare a facultăţii /universităţii (atragerea de studenţi din alte ţări, precum şi 

eficientizarea realizării Programului Erasmus); 

- creşterea calităţii actului didactic prin realizarea de întâlniri la nivelul facultăţii care să asigure 

transferul de bune practici între colegi şi care să ofere un cadru de dezbatere a eventualelor 

probleme întâmpinate; 

- Analiza rezultatelor activității de învățare a studenților prin raportare la finalitățile 

disciplinelor parcurse și în contextul unei perspective interdisciplinare asupra formării, cu 

implicații la nivel transversal (periodic, în cadrul întâlnirilor de lucru ale membrilor corpului 

academic); 

- Creșterea gradului de implicare a personalului didactic la nivelul managementului activității 

de învățare a studenților din perspectivă consultativă; 
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- Consolidarea relației cu celelalte facultăți din cadrul USV în intenția de a susține buna 

desfășurare a activităților de formare psihopedagogică organizate de Departamentul de 

Specialitate cu Profil Psihopedagogic; 

- Susținerea activităților de formare continuă din cadrul USV prin implicarea cadrelor didactice 

din FSE în organizarea și desfășurarea activităților de perfecționare continuă de tipul gradelor 

didactice; 

- Propunerea unor programe de formare continuă care să se adreseze cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar, în intenția de a stimula perfecționarea resursei umane, pentru a 

sprijini acumularea de credite profesionale transferabile și pentru a întări colaborarea dintre cele 

două niveluri de formare: cel preuniversitar și cel universitar; 

- Optimizarea numărului de coordonări de lucrări de grad/cadru didactic în vederea susținerii 

unei creșteri în abordarea calitativă a acestora; 

- Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor strategice cu diferite unități de învățământ în 

intenția eficientizării activităților de practică pedagogică; 

- Realizarea unor întâlniri periodice cu mentorii de practică pedagogică în vederea consolidării 

parteneriatului preuniversitar-universitar, pe linia optimizării activităților de practică 

pedagogică; 

- Încurajarea transferului de bune practici la nivelul activității instructiv- educative ca urmare 

a parcurgerii unor programe de perfecționare sau în contextul cooperării dezvoltate cu structuri 

similare din țară și din străinătate; 

- creşterea semnificaţiei rezultatelor cercetării ştiinţifice prin realizarea de publicaţii în reviste 

cotate ISI şi BDI, prin stabilirea unui plan anual care să includă indicatori de atins şi care să aibă 

acordul fiecărui membru al facultăţii; 

- indexarea publicaţiei ştiinţifice existente (Education and Development, Research and 

Practice) în baze de date internaţionale; 

- realizarea de manifestări ştiinţifice care să integreze specialişti de marcă din domeniul 

psihologiei și ştiinţelor educaţiei, la nivel naţional şi internaţional; 

- sprijinirea activităţii comisiei de calitate, astfel încât să se asigure implementarea corectă a 

tuturor regulamentelor şi procedurilor USV. 

- susținerea dezvoltării Centrului de cercetare în psihologie și științele educației care să propună 

proiecte de cercetare şi programe de cercetare – acţiune 

- facilitarea formării continue a personalului didactic în domeniul cercetării prin organizarea de 

workshop-uri și grupuri de lucru 
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- încurajarea cercetării pe cele două direcţii majore ale facultăţii psihologie și științe ale 

educației (asistenţă psihopedagogică şi didactică a învăţământului preșcolar, primar, gimnazial 

și liceal) 

- publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în edituri de prestigiu internaţional;  

- Optimizarea integrării rezultatelor activității de cercetare în procesul didactic; 

- crearea unei baze de date cu lucrările ştiinţifice ale cadrelor FSE în vederea unei mai bune 

vizibilităţi la nivel naţional şi internaţional. 

- Realizarea corespondenței între direcțiile strategice vizând activitatea de cercetare a titularilor 

facultății în vederea dezvoltării unei culturi a calității în planul cercetării și pentru stimularea 

abordărilor investigative de tip interdisciplinar, cu antrenarea cadrelor didactice din cadrul altor 

facultăți.  

 

Indicatori 

- dezvoltarea Centrului de cercetare în Psihologie și Științe ale Educației 

- iniţierea unui nou program de master în domeniul Psihologie 

- creşterea numărului de articole publicate în reviste cotate ISI şi BDI 

- indexarea revistei FSE (Education and Development, Research and Practice) în cel puțin trei 

baze de date 

 

4. Dezvoltarea bazei materiale  

- dezvoltarea unei baze  moderne de practică de specialitate, care să asigure formarea 

competenţelor cheie cerute de piaţa muncii (fonduri proprii şi fonduri europene) – crearea unui 

laborator de practică pedagogică și de consiliere educațională şi îmbunătăţirea infrastructurii 

laboratoarelor de tehnologie didactică şi asistenţă psihopedagogică şi metodică;  

- optimizarea laboratorului de TIC care să asigure formarea competenţelor digitale ale 

studenţilor, precum şi integrarea TIC în educaţie; 

- achiziţionarea de echipamente care să asigure activitate didactică şi de cercetare performantă; 

- achiziţionarea de softuri educaţionale; 

- achiziţionarea de baterii de teste psihologice, instrumente de evaluare psihologică şi 

pedagogică care să susţină activitatea de cercetare în domeniul psihologiei și ştiinţelor educaţiei; 

- extinderea bazei materiale prin obţinerea de spaţii noi, adecvate realizării activităţilor specifice 

domeniului facultăţii (de tipul activităţilor artistice, artă plastică) 

 

Indicatori 

- un spațiu pentru Centrul de cercetare în Psihologie și Științe ale Educației 
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- un spațiu adecvat pentru Laborator de psihologie experimentală 

- spațiu pentru realizarea practicii  în domeniul consilierii psihologice și psihopedagogice dar 

și a practicii pedagogice (sală dotată cu geam oglindă) 

- spațiu adecvat pentru realizarea activităților din domeniul artelor plastice 

- achiziția de instrumente pentru testarea psihologică, utile în activitățile de învățare ale 

studenților, precum și în dezvoltarea cercetărilor din domeniu 

 

5. Creșterea vizibilității și dezvoltarea relațiilor cu instituții similare la nivel internațional 

- Creșterea vizibilității programului de pregătire psihopedagogică în vederea certificării pentru 

profesia didactică în contextul ofertei educaționale propuse de USV  (vizând parcurgerea 

acestuia concomitent cu studiile de licență și de masterat) cât și la nivelul comunității (pentru 

atragerea potențialilor candidați în vederea parcurgerii programului în regim postuniversitar); 

-extinderea numărului de parteneriate internaţionale prin realizarea de noi acorduri bilaterale de 

tip Erasmus, prin dezvoltarea de proiecte de cercetare în cooperare cu universităţi partenere 

europene; 

- încurajarea studenţilor şi cadrelor didactice în vederea participării la programele Erasmus 

specifice, prin creşterea numărului de mobilităţi; 

- organizarea de evenimente științifice care să contribuie la creșterea vizibilității precum și la 

extinderea relațiilor de cooperare la nivel național și internațional cu instituții similare din 

spațiul academic european și extracomunitar; 

- dezvoltarea cooperării cu facultăţi de profil din cadrul universităţilor membre ale Consorţiului 

Universităţilor din Bucovina (respectiv din Ucraina şi Moldova) prin realizarea de activităţi de 

cercetare în parteneriat, prin realizarea de schimburi de studenţi şi cadre didactice;  

- extinderea colaborărilor cu organizaţii nonguvernamentale din ţară şi străinătate, prin derularea 

de programe în comun pentru profesorii din învăţământul preuniversitar; 

- implicarea FSE în derularea de proiecte internaționale care să răspundă domeniilor de interes 

în ce privește cercetarea de la nivelul facultății; 

- afilierea FSE la organisme internaţionale (reţele universitare în domeniul psihologiei și 

ştiinţelor educaţiei). 

- Organizarea conferinței ENSEC – European Neatwork for Social and Emotional Competence 

(iulie 2022) 

 

Indicatori 

- extinderea acordurilor de cooperare de tip Erasmus+ (cel puţin unul în fiecare an) 

- creşterea numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice  
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- creşterea numărului mobilităţilor studenţeşti (cel puţin 3 în fiecare an) 

- integrarea FSE în structuri organizaţionale internaţionale (cel puţin două astfel de 

organizaţii) 

- organizarea de evenimente științifice internaționale (cel puțin două evenimente) 

 

6. Creșterea nivelului de implicare a facultății la nivelul comunității 

- diversificarea ofertei FSE astfel încât să întâmpine nevoile de dezvoltare a resursei umane din 

comunitate prin iniţierea de colaborări cu instituţiile comunităţii locale (primărie, prefectură) 

- iniţierea unui program de formare a voluntarilor în domeniul educaţiei și a psihologiei aplicate 

care să asigure nevoile diferitelor ONG-uri sau instituţii ale comunităţii (Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Copilului, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă) 

- crearea unui Centru de educație pentru sănătate mintală care să asigure monitorizarea 

implementării curriculum-ului de promovare a sănătății mintale în școală dezvoltat prin proiectul 

european PROMEHS (proiect ce își propune dezvoltarea de politici educaționale), precum și 

promovarea de programe de formare pentru profesori în domeniul învățării sociale și emoționale, 

rezilienței, a abilităților secolului XXI 

- valorificarea rezultatelor proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, (proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operational Capital Uman 2014 – 2020) prin 

asigurarea sustenabilității (furnizarea de programe de formare în domeniul educației timpurii) 

- consolidarea relaţiilor de colaborare cu Inspectoratele şcolare ale judeţelor Suceava, Botoşani și 

Neamț, cu şcolile şi grădiniţele din cele trei judeţe în vederea asigurării unei oferte de formare 

continuă corespunzătoare nevoilor reale ale cadrelor didactice din zonă; 

- promovarea unui program coerent de servicii către comunitate care să valorifice potenţialul 

membrilor FSE şi care să acopere nevoi specifice ale comunităţii (evaluare psihopedagogică a 

elevilor, consiliere psihologică şi psihopedagogică, asistenţă psihopedagogică şi consultanţă 

pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, consiliere pentru părinți); 

- Creșterea numărului de participanți, din rândul reprezentanților corpului academic, în cadrul unor  

manifestări științifice desfășurate din inițiativa altor structuri și organizații ce aparțin comunității; 

- iniţierea de programe de parteneriat de tip public – privat în vederea asigurării practicii de 

specialitate variate pentru studenţi; 

- elaborarea unui plan de marketing al FSE care să atragă viitori studenţi din rândurile 

absolvenţilor de liceu şi ale cadrelor didactice deja integrate pe piaţa muncii. 

 

Indicatori 

-  elaborarea unui plan de marketing pentru promovarea FSE  
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- informarea comunităţii în legătură cu activitatea FSE prin articole în presa locală şi 

participări la emisiunile TV locale (cel puţin o informare şi o participare la emisiune TV pe 

semestru) 

- dezvoltarea unui program coerent de oferire de servicii către comunitate în cadrul unui 

Centru de educație pentru sănătate mintală (consiliere psihopedagogică, consiliere 

metodică, psihodiagnostic, evaluare a aptitudinilor pentru şcolaritate ale elevilor) 

 

7. Management şi dezvoltare instituţională 

- promovarea unui management în echipă, prin informarea şi implicarea structurilor de conducere 

ale facultăţii, a comisiilor pe probleme specifice; 

- dezvoltarea de programe de formare continuă pentru profesori, specialiști din domeniile științelor 

educației și psihologiei (programe focalizate pe promovarea sanatatii mintale în școală, programe de 

formare a specialiștilor în educație timpurie) 

- diversificarea surselor de finanţare prin: 

 atragerea de fonduri prin proiecte strategice (având în centru educaţia permanentă) 

 venituri proprii rezultate  prin oferirea de servicii către comunitate 

 programe acreditate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar  

 programe acreditate de formare profesională continuă a adulţilor  

 fonduri din cercetare ştiinţifică 

 parteneriate de tip public - privat 

- valorificarea fiecărei activităţi dezvoltate de FSE pentru promovarea imaginii FSE şi USV 

- menţinerea comunicării cu celelalte facultăţi de profil din ţară şi străinătate pentru a asigura 

schimbul de idei şi bune practici în sensul optimizării instituţionale; 

 

Indicatori 

- elaborarea unui program acreditat de formare continuă adresat cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar,  

 

Prezentul plan strategic propune ca Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei să devină o organizaţie care 

învaţă, care se dezvoltă o dată cu resursa umană, o structură dinamică şi flexibilă, adaptată la 

nevoile de dezvoltare ale comunităţii  regionale, care să asigure promovarea culturii învăţării 

permanente în regiunea de Nord Est. 

 

                                                                                              Decan,                

Conf. univ. dr. Aurora Adina COLOMEISCHI 


