Strategia dezvoltării facultății se bazează pe analiza situaţiei în cadrul facultății, propune direcţii,
obiective strategice şi acţiuni care vor asigura atingerea rezultatelor aşteptate și va fi implementată
pe parcursul anilor 2022-2026.
Viziunea facultății, în concordanță cu viziunea USM, constă în consolidarea mediului academic
axat pe valorificarea şi crearea tezaurului ştiinţific în domeniile de preocupare, în contribuţia la
crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere, funcţionale prin reperul format discipolilor şi emergent
întregii societăţi.
Misiunea strategică a facultății, în conformitate cu Strategia USM, constă în:
• formarea profesională iniţială şi continuă a specialiștilor de înaltă calificare pentru economia
naţională, în domeniul științelor biologice, geonomice, ale mediului și silviculturii, capabili să
activeze în condiţiile dezvoltării durabile;
• realizarea activităților ştiinţifice, de inovare și transfer tehnologic, orientate spre soluţionarea
problemelor actuale socio-economice;
• educaţia discipolilor în spiritul valorilor general-umane, ale democraţiei, activismului civic,
virtuţilor umanismului, în contextul valorilor promovate de USM.
Scopul Strategiei derivă din scopul Strategiei USM și urmărește promovarea imaginii facultății,
în contextul tendinţelor de dezvoltare social-economică la nivel naţional, prin: modernizarea şi
actualizarea programelor de studii de formare profesională inițială și continuă; promovarea
excelenţei în cercetare; promovarea politicilor de incluziune educațională și socială pentru studenți,
valorificând rațional resursele financiare, manageriale, umane, de infrastructură; deschiderea către
mediul academic din sistemul învățământului superior din țară și de peste hotare; implementarea
tehnologiilor moderne; promovarea culturii calității și a valorilor academice.
Destinatarii strategiei sunt cadrele manageriale ale facultății, cadrele didactice, cercetătorii,
personalul auxiliar, studenţii, masteranzii, doctoranzii, formabilii, angajatorii, mediul academic și
socioeconomic, beneficiarii şi partenerii USM în domeniile de preocupare ale facultății. Doar prin
eforturile conjugate ale tuturor acestor categorii de destinatari poate fi implementată cu succes
Strategia dezvoltării facultății.
Analiza SWOT a contextului actual al Facultății de Biologie şi Pedologie
Puncte tari:
•
•
•
•

Istorie bogată și prodigioasă
Reputație ireproșabilă
Potențial uman de înaltă valoare
Prezența întregii piramide a învățământului
superior (studii de licență – masterat –
doctorat – postdoctorat), corelate cu
cercetarea, invoarea și transferul tehnologic

Puncte slabe:
•
•
•
•
•
•
•

Promovare și vizibilitate insuficientă
Competitivitate slabă
Atractivitate redusă a unor specialități
Concurenţă neloială în învăţământul superior
Baza tehnico-materială uzată fizic și moral
Digitizare modestă
Nevalorificarea potențialului științific al
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• Diversitate a specialităților, preocupărilor
științifico-didactice
• Imagine și logistică relativ bune ale USM
• Relaţii de colaborare cu instituţii universitare
şi academice din ţară şi de peste hotare
• Tradiţii în organizarea evenimentelor
ştiinţifice naţionale şi internaţionale
• Prezența consorţiului doctoral în domeniul
Științelor biologice și geonomice
• Prezența unei infrastructuri universitare
valoroase și unice la USM (blocuri de studii,
cămine, cantine, baze de practică şi de odihnă,
Muzeul de Științe ale naturii, Palatul
Sporturilor, catedra militară, centrul editorialpoligrafic, Biserica ortodoxă ș.a.)
• Poziție geografică favorabilă, în centrul
capitalei și al Europei

•
•
•
•
•
•

facultății
Resurse umane insuficiente și slab motivate
Fluctuaţii de personal
Implicarea insuficientă a studenților în
activitatea de cercetare
Lipsa experienţei şi capacitate redusă de
recrutare a studenţilor străini
Implicare insuficientă pentru aplicarea la
proiecte internaţionale de cercetare şi educaţie
Mobilitate academică modestă a cadrelor
științifico-didactice și a studenților

Oportunități:

Riscuri:

• Potenţial uman și material nevalorificat
• Extinderea colaborării cu universități de peste
hotare, în special din România, inclusiv prin
programe cu diplomă dublă
• Transferul de imagine bună de la USM la
facultate
• Iniţierea şi a altor specialități și programe de
formare profesională decât cele existente
• Implicarea în proiecte finanţate de către
diverşi finanţatori, privind dezvoltarea bazei
tehnico-materiale necesare studiilor de calitate
• Atragerea studenților din alte țări
• Realizarea de mobilităţi la nivel internaţional
pentru personalul academic şi studenţi prin
proiectele susţinute financiar de UE prin
Erasmus+, Horizon Europe, CEEPUS, DAAD
şi alte programe internaţionale
• Accederea la asistenţă şi suport financiar şi
tehnic din partea donatorilor internaţionali
(USAID, AUF, SIDA etc.)
• Colaborări cu autorităţile publice de orice
nivel, societatea civilă, instituţiile media şi
publicul larg
• Preluarea de bune practici dobândite prin
vizite externe la instituţii similare din ţară şi
de peste hotare

• Deteriorarea imaginii și a pestigiului facultății
• Deconectarea facultății de la circuitul
academic inovator la nivel mondial, european
și național
• Degradarea potențialului uman și material
• Sub-solicitarea în continuare a unor
specialități, va duce la dispariţia ireversibilă a
acestora
• Reducerea unităților didactice
• Fondurile insuficiente alocate și costurile
sporite pot fi un obstacol în implementarea
tehnologiilor moderne
• Reticenţa unor angajaţi faţă de necesitatea
schimbării și reformării
• Lichidarea facultății prin comasare
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Reieșind din cele enunțate mai sus,
• Conștientizând provocările și oportunitățile în dezvoltarea facultății,
• Urmărind scopul de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a facultății,
• Corelând dezvoltarea facultății cu principalele documente strategice la nivel național și
instituțional,
Se propun următoarele direcții strategice de dezvoltare a Facultății de Biologie şi Pedologie în
perioada 2022–2026, în concordanță cu documentele de dezvoltare strategică ale USM:
I. Asigurarea de condiţii garantate pentru studii de calitate;
II. Promovarea excelenţei în cercetare şi formarea tinerilor cercetători;
III. Valorificarea potenţialului uman şi susţinerea performanţei culturale şi sportive;
IV. Crearea unui mediu universitar prietenos/favorabil studenţilor;
V. Deschidere şi cooperare academică internaţională;
VI. Digitalizare;
VII. Promovarea identităţii şi imaginii facultății;
VIII. Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii financiare.
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PROGRAM DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Obiective
strategice

1.1.
Îmbunătăţirea
continuă a
programelor de
studii de la
facultate, prin
conectare la
cerinţele pieţei
muncii, a
tehnologiilor
educaţionale
moderne şi
valorificarea
realizărilor
ştiinţifice

Activităti/Acțiuni

Resurse
Termen de implementare
(umane,
materiale,
2022
2023
2024
2025
financiare)
I. Asigurarea de condiţii garantate pentru studii de calitate

1.1.1. Asigurarea evoluţiei
programelor de studii de la
facultate, prin revizuirea
periodică a planurilor de
învăţământ, conform
standardelor de calificare

Resurse umane Februa Februa Februa Februa
ale
rierierieriedepartamen- mai
mai
mai
mai
telor
academice şi
CAQ;
Resurse
logistice şi
financiare
1.1.2. Asigurarea
Actual Actual Actual Actual
continuităţii dintre
izare
izare
izare
izare
programele de studii, ciclul
anuală anuală anuală anuală
I licenţă şi programele de
studii, ciclul II, master, prin
respectarea complexităţii de
nivel şi prevenirea
Pe
Pe
Pe
Pe
1.1.4.
Consolidarea
repetărilor
inutile relaţiei
parcursu
parcursul
parcursul
parcursul
cu mediul socioeconomic
l
anului
anului
anului
anului de studii de studii de studii
de studii

1.1.6. Elaborarea în comun
cu mediul socioeconomic a
sarcinilor de lucru
individual şi a tematicilor
pentru tezele de licenţă şi
master

Noiem
briedecemb
rie

Noiem
briedecemb
rie

Noiem
briedecemb
rie

Noiem
briedecemb
rie

2026

Responsabil Rezultate aşteptate

Februarie- Decanul,
Programe de studii
mai
şefii de
actuale, relevante
departament formării profesionale
şi atractive pentru
fiecare specialitate,
studii superioare
Licenţă şi Master;
Planuri de învăţământ
revizuite pentru
promoţie
Actu
Departamen fiecare
Programe
de studii la
aliza
tele
licenţă şi master, fără
re
academice, repetări inutile,
anuală
CAQ
corespunzătoare
nivelului de
complexitate
determinat de CNC
Pe
Departamen La nivel de fiecare
parcursul tele
program se va încheia
anului
academice, şi/sau actualiza anual
de studii Decanatul cel puţin câte un acord
de parteneriat cu piaţa
muncii
Noie
Șefii de
Sarcini de lucru
mbrie
departament individual şi teme ale
dece
tezelor de licenţă şi
mbrie
master propuse de
mediul socioeconomic
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1.1.7. Monitorizarea
continuă a implementării
tehnologiilor educaţionale
moderne şi oferirea de
consultanţă şi formare
pentru cadrele didactice
1.1.9. Valorificarea
rezultatelor cercetărilor
ştiinţifice în programele de
formare profesională
1.1.10. Actualizarea
permanentă a
curriculumului şi
conţinutului cursurilor
predate cu informaţie
relevantă rezultată din
procesul de cercetare
1.1.11. Asigurarea
studenţilor cu surse de
informare şi studii de
calitate
1.1.12. Oferirea suportului
curricular în diverse forme:
suport hârtie, digital,
mostre

Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
CAQ
parcursul
anului
de studii

Cursuri predateevaluate, cu utilizarea
tehnologiilor
educaţionale moderne
Metode de
monitorizare şi
Aprilie- Aprilie- Aprilie- AprilieAprili
Prodecan, Programe
formare
evaluare a de
calităţii
septemb septemb septemb septemb
eCAQ
profesională
rie
rie
rie
rie
septe
actualizate anual şi
mbrie
adaptate la noutăţile
ştiinţifice din domeniu
Către
Către
Către
Către
Către
Cadrele
Curricula
începutul începutul începutul începutul începutul didactice, disciplinelor de studii
anului anului anului
anului
anului de Șefii de
din cadrul tuturor
departament
de
de
de
de
studii
programelor de studii,
studii
studii
studii
studii
ce reflectă rezultatele
ştiinţifice ale
titularului de curs şi
noutăţile în domeniu
Către
Către
Către
Către
Către
Cadrele
Suport curricular
începutul începutul începutul începutul începutul didactice, consolidat pentru toate
anului anului anului
anului
anului de Șefii de
disciplinele din
departament
de
de
de
de
studii
planurile de
studii
studii
studii
studii
învăţământ
Consoli Consoli Consoli Consoli Consolida Cadrele
Suport curricular de
darea
darea
darea
darea
r ea pe
didactice, calitate accesibil
pe
pe
pe
pe
parcu rsul Șefii de
studenţilor în diverse
departament
parcurs parcurs parcurs parcurs
anului de
forme (suport hârtie,
ul
ul
ul
ul
studii
electronic în
anului anului anului
anului
bibliotecile digitale ale
de
de
de
de
universităţii, facultăţii
studii
studii
studii
studii
şi pe platformele
electronice, la toate
disciplinele din
program
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Pe
Pe
Pe
1.2. Consolidarea 1.2.3. Motivarea studenţilor Resurse umane Pe
parcursu
parcursul
parcursul
parcursul
mediului
către performanţe
și financiare:
l
anului
anului
anului
academic prin
academice, prin încadrarea acordarea de
anului
de
studii
de
studii
de studii
motivație și
în proiecte instituţionale, de burse de
de studii
responsabilitate cercetare, mobilităţi
motivare
pentru calitatea academice, burse de merit
Pe
Pe
Pe
Pe
1.3.
1.3.1.
Modernizarea sălilor Resurse
studiilor
şi nominale
parcursu parcursul parcursul parcursul
Îmbunătăţirea
de curs şi laboratoarelor
umane,
l
anului
anului
anului
condiţiilor
logistice şi
anului
de
studii
de
studii
de studii
(fizice) favorabile
financiare
Pe
Pe
Pe
1.3.2.
Dotarea
aulelor
cu
de studii Pe
realizării
parcursu
parcursul
parcursul
parcursul
materiale educaţionale şi
procesului
l
anului
anului
anului
educaţional şi de tehnologii informaţionale
anului
de
studii
de
studii
de studii
moderne
cercetare
de studii
1.3.3. Identificarea unei săli
Până în
de curs/laborator pentru a fi
anul 2024
modernizată, conform
noilor rigori tehnologice
1.3.5. Crearea la facultate a
Până în
unui spaţiu de comunicare,
anul 2025
relaxare/recuperare pentru
cadrele didactice
1.3.6. Achiziţionarea şi
Începând
utilizarea programelor
cu
didactice virtuale (inclusiv
2022
achiziţionarea accesului în
bazele de date ale
Pe
Pe
Pe
Pe
1.4. Redimensio- 1.4.1.
Diversificarea
bibliotecilor
universităţilor) Resurse
parcursu parcursul parcursul parcursul
narea formării
programelor de formare
umane,
l
anului
anului
anului
continue, prin
profesională continuă
logistice,
anului
de
studii
de
studii
de studii
acoperirea unei
financiare
de
studii
1.4.3.
Formarea
echipelor
Până
arii mai largi a
de formatori pentru toate
în
domeniilor
programele
de
formare
2023
profesionale şi
continuă

Pe
Decanatul
parcursul
anului
de studii

Pe
parcursul
anului
de studii
Pe
parcursul
anului
de studii

Burse nominale, burse
sociale; studenți
încadraţi în echipe de
proiect

Decanatul, 1-2 săli de curs şi
Șefii de
laboratoare
departament modernizate per an
Decanatul, Spaţii de studii dotate
Șefii de
conform standardelor
departament de calitate
internaţionale
Decanatul Sală de curs/laborator
modernizată
Decanatul

Spaţiu de recuperare
pentru cadrele
didactice la facultate

Prodecanul Acces gratuit la baze

de date internaţionale,
sau la bazele de date
ale universităţilor
partenere
Pe
Decanatul, Programe de formare
parcursul Șefii de
profesională continuă
anului
departament mai diversificate
de studii

,
Decanatul, Echipă de formatori
CAQ
Șefii de
departament
,
CAQ
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dezvoltării
personale

1.4.5. Dezvoltarea
competențelor profesionale
ale tinerilor specialişti şi a
noilor angajaţi

Decanatul, Anual minim 5 cadre
Șefii de
didactice implicate în
departament cursuri de formare
,
continuă

II. Promovarea excelenţei în cercetare şi formarea tinerilor cercetători
2. Dezvoltarea
capacităţilor de
cercetare
competitive pe
plan naţional şi
internaţional

2.2. Reorganizarea
activităţii de cercetare în
cadrul facultății

Finanţare
Începând
instituţională a cu
cercetării
2022

CAQ

Decanatul

2.4. Informarea continuă şi
suport logistic în vederea
participării la apeluri
concursuri şi evenimente

Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul,
entitățile de
cercetare,

2.5. Identificarea de noi
surse de finanţare a
activităţii de cercetare, în
special internaţionale

Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul,
entitățile de
cercetare,

2.6. Realizarea unor
evenimente destinate
publicului larg şi mass
media (seminarii / info days
/ conferinţe de presă) pentru
promovarea rezultatelor
2.7.
Integrarea
cercetării
şi creaţiei
cercetătorilor
universitare si a
rezultatelor cercetării în
curricula

Octomb
riedecembr
ie

Octomb
riedecembr
ie

Octomb
riedecembr
ie

Octomb
riedecembr
ie

Octomb
riedecembr
ie

Decanatul,
entitățile de
cercetare,

Aprilie
septem
brie

Aprilie
septem
brie

Aprilie
septem
brie

Aprilie
septem
brie

Aprilie
septem
brie

Decanatul,
entitățile de
cercetare,

Directorul
şcolii
doctorale

Directorul
şcolii
doctorale

Directorul
şcolii
doctorale

CAQ,
Directorul
şcolii
doctorale

Organigramă nouă
pentru activităţile de
cercetare-inovare,
conectată la activitatea
didactică a facultăţii
Nr. de proiecte scrise
şi depuse la concurs;
Nr. participări la
evenimente de
promovare a
rezultatelor cercetării
Nr. de participări şi
rezultate la concursuri
programe de stat, la
apelurile curente de
concursuri naţionale şi
internaţionale
Nr. de evenimente cu
impact în comunitate
şi eficiente pentru
diseminarea
rezultatelor
activităţilor ştiinţifice
Curricula
actualizate
(minim 1 anual)
anual şi adaptate
rezultatelor
cercetărilor
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3.1. Dezvoltarea
resurselor umane
ale facultăţii întrun mediu colegial
bazat pe
socializare,
cooperare,
colaborare axată

2.8. Identificarea
Anual Anual
Anual
Anual
Anual
Decanatul, Noi centre de
oportunităţilor de fondare a
entitățile de cercetare create, în
unor noi centre ştiinţifice;
cercetare, urma finanţărilor
Directorul atrase din proiecte, în
inclusiv în colaborare cu
şcolii
agenţi economici,
special pe nişele
doctorale
organizaţii, ONG-uri
existente
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
2.13. Încurajarea
Decanatul, Burse doctorale şi
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul Directorul postdoctorale,
participării la competiţiile
l
anului
anului
anului
anului
şcolii
pentru burse de cercetare
mobilităţi academice
anului
de
studii
de
studii
de
studii
de
studii
doctorale
doctorală şi postdoctorală
de studii
în ţară şi străinătate
2.17. Diseminarea
Incepând
Entitățile de Structură
rezultatelor cercetărilor prin
cu
cercetare, informaţională creată,
Directorul servici de suport şi
cronici şi recenzii în reviste
2023
şcolii
cu factor mare de impact în
diseminare
doctorale
domeniu, prin diverse
portaluri de cercetare
(ResearchGate.net,
Academia.edu, Google
Scholar etc.), prin
introducerea lucrărilor în
cât mai multe baze de date
internaţionale şi în cele mai
III. Valorificarea
potenţialului uman şi susţinerea performanţei culturale şi sportive
importante biblioteci
din
3.1.6.
membrilor Resurse umane Octom Octom Octom Octom
Octom
Decanatul, Concursuri de
ţară şi Susţinerea
din străinătate,
Șefii de
comunităţii
din şi logistice
briebriebriebriebriepromovare realizate
conectare laacademice
EOSC
facultate în vederea
decemb decemb decemb decemb decemb departament regulamentar şi cadre
promovării concursurilor
rie
rie
rie
rie
rie
angajate în baza de
pentru funcţiile ştiinţificoMartie- Martie- Martie- Martie- Martiecompetenţe şi
didactice şi obţinerii
mai
mai
mai
mai
mai
performanţe, în baza
abilitării, pe principii de
necesităţilor
performanţă ştiinţifică şi
identificate anual
profesională
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pe valoarea
profesională si
implicare
permanentă

3.1.7. Dezvoltarea unor
mecanisme coerente și
exigente de atragere a unor
specialişti din mediul
academic și a unor
profesionişti din mediul
economic, social și cultural
în calitate de cadre
3.1.8.
Cultivarea
didactice
asociatedialogului,
a spiritului de echipă,
armonizarea obiectivelor
personale cu cele ale
instituţiei
3.1.9. Susţinerea
activităţilor sindicatului,
asociaţiilor ştiinţifice
studenţeşti pentru a
promova o imagine corectă,
3.1.20.
Manifestarea
elocventă
a facultăţii
atitudinii față de foştii
angajaţi ai facultăţii

3.2. Dezvoltarea 3.2.1. Susţinerea
capacităţii
activităţilor culturale şi
culturale şi
sportive ale angajaților de
sportive a
la facultate și a studenților,
facultăţii ca reper inclusiv a celor în care
de recunoaştere şi reprezintă Universitatea
catalizator al
performanţelor
(sustenabilităţii) 3.2.2. Consolidarea
activităţii Muzeului de
Științe ale naturii și a
stațiunilor de cercetare și
practici din gestiunea
facultății

Resurse
umane,
logistice;
Venituri
colectate ale
universităţii
Resurse
umane,
logistice,
mijloace
financiare

Pe
Decanatul, Necesităţi anual
parcursul Șefii de
identificate;
anului
departament Nr. de specialisti şi
de studii
profesionişti angajati

Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursu
l
anului
de studii
Pe
parcursu
l
anului
de studii
Pe
parcursu
l
anului
de studii
Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
Decanatul, Activităţi de
parcursul Șefii de
networking și
anului
departament socializare pentru
de studii
angajaţii facultății

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
Comitetul
parcursul sindical al
anului
facultăţii
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

în baza evaluării
necesităţilor
identificate

realizate
Contract anual
colectiv de
muncă implementat

Decanatul, Program de servicii
Comitetul destinate foştilor
sindical al angajaţi (pensionari):
facultăţii
asistenţă psihologică,
juridică, activităţi
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Desfăşurarea
culturale etc. anuală a
parcursul parcursul parcursul parcursul Comitetul evenimentelor
anului
anului
anului
anului
sindical al culturale şi sportive
de studii de studii de studii de studii facultăţii,
Casa de
Cultură,
Asociaţiile
studenţeşti
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Consolidarea
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul Șefii de
activităţii muzeului și
l
anului
anului
anului
anului de studii de studii de studii
de studii

anului
de studii

departament a stațiunilor
, managerii
muzeului și a
stațiunilor
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Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul
l
anului
anului
anului
anului
anului de studii de studii de studii de studii
de studii
IV. Crearea unui mediu universitar prietenos/favorabil studenţilor
Pe
Pe
Pe
Pe
4.1. Sporirea
4.1.1. Dezvoltarea unui
Comunitatea Pe
parcursu
parcursul
parcursul
parcursul
parcursul
motivaţiei/stimula sistem transparent de
universitară;
l
anului
anului
anului
anului
rea studenţilor
acordare a facilităţilor
Finanţarea
anului
de
studii
de
studii
de
studii
de studii
pentru excelenţă studenţilor ce excelează în activităţilor
de studii

3.2.3. Implicarea
Resurse
studenților în activitatea
umane,
Facultăţii de Arte Frumoase logistice

în studii şi
cercetare

4.2.
Implementarea
metodelor şi
tehnicilor
moderne de
instruire

învăţământ şi în activităţile
de cercetare
4.1.2. Diversificarea
pregătirii profesionale a
studenților prin activităţi
extracurriculare

ştiinţifice şi
publicaţiilor;
crearea startup-urilor

Decanatul, Nr. de participări în
Directorul cadrul conferinţelor
şcolii
naţionale şi
doctorale,
internaţionale; Nr. de
Asociaţiile publicaţii ştiinţifice;
studenţeşti Nr. de start-up-uri
Lunar Lunar
Lunar
Lunar
Lunar
Decanatul, create
Nr. de training-uri,
Directorul întâlniri, platforme de
şcolii
discuţii pentru studenţi
doctorale,
organizate, cu
Asociaţiile invitarea unor experţi,
studenţeşti profesionişti din
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Centrul de exteriorul
Nr. de studenți
USM
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul ghidare în încadrați în activităţi
l
anului
anului
anului
anului
carieră,
de voluntariat
anului de studii de studii de studii de studii Decanatul

4.1.3. Încurajarea şi
facilitarea participării
studenţilor în organizaţii
profesionale naţionale şi
de studii
internaţionale (inclusiv prin
Pe
Pe
Pe
4.2.1.
Implicarea
Resurse umane Pe
voluntariat)
parcursu parcursul parcursul parcursul
studenţilor în modalităţi
şi logistice
l
anului
anului
anului
moderne de instruire
anului
de
studii
de
studii
de studii
(metoda proiectelor)
4.2.2. Chestionarea
sistematică (la finele
fiecărui curs) a studenţilor
şi rezidenţilor, privind
calitatea procesului didactic

Decanatul, Nr. de studenţi
Asociaţiile implicați
studenţeşti

Şefii de
departam
ent,
Cadrele
de studii
didactice
Semestri Semestri Semestria Semestrial Semestria Secţia
al
al
l
l
Manage
mentul
calităţii,
Decanatul,
CAQ
Pe
parcursul
anului
de studii

Nr. de activităţi
didactice organizate
interactiv
Monitorizarea
implicării profesorilor
în predarea
modernizată şi
conducerea activă a
cercetărilor ştiinţifice
ale studenţilor şi
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4.2.3. Sporirea implicării
cadrelor didactice în
conducerea cercetărilor
ştiinţifice ale studenţilor

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

V. Deschidere şi cooperare academică internaţională
Pe
Pe
Pe
Pe
5.1.2. Creşterea numărului Resurse umane Pe
parcursu
parcursul
parcursul
parcursul
parcursul
curriculumului de programe de studii cu şi logistice
l
anului
anului
anului
anului
universitar din
dublă diplomă / comune la
anului de studii de studii de studii de studii
perspective
ciclul I, II şi a studiilor
de studii
internaţionalizării doctorale oferite în cotutelă
5.1. Dezvoltarea

5.2. Creşterea

Pe
Pe
Pe
5.2.1. Recrutarea
Buget dedicat Pe
parcursu parcursul parcursul parcursul
numărului de
studenţilor prin intermediul identificat
l
anului
anului
anului
studenţi şi cadre agenţilor de recrutare,
anului
de
studii
de
studii
de studii
didactice din alte platformelor web
de studii
state
internaţionale de promovare
/ recrutare / educaţionale
Pe
Pe
Pe
5.2.6. Creşterea numărului Resurse umane Pe
parcursu
parcursul
parcursul
parcursul
de studenţi şi cadre
şi logistice
l
anului
anului
anului
academice incoming în
anului
de
studii
de
studii
de studii
programe de mobilitate
de studii
academică precum
Erasmus+, CEEPUS, AUF,
5.2.7.
Instituirea
Fulbright,
etc. statutului Resurse umane Incepând
de visiting professor al
şi logistice,
cu anul
USM din partea facultății cheltuieli de 2022
cazare

Departa
motivarea financiară şi
mentele
graduală a acestora
academice,
Directorul
şcolii
doctorale

Decanatul,
Șefii de
departament
, Directorul
şcolii
doctorale

Nr. de programe de
studii comune

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul, Nr. de studenți străini
Șefii de
recrutați

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul, Nr. de studenţi şi
Șefii de
cadre academice
departament incoming

departament
, Directorul
şcolii
doctorale

, Directorul
şcolii
doctorale

Decanatul, Statut instituit şi
Șefii de
resurse financiare
departament identificate
, Directorul
şcolii
doctorale
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5.3. Creşterea
calităţii
parteneriatelor
universitare
internaţionale
5.4. Creşterea
gradului de
internaţionalizare

5.5. Promovarea
USM în plan
internaţional

5.3.5. Intensificarea
Resurse umane
activităţilor în cadrul
şi logistice
consorţiului universităţilor din
RM, România şi Ucraina

Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul, Anual / lista de activităţi

5.5.3. Promovarea ofertei
Resurse umane,
educaţionale și de cercetare a logistice,
facultății prin intermediul sire- financiare
ului universitar, platformelor
web internationale de
promovare / educaţionale,
târgurilor educaţionale

Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul, Baza de date cu activităţi

propusă
Șefii de
departament
, Directorul
şcolii
doctorale
5.4.1. Creşterea numărului de Resurse umane Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Nr. de mobilităţi
mobilităţi studenţeşti spre
şi logistice
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul Șefii de
studenţeşti realizate
universităţile din străinătate
l
anului
anului
anului
anului
departament
anului de studii de studii de studii de studii , Directorul
de studii
şcolii
doctorale
5.4.2. Creşterea numărului de
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Nr. de mobilităţi ale
mobilităţi ale cadrelor
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul Șefii de
cadrelor didactice
didactice
l
anului
anului
anului
anului
departament realizate
anului de studii de studii de studii de studii , Directorul
de studii
şcolii
doctorale
5.5.2. Implicarea DHC şi
Resurse umane Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Lista de activităţi de
absolvenţilor de succes în
şi logistice
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul Șefii de
colaborare elaborată
promovarea facultății:
l
anului
anului
anului
anului
departament
Realizare de propuneri
anului de studii de studii de studii de studii ,
(personalizate) pentru
de studii
Directorul
colaborarea cu Alumni de
şcolii
succes; Invitarea DHC la
doctorale
activităţile organizate de USM

VI. Digitalizare

realizate
Șefii de
departament
, entitățile de

cercetare,
Directorul
şcolii
doctorale
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6.1. Dezvoltarea 6.1.2. Stabilirea
infrastructurii
necesităţilor privind
digitale
echipamentele
digitale pentru instruire.
Identificarea posibilităţilor
de extindere a
infrastructurii în bază de
investiţii extrabugetare
(proiecte instituţionale,
internaţionale,
donatori
6.1.4. Modernizarea
și
externi)
extinderea canalelor
digitale de comunicare,
asigurarea accesului la
Reţea în majoritatea sălilor
de studii, în birouri, în
condiţii care să asigure
desfăşurarea activităţilor
didactice sincron şi
în model și
6.3. Dezvoltarea asincron
6.3.1. Modernizarea
tradiţional şipaginii
la distanţă
spaţiului
consolidarea
web a
informaţional
instituţional

facultății pe site-ul
universității

Resurse umane, Pe
logistice,
parcursu
financiare
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul, Necesităţi clare
Șefii de
privind menţinerea şi
departament dezvoltarea
, entitățile de structurilor
cercetare, specializate
Directorul
şcolii
doctorale

Către
2025

Resurse umane, Pe
logistice,
parcursu
financiare
l
anului
de studii

6.3.4. Elaborarea și
Resurse umane, Pe
îmbunătățirea conceptului de logistice
parcursu
evaluare asistată de calculator
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Decanatul, Canale digitale în
Șefii de
majoritatea sălilor de
departament studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Pagină web a facultății
pe site-ul universității
Șefii de
departament modernizată
, entitățile de

Decanatul,

cercetare,

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Directorul
şcolii
doctorale

Decanatul, Concept şi mecanisme
de evaluare a
Șefii de
departament rezultatelor academice
, Directorul asistate de calculator
şcolii
doctorale
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6.3.5. Elaborarea, testarea şi
dezvoltarea modelelor şi
formelor noi de instruire,
bazate pe tehnologii digitale

6.4. Formarea
6.4.2. Instruirea cadrelor
competenţelor
didactice pentru formarea
digitale ale
CDP
cadrelor didactice
universitare

7.1. Sporirea
vizibilităţii şi
atractivităţii
ofertelor
educaţionale ale
facultăţii

7.1.1. Participarea la
organizarea târgului
facultăţilor USM

Pe
parcursu
l
anului
de studii

Pe
Pe
Pe
parcursul parcursul parcursul
anului
anului
anului
de studii de studii de studii

Pe
parcursul
anului
de studii

Decanatul, Noi forme de instruire

bazate pe tehnologii
Șefii de
departament digitale
, Directorul
şcolii
doctorale
Resurse umane, Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Cadre didactice şi
logistice
parcursu parcursul parcursul parcursul parcursul Șefii de
manageriale instruite
l
anului
anului
anului
anului
departament
anului de studii de studii de studii de studii , Directorul
de studii
şcolii
doctorale
VII. Promovarea identităţii şi imaginii facultății
Resurse umane Anual
Centrul de
Vizibilitate sporită a
Anual
Anual
Anual
Anual
responsabile
Ghidare în
USM și a facultăţii;
pentru
Carieră şi
Eveniment organizat
comunicare;
Relaţii cu
Resurse
Piaţa Muncii,
materiale şi
Decanatul
financiare

7.1.2. Participarea facultății în Resurse umane; Februar ie Februar ie Februar ie Februar ie - Februar ie
cadrul USM la Târgul de
Resurse
- mai
- mai
- mai
mai
- mai
Cariere (cu prezenţă şi în
materiale şi
format on-line).
financiare

Centrul de
Vizibilitate sporită a
Ghidare în
USM și a facultăţii;
Carieră şi
Eveniment organizat
Relaţii cu
Piaţa Muncii,

Decanatul
7.1.3. Participarea la
Resurse umane Februarie Februarie Februarie Februarie - Februarie - Decanatul
organizarea Zilelor
- iunie
- iunie
- iunie
iunie
iunie
Uşilor deschise a facultăţilor
USM

Eveniment anual
Organizat
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7.1.4. Participarea la
desfăşurarea Caravanei USM
în toată ţara (cu prezenţă pe
teren şi în format on-line).

Resurse umane; Februarie Februarie- Februarie- Februarie- Februarie- Centrul de
Eveniment anual
Resurse
- martie martie
martie
martie
martie
Ghidare în
organizat
materiale şi
Carieră şi
financiare
Relaţii cu
Piaţa Muncii,

Decanatul,
7.1.6. Elaborarea unui
material video „Ştiaţi oare
că...?” despre facultate,
publicat pe site-ul oficial al
USM şi distribuit pe paginile
de pe FB a USM şi al
facultăţii
7.1.8. Promovarea
specialităţilor de către
profesorii facultăţii în cadrul
Departamentului Formare
Continuă
7.1.9. Realizarea şi
diseminarea diverselor
materiale de promovare a
ofertei educaţionale
(programelor de studii) şi a
imaginii facultăţii (broşuri,
pliante, Implicarea
postere etc.).
7.1.10.
în
organizarea olimpiadelor
raionale şi naţionale, inclusiv
prin prezentarea programelor
de studii, diseminarea
materialelor promoţionale şi
invitarea la studii a
participanţilor

Resurse umane Mai Mai Mai specializate în iunie
iunie
iunie
realizarea unui
astfel de produs;
Echipamente şi
resurse
financiare
Resurse umane Pe
Pe
Pe
de la facultate parcursul parcursul parcursul
implicate în
anului anului anului
procesul predare
în cadrul DFC
Responsabilul Pe
Pe
Pe
de comunicare parcursul parcursul parcursul
din cadrul
anului anului anului
facultăţii;
Resurse
logistice şi
financiare
Resurse
umane Martie- Martie- Martiede la facultate aprilie aprilie
aprilie
implicate în
organizarea
competiţiilor
respective,
Resurse
financiare

ASUSM
Mai - iunie Mai - iunie SIRP,

Material video elaborat

Decanatul, şi publicat
ASUSM

DFC, cadrele Vizibilitate sporită a
Pe
Pe
facultății și USM
parcursul parcursul didactice
anului
anului
Responsabilul Vizibilitate sporită a
Pe
Pe
facultății și USM
parcursul parcursul de
comunicare
anului
anului

Martieaprilie

Martieaprilie

din cadrul
facultăţii,
Decanatul
Centrul de
ghidare în
carieră,
Decanatul

Vizibilitate sporită a
facultății și USM
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7.3. Promovarea
unei imagini unice
despre USM și
facultate în mediul
extern

7.3.1. Scrisori de felicitare, de Resurse umane; Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
gratitudine adresate
Resurse
parcursul parcursul parcursul parcursul parcursul
instituţiilor şi organizaţiilor cu financiare
anului anului anului
anului
anului
care colaborează facultatea

7.3.2. Participarea activă la
evenimentele organizate de
aceste instituţii, la care va fi
invitată USM/facultatea

Managementul
Universităţii;
Manageri de
diferite niveluri
ierarhice

Decanatul, Vizibilitate sporită a

USM în mediul extern
Șefii de
departament
, Directorul
şcolii
doctorale
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Consolidarea imaginii
unice favorabile a USM
parcursul parcursul parcursul parcursul parcursul Șefii de
și facultății în mediul
departament
anului anului anului
anului
anului
, Directorul extern
şcolii
doctorale
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Decanatul, Instituirea rubricii pe
site-ul USM
parcursul parcursul parcursul parcursul parcursul Șefii de
departament
anului anului anului
anului
anului
, Directorul
şcolii
doctorale
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Responsabilul Articole publicate
parcursul parcursul parcursul parcursul parcursul pentru
anului
anului
anului
anului
anului
comunicare
de la facultate

7.3.3. Publicarea istoriilor de Resurse umane
succes ale absolvenţilor
facultăţii pe site-ul oficial al
USM, la rubrica „Absolvenţi
de succes USM” şi
promovarea lor pe reţele de
7.4. Îmbunătăţirea socializare
7.4.3. Publicarea ştirilor
Resurse umane
relaţiei
despre USM/facultate
responsabile
USM/facultății cu
pentru
mass-media şi
comunicare şi
creşterea numărului
relaţii publice
de ştiri/articole
7.4.4. Invitarea
Resurse umane Pe
Pe
Pe
Pe
despre facultate
reprezentanţilor mass-media responsabile
parcursul parcursul parcursul parcursul
la evenimentele organizate de pentru
anului
anului
anului
anului
USM/facultate („O zi în
comunicare şi
facultate” etc.)
relaţii publice

Pe
Responsabilul Evenimente realizate
parcursul pentru
anului
comunicare
de la facultate
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7.5. Perfecţionarea
sistemului de
comunicare asigurarea
transparenţei şi
accesibilităţii la
informaţie în
facultate

7.5.2. Asigurarea transparenţei Resurse umane Pe
Pe
Pe
Pe
şi accesului la informaţie
parcursul parcursul parcursul parcursul
privind deciziile luate de către
anului
anului
anului
anului
organele de conducere la
diferit nivel

7.5.3. Organizarea
Resurse umane Tr. III
evenimentelor de promovare a şi logistice
rezultatelor de excelenţă
obţinute de către studenţi

Tr. III

Tr. III

Tr. III

Pe
Decanatul, Asigurarea practicii
parcursul Șefii de
existente de participare a
anului
departament studenţilor în procesul
, Directorul decizional al facultăţii,
participarea studenţilor
şcolii
în cadrul Senatului
doctorale
USM, Consiliului
facultăţii, Comisii etc.
Tr. III
Decanatul, Evenimente anuale
organizate;
Șefii de
departament Bune practici diseminate
, Directorul
şcolii
doctorale

VIII. Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii financiare
Decanatul, Organigramă aprobată

8.1. Eficientizarea 8.1.1. Reorganizarea
Resurse umane Începând
managementului subdiviziunilor structurale din şi logistice
cu 2022
institutional al
cadrul facultăţii
universităţii

Biroul
facultății
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IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI
Perioada de implementare a strategiei este de cinci ani. În scopul monitorizării atingerii
rezultatelor preconizate, Decanatul și subdiviziunile facultății vor elabora anual un Plan de acţiuni,
care va fi aprobat la început de an universitar și va fi evaluat la sfârșit de an universitar la ședința
Consiliului facultății. Raportul anual de evaluare va indica realizările şi eşecurile referitoare la
implementarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei. Dacă în urma evaluării se va
impune necesitatea realizării unor măsuri corective, acestea vor fi incluse drept modificare ale
strategiei, aprobate în modul corespunzător. Evaluarea finală a Strategiei va fi realizată în anul
2026. Scopul evaluării va consta în stabilirea gradului de realizare a obiectivelor, a impactului
obţinut şi a schimbărilor care s-au produs. Monitorizarea implementării strategiei se realizează de
subdiviziunea structurală din cadrul universităţii responsabilă de monitorizarea politicilor
instituționale, care va prezenta anual spre aprobare raportul de monitorizare şi evaluare.
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