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1. SCOPUL REGULAMENTULUI
Regulamentul stabileşte autoritatea, atribuŃiile şi responsabilităŃile necesare pentru organizarea şi
funcŃionarea Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic.
2. DOEMNIULN DE APLICARE
Regulamentul se utilizează în cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru asigurarea
formării iniŃiale, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică, a studenŃilor şi a
absolvenŃilor de învăŃământ universitar în vederea certificării competenŃelor pentru profesia
didactică.
3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ
4. Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) din cadrul UniversităŃii
„Ştefan cel Mare” din Suceava se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit
următoarelor norme legale:
(1) Carta USV;
(2) Legea EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
(3) O.M. nr. 5745/13.09.2012 privind Metodologia-cadru de organizare a programelor de
formare psihopedagogică în vederea certificării competenŃelor pentru profesia
didactică;
(4) Ordin 5761/2011 privind aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a
personalului din învăŃământul preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare;
(5) Legea nr. 258/19. 07. 2007 privind practica elevilor şi studenŃilor cu modificările şi
completările ulterioare;
(6) Avizul ARACIS privind Acordarea calităŃii de instituŃie furnizoare de programe de
formare a cadrelor didactice prin DPPD, aviz nr.4902 din 5.05.2011;
(7) Hotărârea Senatului UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din Suceava nr. 134 din 28
septembrie 2012 cu privire la înfiinŃarea Departamentului de Specialitate cu Profil
Psihopedagogic;
(8) Regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor din Universitatea „Ştefan
cel Mare din Suceava, 28.06.2013.
4. DEFINIłII ŞI ABREVIERI
4.1.

Termeni şi definiŃii

4.2.

Abrevieri

USV – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
DSPP – Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
CNCS – Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice

5. CONłINUT
5.1. ROLUL DSPP
Art.1 (1) DSPP funcŃionează în cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe ale EducaŃiei ca structură universitară
abilitată să asigure formarea iniŃială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică,
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a studenŃilor şi a absolvenŃilor de învăŃământ universitar în vederea certificării
competenŃelor pentru profesia didactică.
(2) DSPP este abilitat să organizeze şi activităŃi din sfera formării continue a
personalului didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor
didactice, precum şi activităŃi specifice de cercetare ştiinŃifică şi dezvoltare
tehnologică, potrivit legii şi reglementărilor interne ale UniversităŃii „Ştefan cel Mare”
din Suceava. DSPP poate participa la competiŃia pentru finanŃarea cercetării
organizată de instituŃiile abilitate.
Art. 2. DSPP se individualizează structural şi funcŃional prin următoarele elemente:
a) misiune şi obiective specifice;
b) studenŃi proprii înscrişi la programul de pregătire psihopedagogică şi la celelalte
programe de studii organizate de DSPP;
c) structuri profesional-ştiinŃifice şi administrative interne, stabilite potrivit nevoilor de
funcŃionare optimă;
d) conducere proprie prin consiliul departamentului şi director de departament;
5.2. MISIUNE ŞI OBIECTIVE
Art.3. Misiunea DSPP are patru componente:
a) formarea iniŃială pentru cariera didactică a studenŃilor şi, după caz, a absolvenŃilor
învăŃământului universitar, în vederea certificării competenŃelor pentru profesia
didactică necesare pentru ocuparea posturilor didactice din învăŃământul
preuniversitar şi universitar.
b) formarea continuă şi perfecŃionarea pregătirii personalului didactic prin programe de
formare/ perfecŃionare periodică, prin programe de studii universitare de masterat
precum şi prin organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de obŃinere a
gradelor didactice de către personalul didactic din învăŃământul preuniversitar.
c) cercetarea ştiinŃifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinŃelor educaŃiei, în
concordanŃă cu necesităŃile de perfecŃionare a procesului de învăŃământ şi cu
perspectivele de evoluŃie a învăŃământului şi a ştiinŃelor educaŃiei în spaŃiul naŃional şi
regional, naŃional şi european.
d) oferirea de servicii educaŃionale pentru comunitatea academică şi pentru comunitatea
locală.
Art.4. Misiunea DSPP se concretizează la nivelul următoarelor obiective specifice:
a.1. asigurarea unei pregătiri psihologice, pedagogice, didactice şi practice în vederea
creşterii continue a calităŃii academice;
a.2. realizarea unui învăŃământ formativ, modern, centrat pe student şi orientat pragmatic
spre nevoile reale ale şcolii româneşti;
b.1. organizarea de programe de studii în sfera formării continue a personalului didactic
potrivit exigenŃelor unui învăŃământ modern şi eficient;
b.2. antrenarea şi stimularea cadrelor didactice pentru menŃinerea unei motivaŃii sporite de
autoeducaŃie;
c.1. conectarea directă a învăŃământului cu cercetarea ştiinŃifică prin antrenarea studenŃilor
şi a altor categorii de cursanŃi în elaborarea de studii pe temele actuale ale ştiinŃelor
educaŃiei;
c.2. realizarea de programe de cercetare în ştiinŃele educaŃiei orientate spre temele
fundamentale şi spre priorităŃile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de
educaŃie;
d.1. proiectarea şi realizarea de activităŃi educaŃionale extracurriculare, de consultanŃă
curriculară, de consiliere educaŃională şi pentru educaŃia adulŃilor;
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d.2. valorificarea din perspectivă educaŃională a diversităŃii culturale din universitate prin
deschiderea curriculumului către intercultural.

5. 3. CURRICULUM-UL ŞI ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂłĂMÂNT
PENTRU FORMAREA INIłIALĂ ÎN PROFESIA DIDACTICĂ
Art.5. (1) Curriculum-ul DSPP cuprinde sistemul integrativ al finalităŃilor, conŃinuturilor,
strategiilor de predare, învăŃare şi evaluare menit să asigure dobândirea de către
studenŃi a competenŃelor necesare exercitării profesiei didactice. Structura curriculumului, precum şi eşalonarea conŃinuturilor şi activităŃilor didactice pe parcursul
programului de studii, sunt stabilite prin următoarele elemente corelate:
a) planul de învăŃământ (Anexele 1 şi 2);
b) formele activităŃilor didactice (cursuri, seminarii, laboratoare, practică pedagogică);
c) modalităŃile de evaluare/promovare (examene, colocvii, verificări practice);
d) fişele disciplinelor (cu precizarea reperelor axiologice, competenŃelor, structurii
conŃinuturilor, formelor de evaluare etc.);
e) modalitatea de finalizare a studiilor (de absolvire).
(2) Planul de învăŃământ al DSPP este standardizat la nivel naŃional şi aprobat prin Ordin
al ministerului de resort. Acesta cuprinde trei componente curriculare (vezi Anexa 1):
a) Curriculum nucleu
a1. Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii);
a2. Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii);
b) Curriculum extins
b1. Discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice fundamentale (obligatorii);
b2. Discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate
(obligatorii);
c) Curriculum opŃional (ce propune două pachete de discipline, din cadrul fiecărui
pachet alegându-se câte o disciplină).
Art.6. (1) Curriculum-ul DSPP este structurat şi monitorizat în sistemul creditelor de studii
transferabile, potrivit normelor legale şi prevederilor Cartei Universitare referitoare la
alocarea şi obŃinerea creditelor de studii. Pachetele de credite alocate disciplinelor,
precum şi numărul de credite pentru examenele de finalizare a studiilor sunt
standardizate la nivel naŃional prin ordin al ministerului de resort.
(2) Pachetele de credite obŃinute de studenŃi în cadrul programului de formare
psihopedagogică fac parte din categoria creditelor care conferă studenŃilor
posibilitatea de extindere a domeniilor de exercitare a calificării de bază, printr-o serie
de competenŃe suplimentare – competenŃe specifice pentru profesia didactică, atestate
printr-un certificat de studii.
(3) Reglementările privind modul de obŃinere a creditelor de studii, recunoaşterea,
transferul şi mobilitatea creditelor sunt similare cu cele aplicate celorlalte domenii de
specializare, potrivit legii şi prevederilor Cartei Universitare, precum şi cerinŃelor de
compatibilizare cu ECTS (European Credit Transfer System).
Art.7. (1) Disciplinele şi activităŃile didactice prevăzute în planul de învăŃământ al DSPP
împreună cu sistemul de alocare şi obŃinere a creditelor, urmăresc certificarea
competenŃelor specifice pentru profesia didactică. Certificarea competenŃelor pentru
profesia didactică se poate obŃine în urma absolvirii programului de formare
psihopedagogică organizat pe două niveluri, respectiv:
a) Nivelul I - iniŃial (Anexa1) care acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să
ocupe posturi didactice în învăŃământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiŃia
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acumulării unui minim de 30 de credite transferabile din programul de formare
psihopedagogică;
Nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenŃilor de studii universitare dreptul să
ocupe posturi didactice în învăŃământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a
două condiŃii:
• Acumularea unui minim de 60 de credite transferabile din programul de formare
psihopedagogică;
• Absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de
licenŃă.
Fiecare nivel de certificare este cotat cu 30 de credite. În cazul specializărilor duble,
nivel I este cotat cu 35 de credite, rezultate din însumarea creditelor la cele două
discipline de specialitate (didactica specialităŃii şi practica pedagogică). ObŃinerea
actelor de studii ce atestă competenŃele specifice pentru profesia didactică se
realizează în corespondenŃă cu nivelul programului de formare psihopedagogică
absolvit, fiind condiŃionată de susŃinerea şi promovarea examenului de absolvire
pentru fiecare nivel de certificare, desfăşurat în conformitate cu prevederile
metodologiei proprii.
În cazul studenŃilor de la învăŃământul de zi, disciplinele şi activităŃile didactice se
parcurg şi se promovează în anii de studiu şi în semestrele prevăzute în planul de
învăŃământ. Disciplinele Didactica specialităŃii şi Practica pedagogică vor fi
precedate obligatoriu de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Psihologia educaŃiei
şi Pedagogie.
AbsolvenŃii de învăŃământ universitar care nu au parcurs programul de formare
psihopedagogică pe durata studiilor universitare şi care doresc să obŃină certificarea
pentru profesia didactică se pot înscrie la DSPP şi pot urma programul de pregătire
psihopedagogică în regim postuniversitar, comasat; fiecare nivel de certificare poate fi
parcurs pe durata unui an universitar urmând disciplinele şi activităŃile didactice în
formaŃii distincte.
Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică care
urmează sau care au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru
care deŃin certificarea didactică pot să obŃină certificarea didactică în noile domenii şi
specializări, beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.
Pentru obŃinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogicănivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniŃială, se recunosc 22 de credite
obŃinute anterior şi distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică
fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite şi la Practică
pedagogică 2 credite. ObŃinerea certificatului de absolvire a programului de formare
psihopedagogică - nivelul I pentru o altă specializare decât cea iniŃială este
condiŃionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica
specialităŃii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).

Art.8. ActivităŃile didactice din cadrul programului de formare psihopedagogică se organizează
pe serii de curs şi grupe de seminar şi de laborator, potrivit reglementărilor în vigoare.
CondiŃiile de promovare, formele de evaluare, precum şi conŃinutul disciplinelor de
învăŃământ sunt precizate în fişele disciplinelor. Pentru disciplinele ce vizează tehnologiile
informatice moderne, DSPP pune la dispoziŃia studenŃilor Laboratorul de tehnologie
didactică sau poate solicita facultăŃilor alte laboratoare specializate.
Art.9. (1) Practica pedagogică a studenŃilor se organizează pe grupe şi subgrupe în unităŃi de
învăŃământ preuniversitar şi universitar, unităŃi pilot stabilite de comun acord cu
inspectoratele şcolare şi conducerea USV.
(2) Practica pedagogică cuprinde următoarele tipuri de activităŃi:
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a) activităŃi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea procesului instructiveducativ din unităŃile de învăŃământ;
b) activităŃi de proiectare a procesului didactic;
c) activităŃi didactice constând în proiectarea, realizarea, evaluarea şi autoevaluarea
lecŃiilor;
d) activităŃi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor;
e) activităŃi de cunoaştere a problemelor specifice managementului instituŃiilor de
învăŃământ.
(3) Coordonarea practicii pedagogice pe specializări este asigurată de un cadru didactic
universitar, având cel puŃin funcŃia didactică de lector. AtribuŃiile sale constau în:
a) îndrumă activităŃile practice desfăşurate în unităŃile de aplicaŃie;
b) acordă consultaŃii metodice, asistă la lecŃiile susŃinute şi coordonează analiza şi
evaluarea activităŃilor didactice.
(4) Practica pedagogică este asigurată de profesori din învăŃământul preuniversitar, care
au statutul de mentori de practică pedagogică. Statutul de mentor de practică
pedagogică se acordă de către DSPP în colaborare cu Inspectoratul Şcolar în condiŃiile
legii:
a) DSPP organizează programe speciale de formare/perfecŃionare a mentorilor de
practică pedagogică;
b) mentorul de practică pedagogică îndeplineşte următoarele atribuŃii:
• organizează şi îndrumă practica pedagogică la disciplina de specialitate;
• organizează şi conduce activităŃi educative cu caracter demonstrativ;
• creează un cadru adecvat pentru analiza şi autoanaliza întregii activităŃi practice.
c) plata mentorilor de practică pedagogică se efectuează în condiŃiile legii.
(5) În perioada efectuării practicii pedagogice, studenŃii au obligaŃia să respecte normele
de conduită morală impuse de deontologia profesiei didactice şi normele de conduită
specifice impuse de instituŃia de învăŃământ în care se efectuează practica. Abaterile se
sancŃionează cu pierderea calităŃii de practicant şi, în consecinŃă, a calităŃii de student
al DSPP.
5. 4. REGIMUL STUDIILOR ŞI CONTRACTUL DE STUDII
Art.10. (1) Pregătirea psihopedagogică la DSPP este permisă tuturor studenŃilor care doresc să
obŃină certificarea pentru profesia didactică, în specializarea corespunzătoare diplomei
de licenŃă, în condiŃiile exprimării opŃiunii pentru înscrierea şi înmatricularea la
cursurile DSPP, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Înscrierea la cursurile DSPP are loc la începutul anului universitar, în baza
prevederilor metodologiei proprii de admitere.
Art.11. (1) Parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică, atât la Nivelul I cât şi la
Nivelul II, se poate efectua în regim de subvenŃie de la bugetul de stat sau în regim cu
taxă, în funcŃie de regimul în care studenŃii sunt înmatriculaŃi la specializarea de bază
(studii de licenŃă/master), potrivit prevederilor legale şi ale Cartei Universitare.
(2) SubvenŃia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanŃării de bază, în funcŃie de
numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcŃie de numărul de studenŃi
echivalenŃi, potrivit coeficienŃilor de finanŃare aplicaŃi de Consiliul NaŃional al FinanŃării
învăŃământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.
(3) StudenŃii care sunt înmatriculaŃi, la specializarea de bază (studii de licenŃă/master), în
regim de subvenŃie de la bugetul de stat şi optează pentru parcurgerea programului de
formare psihopedagogică la Nivelul I şi la Nivelul II sunt înmatriculaŃi în condiŃii de
studii fără taxă.
(4) StudenŃii care, la specializarea de bază (studii de licenŃă/master), sunt înmatriculaŃi în
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regim cu taxă, păstrează regimul cu taxă şi în cazul programelor de formare
psihopedagogică atât la Nivelul I, cât şi la Nivelul II. Cuantumul taxei se aprobă anul
de către Senatul universităŃii, la propunerea DSPP.
(5) Regimul studiilor la nivelurile de pregătire psihopedagogică se stabileşte la începutul
fiecărui an universitar, în funcŃie de situaŃia studentului la specializarea de bază (studii
de licenŃă/master) la care este înmatriculat.
Art.12. (1) Înscrierea, regimul studiilor, precum şi drepturile şi obligaŃiile studenŃilor sunt
precizate în contractul privind cursurile de profesionalizare didactică încheiat între
fiecare student şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Contractul se încheie,
de regulă, la începutul studiilor universitare, după încheierea contractului general de
studii şi în funcŃie de regimul studiilor în care studenŃii sunt înmatriculaŃi în urma
concursului de admitere.
(2) În cazul absolvenŃilor învăŃământului superior care doresc să parcurgă programul de
formare psihopedagogică într-o perioadă compactă, fiecare nivel de cerificare putând fi
parcurs pe durata unui an universitar, se încheie un contract privind cursurile de
profesionalizare didactică prin studii postuniversitare. În acest caz, regimul studiilor
este cu taxă, iar cuantumul taxei se stabileşte de Senatul universităŃii la propunerea
DSPP.

5. 5. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC. CERCETAREA
ŞTIINłIFICĂ
Art.13. (1) DSPP este abilitat să organizeze cursuri de pregătire pentru examenele de obŃinere a
gradelor didactice de către personalul didactic din învăŃământul preuniversitar la
specializările la care USV este autorizată de ministerul de resort.
(2) Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic poate organiza cursuri de
perfecŃionare a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar în sistem modular,
cotate cu unităŃi de credite profesionale transferabile, potrivit reglementărilor
ministerului de resort şi ale Centrului NaŃional de Formare a Profesorilor din
ÎnvăŃământul Preuniversitar.
(3) Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic poate acorda, la cerere,
asistenŃă psihopedagogică şi metodică, Inspectoratelor Şcolare, Caselor Corpului
Didactic, instituŃiilor de învăŃământ de diferite grade şi altor instituŃii interesate.
Art.14.

(1) DSPP desfăşoară activităŃi de cercetare ştiinŃifică prin programe de cercetare,
precum şi în colaborare cu celelalte structuri similare din învăŃământul universitar.
Cercetarea ştiinŃifică vizează:
a) realizarea de studii privind dinamica fenomenului educaŃional;
b) elaborarea de proiecte în vederea asigurării calităŃii învăŃământului;
c) dezvoltarea unor cercetări în parteneriat cu instituŃiile interesate;
d) valorificarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea si participarea la
manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale.
(2) În cadrul DSPP pot funcŃiona centre sau laboratoare de cercetare recunoscute şi
acreditate CNCS, antrenând personalităŃi ştiinŃifice, tineri cercetători şi alŃi membri ai
comunităŃii academice.
(3) Programele de cercetare ale Departamentului se derulează sub forma proiectelor
obŃinute prin competiŃie organizată de CNCS şi alte instituŃii abilitate, valorificând
tematica prevăzută în planul propriu de cercetare ştiinŃifică.
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5.6. ORGANIZARE, CONDUCERE, BAZĂ MATERIALĂ ŞI FINANłARE
Art.15. (1) DSPP este o structură universitară didactico-ştiinŃifică şi administrativă în cadrul
FacultăŃii de ŞtiinŃe ale EducaŃiei şi funcŃionează potrivit legii şi prevederilor Cartei
universitare.
(2) ActivităŃile didactice la disciplinele din planul de învăŃământ al DSPP sunt asigurate
de specialişti cu studii superioare în domeniile psihologie, pedagogie, sociologie,
informatică şi didactica specialităŃii pentru care se oferă cursuri de formare. Activitatea
acestora este reglementată de Statele de funcŃii de personal didactic, aprobate de senatul
universităŃii, potrivit legii.
(3) Posturile didactice sunt ocupate de personal didactic titular sau asociat, potrivit
prevederilor legale şi în concordanŃă cu standardele de calitate a corpului profesoral.
Art.16. (1) Conducerea DSPP se realizează prin consiliul departamentului şi director potrivit
legii şi prevederilor Cartei universitare. Consiliul departamentului este organism
deliberativ, ales prin votul universal, direct şi secret al personalului didactic şi de
cercetare titular în DSPP.
(2) Consiliul DSPP cuprinde 3 membri din care face parte şi directorul de departament.
CeilalŃi membri sunt aleşi dintre cadrele didactice titulare DSPP, prin votul direct şi
secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare din departament, în conformitate cu
metodologia de alegeri aprobată la nivelul universităŃii.
(3) Consiliul DSPP are următoarele competenŃe:
a) organizează şi conduce întreaga activitate operativă din departament;
b) propune consiliului facultăŃi înfiinŃarea sau desfiinŃarea de programe de studii;
c) propune înfiinŃarea de centre şi laboratoare de cercetare, şcoli postuniversitare şi
extensii universitare şi monitorizează realizarea lor;
d) elaborează şi propune spre aprobare statele de funcŃii;
e) propune criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a personalului
didactic şi de cercetare;
f) propune angajarea specialiştilor cu valoare ştiinŃifică recunoscută în calitate de
cadre didactice asociate;
g) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante,
conform legislaŃiei în vigoare;
h) asigură cooperarea cu Inspectoratul şcolar, cu Casa Corpului Didactic şi cu
unităŃile de învăŃământ pentru realizarea în comun a unor programe de formare
continuă şi cercetare.
i) pentru activităŃile precizate la punctele b) – g) este necesar avizul membrilor
DSPP;
(4) Consiliul DSPP este prezidat de director, care realizează managementul şi
conducerea operativă a departamentului. Directorul de departament răspunde de:
a) planurile de învăŃământ şi statele de funcŃii;
b) managementul cercetării şi al calităŃii;
c) managementul financiar al departamentului;
d) selecŃia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea
relaŃiilor contractuale de muncă ale personalului din departament.
(5) Directorul de departament este ales prin votul direct şi secret al tuturor cadrelor
didactice şi de cercetare titulare din departament, aplicându-se în mod corespunzător
metodologia USV cu privire la alegerea structurilor şi funcŃiilor de conducere universitară.
Directorul de departament se subordonează decanului, Consiliului FacultăŃii şi Consiliului
de AdministraŃie. Directorul de departament are următoarele atribuŃii:
a) elaborează statele de funcŃiuni, conform prevederilor legale, şi răspunde de
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea;
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b) asigură elaborarea şi implementarea planurilor de învăŃământ;
c) coordonează activitatea de cercetare din departament;
d) răspunde de managementul calităŃii şi de managementul financiar al resurselor
atrase;
e) răspunde de organizarea selecŃiei, de evaluarea şi autoevaluarea periodică,
formarea, motivarea personalului din departament;
f) propune încetarea relaŃiilor contractuale de muncă ale personalului din departament,
conform legii;
g) propune consiliului facultăŃii mărirea normei didactice a personalului care nu
desfăşoară activităŃi de cercetare ştiinŃifică sau echivalente acestora, precum şi, în
cazuri de excepŃie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu
activităŃi de cercetare ştiinŃifică, în condiŃiile legii;
h) participă la stabilirea competenŃelor generale, specifice şi transversale aferente
disciplinelor din planul de învăŃământ al programelor de studii aflate în
coordonarea departamentului.
i) îndeplineşte orice alte atribuŃii privind îmbunătăŃirea activităŃilor de educaŃie şi
cercetare desfăşurate în cadrul departamentului.
(6) Directorul de departament poate fi revocat din funcŃie de către rector, cu aprobarea
Senatului, dacă se constată una din următoarele situaŃii:
a) a încălcat dispoziŃiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară cu
privire la conflictul de interese;
b) se află în una din situaŃiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în
vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;
c) a încălcat îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcŃiei ocupate, cu privire la
standardele de performanŃă în activitatea didactică şi de cercetare a
departamentului.
d) aduce prejudicii intereselor şi prestigiului USV
e) la cererea majorităŃii simple a personalului didactic şi de cercetare titular în
departament.
Art.17. În cadrul DSPP se pot constitui structuri profesional-ştiinŃifice şi administrative
interne/centre specializate stabilite potrivit nevoilor de funcŃionare optimă.
Art.18. FinanŃarea activităŃilor desfăşurate în cadrul DSPP se asigură din subvenŃii de la
bugetul de stat, din taxe de studii şi din alte surse, potrivit reglementărilor în vigoare.
Principalele destinaŃii ale utilizărilor veniturilor, precum şi echilibrul dintre venituri şi
cheltuieli sunt precizate prin bugetul FacultăŃii de ȘtiinŃe ale EducaŃiei, de care aparŃine
DSPP, buget elaborat potrivit legii şi reglementărilor interne al UniversităŃii „Ştefan cel
Mare” din Suceava.

5. 7. EVALUAREA INTERNĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂłII EDUCAłIEI
Art.19. (1) Asigurarea calităŃii şi evaluarea internă a programelor de studii şi de cercetare
organizate de DSPP se efectuează potrivit cadrului legislativ actual aplicat tuturor
structurilor şi programelor universitare. În conformitate cu acest cadru legislativ,
domeniile în funcŃie de care sunt evaluate programele oferite de DSPP sunt:
a) capacitatea instituŃională;
b) eficacitatea educaŃională;
c) managementul calităŃii.
(2) Asigurarea calităŃii educaŃiei şi evaluarea internă la nivelul este realizată de Comisia
pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii a FacultăŃii de ȘtiinŃe ale EducaŃiei.
(3) Principalele demersuri prin care se asigură şi se evaluează calitatea sunt:
monitorizarea şi evaluarea periodică.
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Monitorizarea se realizează între evaluările periodice prin:
a) analiza structurii planului de învăŃământ şi a fişelor disciplinelor;
b) analiza rezultatelor învăŃării, exprimate prin performanŃele (notele, calificativele)
obŃinute de studenŃi la verificările pe parcurs, în sesiunile de examene şi prin
identificarea nivelului de satisfacŃie / indicatorilor de succes/insucces;
c) analiza activităŃii cadrelor didactice (predare, evaluare, consiliere) şi a relaŃiei
dintre calitatea predării şi rezultatele învăŃării.

Art.21. (1) Evaluarea periodică a unui program de studii este realizată de către Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii a FacultăŃii de ȘtiinŃe ale EducaŃiei, prin verificarea
îndeplinirii standardelor de calitate şi a indicatorilor de performanŃă, la finalul fiecărui
an de studiu, la finalizarea unui ciclu de studii și, în vederea evaluării de
acreditare/acreditare periodică ARACIS, la maximum 5 ani de la ultima evaluare
periodică.
(2) Analizele, concluziile şi recomandările evaluărilor periodice realizate de comisiile de
evaluare sunt reunite în Raportul anual de evaluare internă a calităŃii educaŃiei al
FacultăŃii de ŞtiinŃe ale EducaŃiei.

6. DISPOZIłII FINALE
Art.22.
Art.23.
Art.24.
Art.25.

Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenŃa Senatului universitar.
Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV.
Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către
Rectorul USV.
Prezentul regulament abrogă ediŃia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea
Senatului USV din 11.12.2007.
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