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PLANUL STRATEGIC INSTITUŢIONAL 
AL DPPD PENTRU PERIOADA 2004 - 2008 

 
MISIUNEA 

 
DPPD are ca scop fundamental pregătirea inţială a viitorilor profesori, de-

rularea programelor de educaţie continuă (postuniversitare, master, perfecţionare 
etc.), precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul psihopedagogic, metodic şi al 
managementului educaţional, la un înalt nivel calitativ, de natură să corespundă ri-
gorilor care stau în faţa învăţământului superior, la ora actuală. 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic doreşte să rămână u-
nul din pilonii de bază ai Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, ajutând în acest 
fel universitatea să se califice pe o poziţie de frunte la nivelul universităţilor naţio-
nale şi să fie o universitate recunoscută în Europa prin prisma conţinutului şi mo-
dernităţii procesului de învăţământ, a dinamismul inovării, a implicării în raporturi 
strategice de parteneriat cu mediul educaţional, cultural  şi social naţional şi inter-
naţional. 

Prin programe de învăţământ  derulate, DPPD asigură societăţii româneşti şi, 
în principal învăţământului românesc, cadre didactice –profesori, pentru toate for-
mele de învăţământ. Totodată, asigură continuarea studiilor prin învăţământul de 
masterat şi cursuri postuniversitare, în cadrul acestora fiind incluşi absolvenţi ai 
învăţământului superior. 
  DPPD urmăreşte să fie remarcată printre instituţiile de prestigiu în domeniul 
educaţional pe plan naţional şi european. 
 

MOTIVAŢIE 
 
Importanţa formării psihopedagogice şi metodice  devine tot mai evidentă în 

societatea românească. Problematica formării  personalului didactic a devenit un e-
lement esenţial nu numai pentru sistemele educaţionale, ci şi pentru ansamblul so-
cietăţilor contemporane. Educaţia a fost dintotdeauna unul dintre elementele prin-
cipale ale menţinerii culturii şi dezvoltării sociale. Mai mult decât atât,  în prezent 
educaţia este considerată unul dintre pilonii esenţiali ai edificării societăţii bazate 
pe cunoaştere. Deşi formele de cunoaştere s-au diversificat foarte mult, educaţia ră-
mâne una din căile principale. În contextul societăţii bazate pe cunoaştere, sistemul 
educaţional redobândeşte un rol central, iar educatorul redevine unul dintre princi-
palii actori sociali. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC  
Sibiu –550324, Calea Dumbrăvii, nr. 34,  
Tel. 0269/21 16 02; Fax 0269/235224; e-mail: dppd@ulbsibiu.ro 
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Redefinirea rolului educatorilor în societăţile bazate pe cunoaştere are loc în 
condiţiile în care, în deceniile trecute, s-a produs un declin vizibil la nivelul selec-
ţiei şi pregătirii educatorilor. În majoritatea ţărilor, fie ele mai mult sau mai puţin 
dezvoltate, au apărut probleme grave, în legătură cu scăderea dramatică a număru-
lui educatorilor. Se estimează că acest deficit se va accentua, devenind chiar critic, 
în unle ţări. Declinul numeric a fost însoţit şi de un declin în ceea ce priveşte calita-
tea personalului didactic, Atractivitatea altor sectoare de activitate a crescut dispro-
porţionat faţă de atractivitatea sectorului educaţional, astfel încât tinerii cei mai 
performanţi optează pentru alte ocupaţii decât cea de profesor.  
 Datorită acestor argumente, apare cu atât mai stringentă ideea ca formarea 
cadrelor didactice să devină un element central al politicilor sociale a ţărilor, în ge-
neral şi a universităţilor, în special. Din aceste motive se impune atenţie sporită a-
cordată sistemului de formare a cadrelor didactice, de creştere a atractivităţii pro-
fesiei de dascăl, de creştere a prestigiului educatorilor, precum şi de creştere a mo-
tivaţiilor pentru cariera didactică.     

Pe aceste coordonate, planul strategic propune o viziune asupra imaginii interne 
şi externe a DPPD, reprezentând aspiraţiile directorului şi a colectivului angajaţi, 
prin: 
- creşterea continuă a calităţii actului educaţional; 
- crearea unei atmosfere sănătoase şi a unui climat de încredere, a unei culturi or-

ganizaţionale care să promoveze satisfacţia în muncă, precum şi mândria de a 
face parte din colectivul DPPD; 

- recunoaşterea  DPPD la nivel local, regional şi naţional pentru competenţa, pro-
fesionalismul şi profunda seriozitate educaţiei furnizate; 

- crearea unei imagini de instituţie în slujba comunităţii, prin serviciile pe care le 
pune la dispoziţie, prin consultanţă şi orientare şcolară şi profesională; 

- dezvoltarea de relaţii de colaborare cu toate instituţiile similare din ţară şi străi-
nătate. 

 
PREZENTAREA GENERALĂ A DPPD 

 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a luat fiinţă ca o 

structură instituţională specifică în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 
prin O.M. 4291/11.09.1996. Anterior a funcţionat ca seminar pedagogic cu o tra-
diţie de peste 3 decenii, din care, o anumită perioadă de timp, învăţămîntul superior 
sibian a aparţinut şi Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.  

Departamentul funcţionează după Regulamentul privind organizarea şi func-
ţionarea Departamentulului pentru Pregătirea Personalului Didactic aprobat prin 
OM nr. 4356/07.1996, în baza art. 68 al Legii Învăţămîntului 84/1995, modificată 
şi completată cu Legea nr. 131/1995, pe baza Regulamentului propriu aprobat de 
Senatul ULB şi a celorlalte reglementări apărute ulterior. 

   Prin activitatea sa, Departamentul răspunde cerinţei prevăzută de lege şi de 
celelalte reglementări normative, conform cărora studenţii şi absolvenţii de învăţă-
mânt superior din ULB şi din ţară, care optează pentru profesiunea didactică, sunt 
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nevoiţi să parcurgă şi să absolve disciplinele cuprinse în modulul psihopedagogic 
şi metodic, prin care dobândesc competenţă profesională - teoretică şi practică – 
pentru cariera didactică alături de pregătirea de specialitate. 

Prin organizare şi funcţionare, prin calitatea personalului didactic, didactic 
auxiliar şi secretariat, prin baza materială, prin colaborarea cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Sibiu şi cu celelalte inspectorate şcolare din ţară, prin efortul constant şi 
sistematic, Departamentul asigură condiţii optime de pregătire teoretică şi practică 
tuturor cursanţilor. 
 

PREMISE 
 
1. Nivelul de performanţă  în DPPD: 

a. Pregătirea  psihopedagogică a studenţilor 
 Reprezintă  fundamentul de cunoaştere şi instruire pentru predarea didacticii 

specialităţii, a disciplinelor opţionale şi a practicii pedagogice. 
Ele au fost poziţionate în primul rând în Planul de învăţământ unitar, elaborat 

la nivel naţional, primit de la direcţia de specialitate din MEdC şi au o funcţie deo-
sebit de complexă în transmiterea unor cunoştinţe de specialitate, în cunoaşterea 
psihologică a elevilor şi a complexităţii proceselor psihice implicate în activitatea 
instructiv-educativă, din perspectiva factorilor fundamentali din procesul de învăţă-
mânt – profesor-elev-clasa de elevi şi instituţia şcolară-familia-relaţia cu comunita-
tea. Prin parcurgerea lor se asigură o familiarizare şi o formare psihopedagogică de 
apropiere, de ataşament faţă de profesia didactică, de identificare cu idealurile şi 
valorile acesteia nu doar sub aspectul competenţei de specialitate şi didactico-me-
todice, ci şi sub aspectul motivaţiei cognitive, emoţionale a factorilor complecşi de 
cunoaştere, de atitudine, de implicare, de angajament care alcătuiesc personalitatea 
complexă a profesorului. 

O atenţie deosebită se va acorda – începând cu psihologia educaţiei – asigură-
rii cursurilor, manualelor, îndrumarelor de practică pedagogică şi a bibliografiilor 
şi tematicilor, care vor fi  anunţate la începutul semestrului. Lucrările  practice şi 
studiile de caz trebuiesc pregătite şi elaborate pentru a putea fi discutate în cadrul 
seminariilor, ele constituind şi fundamentul pentru verificarea pe parcurs. Criterii  
de evaluare a acesteia trebuie, de asemenea, anunţate la începutul semestrului, ast-
fel încât studentul să poată acţiona în timp, concentrându-se asupra realizării lucră-
rilor de semestru, a fişei de caracterizare psihopedagogică a elevului, cu recoman-
dări de ordin psihopedagogic şi metodic pe una din vârstele şcolare (pentru care s-a 
oferit material documentar suplimentar privind „încadrarea generală” a vârstei şco-
lare aleasă şi „caracterizarea analitică”). 

La disciplina pedagogie a cărei pondere este de două semestre cu 2 ore curs şi 
seminar trebuie avut în vedere nu doar încadrarea unor cadre didactice deosebit de 
competente (cu o preocupare asiduă pentru perfecţionarea profesională continuă, 
cu informarea la zi cu literatura de specialitate din ţară şi străinătate), ci mai ales 
cooperarea exemplară dintre aceştia, care se va  concretiza în lucrări de referinţă la 
nivel naţional.  
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b.Pregătirea metodică de specialitate a studenţilor: 
Pregătirea metodică de specialitate a studenţilor, în cazul DPPD din ULB 

trebuie gândita în termeni de eficienţă pedagogică, în primul rând prin faptul că a 
fost gândită prospectiv, încă de la înfiinţarea DPPD integrat în cadrul specializării 
Psihologie în 1996 şi ulterior începând din anul 2000, constituirea conform legii şi 
a celorlalte reglementări în vigoare. 

Un factor fundamental în asigurarea calităţii înalte la pregătirea metodică de 
specialitate a studenţilor îl va constitui nu doar recrutarea celor mai buni specialişti 
de la facultăţi, ci mai ales ritmicitatea schimburilor de experienţă sub îndrumarea 
Departamentului în abordarea problemelor specifice ale didacticii cu fiecare dintre 
aceştia şi permanentizarea încadrării lor la didactica disciplinelor de specialitate . 
 

c. Desfasurarea activităţilor de practică pedagogică 
 

Practica pedagogică reprezintă obiectivul central al modulului psihopedago-
gic şi metodic, şi totodată o prima etapă de evaluare a calitătii, eficientei, finalitătii, 
a modului în care se predau şi se realizează activităţile de seminar la celelalte disci-
pline: psihologia educatiei, pedagogia, didactica specialitătii. 
 Având în vedere importanţa acesteia în activitatea departamentului, ea va fi 
urmărită începând de la proiectarea, organizarea, repartizarea factorilor implicati – 
cadrele didactice care predau didactica specialităţii, îndrumătorii de practica din 
cadrul universităţii. Aceste cadre sunt cei care în mod obişnuit predau didactica 
specialităţii, mentorii din şcolile pilot, selectati cu ajutorul inspectorilor de specia-
litate din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean şi al conducerilor şcolilor. Impor-
tant este să realizăm corelarea activităţii lor prin transmiterea şi urmărirea obiecti-
velor comune într-un program unitar, astfel încât activitătile să fie sincronizate, ar-
monizate, atât sub raportul obiectivelor, cât şi prin ritmurile de realizare şi evalua-
re comună, semestrială, a rezultatelor, prin analize şi concluzii. 

Obiectivele practicii pedagogice vor fi definite cu ajutorul întregului colec-
tiv didactic al departamentului, cu cadrele didactice care predau metodica, şi vor fi 
însuşite de către mentori, pentru a avea un desfăsurător în programul de practică a 
activitatilor pentru realizarea obiectivelor. 

Intreaga activitate practica va trebui realizată pe principiu unitar al invăţă-
mantului personalizat diferentiat, pe varste, pe specificul disciplinelor şi al clasei, 
valorificandu-se multiplu cunostintele din cadrul managementului clasei prin adec-
varea la situatiile de invatare . 

In desfasurarea practicii pedagogice vor fi aplicate aceleasi criterii pentru 
studentii de la zi ca si pentru cei de la seriile de invatamant postuniversitar, distri-
buindu-se metodisti in conformitate cu profilurile si specializarile cursantilor din 
seriile de postuniversitar si asigurandu-se posibilitatea de a desfasura practica in 
scolile din zonele de unde apartin.  

 
2. Contextul naţional şi internaţional al dezvoltării învăţământului: 
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Uniunea Europeană parcurge în prezent tranziţia de la societatea industrială 
spre cea a cunoaşterii şi informaţiei, promovând căile specifice dezvoltării durabi-
le.În 2001, în European Employment Guidelines s-a subliniat necesitatea ca sta-
tele europene să adopte strategii coerente în ceea ce priveşte “lifelong learning”.  

În acest sens, obiectivele sistemelor educaţionale şi de formare profesională 
menţionate în documentul amintit, sunt:  

O1. Creşterea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare 
profesionale în UE. Îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi for-
matorilor. 

Cadrele didactice şi formatorii sunt pilonii principali în orice strategie refe-
ritoare la stimularea şi dezvoltarea unei societăţi sau economii. Ca elemente cheie 
se face referire la: 

- sprijinirea corespunzătoare a cadrelor didactice şi a formatorilor astfel 
încât ei să răspundă provocărilor unei societăţi bazate pe cunoaştere; 

- definirea competenţelor (inclusiv competenţele TIC1) pe care cadrele 
didactice ar trebui să le deţină, având în vedere rolul lor în societatea 
cunoaşterii; 

- asigurarea unei calificări adecvate noilor intraţi în profesie, precum şi 
asogirarea unei mari atractivităţi profesiei de cadru didactic. 

 
O2. Dezvoltarea de competenţe pentru societatea cunoaşterii 
Competenţele de bază se referă la pachetul de aptitudini şi competenţe de 

care fiecare individ are nevoie pentru afirmarea în societate şi care trebuie să fie 
dezvoltate până la sfârşitul perioadei de şcolarizare obligatorie, şi îmbunătăţite, a-
tunci când este cazul, pe tot parcursul vieţii.    

  
O3. Asigurarea accesului la TIC pentru toţi 
Concluziile summit-urilor de la Lisabona şi Feira subliniază importanţa e-

learning-ului în societatea cunoaşterii, care transformă procesele educaţionale şi de 
formare profesională. Aspecte importante au în vedere: 
 - creşterea numărului de echipament şi software educaţional, astfel încât TIC 
să fie aplicat cu succes în practicile de predare şi formare; 

- adaptarea metodelor de predare şi rolul cadrelor didactice de a utiliza la 
maxim tehnicile de predare şi învăţare “reale” şi “virtuale”. 

 
O4. Utilizarea mai bună a resurselor 
Îndeplinirea obiectivelor de asigurare “lifelong learning” într-o societate a 

cunoaşterii va determina o creştere a nevoii de a investi în educaţie. Sunt impor-
tante următoarele: 

- asigurarea unei echitabile şi efective distribuiri şi utilizări a resurselor 
financiare în cadrul sistemelor educaţionale; 

- sprijinirea evaluării şi asigurării calitative a sistemelor prin utilizarea 
indicatorilor şi a benchmarking-ului; 

                                                        
1 TIC-Tehnologia Informaţiei şi Comunicării  
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Viitorul profesiei didactice stă sub semnul reconsiderării sistemului de for-

mare iniţială şi continuă, precum şi a tehnicilor specifice de asigurarea calităţii a-
cestor procese.  

 În acest sens, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a iniţiat şi promovat o lege 
privind asigurarea calităţii în învăţământ, prin introducerea unui sistem de evalua-
re a universităţilor, care să permită clasificarea lor. 

 
ANLIZA SWOT A  MANAGEMENTULUI DPPD 

 

A Capacitatea instituţională 
A.1. Structuri instituţionale, administrative şi manageriale 

S.A1.1. Misiune, obiective şi integritate academică 
Puncte tari Puncte slabe 

- DPPD este înfiinţat şi funcţionează  prin 
ordin al MEd.C. (O.M. 4291/11.09.1196); 
- este formulată misiunea DPPD, integra-
tă misiunii Universităţii “Lucian Blaga”; 
- obiectivele DPPD sunt clar formulate, 
transparente şi asigură specificitatea în 
sistemul naţional de învăţământ; 
- DPPD cooperează cu facultăţile din 
cadrul ULBS pentru realizarea pregătirii 
pentru cariera didactică a studenţilor; 
- DPPD dispune de practici şi mecanisme 
de aplicare a codului eticii şi integrităţii a-
cademice din ULBS, la care aderă; 
- în DPPD există un Regulament privind    
asigurarea calităţii serviciilor educaţiona-
le  şi  de  cercetare  ştiinţifică; 
 

- este relativ redusă comunicarea profe-
sională dintre colectivul DPPD şi colec-
tivele celorlalte facultăţi din ULBS; 
- nu există o orientare clară spre susţine-
rea dezvoltării metodice şi profesionale a 
cadrelor didactice din ULBS; 
- există o serie de disfuncţionalităţi în co-
municarea cu secretariatele şi decanatele 
unor facultăţi; 
- la începutul fiecărui semestru apar gre-
utăţi în integrarea orelor aparţinând 
DPPD în orarul studenţilor; 
 
 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- pe plan naţional, problema formării ca-
drelor didactice este  în atenţia factorilor 
legislativi şi decizionali; 
- obiectivele propuse de DPPD sunt în 
concordanţă cu principiile Spaţiului Euro-
pean al Învăţământului Superior; 

 

S.A.1.2. Conducere şi administraţie 
Puncte tari Puncte slabe 

- în DPPD există un Regulament de func-
ţionare internă care se respectă şi prin ca-
re sunt respectate reglementările în vigoa-
re; 

- apar disfuncţionalităţi în sistemul infor-
matic al DPPD, datorită unor probleme 
tehnice de reţea; 
- datorită caracterului facultativ al progra-

D P P D

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7

- directorul DPPD îndeplineşte condiţiile 
cerute de lege; 
- în DPPD există un plan strategic pe pa-
tru ani şi planuri operaţionale anuale; 
- în DPPD se utilizează sisteme de comu-
nicare de tip Internet şi Intranet (reţele de 
lucru);  
- cadrele didactice au pagină proprie, pe 
care studenţii o pot accesa şi consulta 
pentru diferite informaţii (biblioggrafie, 
anunţuri diverse etc.); 
- planul strategic este actualizat anual, în 
funcţie de evoluţia şi schimbările apărute 
în politica de dezvoltare a DPPD; 
- DPPD se bazează pe o administraţie efi-
cace şi eficientă, adaptată misiunii şi 
obiectivelor propuse; 
- managementul DPPD asigură serviciile 
cerute de către societate, în legătură cu 
formarea profesională pentru cariera di-
dactică. 

mului de studiu psihopedagogic, apare un 
interes mai scăzut din partea studenţilor 
faţă de managementul DPPD;  
 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- pe plan naţional există reglementări cu 
privire la managementul DPPD-urilor; 
- sunt organizate întâlniri între directorii 
de DPPD din ţară şi reprezentanţii MedC 
pentru stabilirea unei strategii generale cu 
privire la activitatea acestora; 

 

A.2. Baza materială 
S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate 
Puncte tari Puncte slabe 

- DPPD  dispune de un sediu, săli de curs, 
un  laborator şi mijloace audio-video pen-
tru predare-învăţare; 
- DPPD  dispune de un sediu, săli de curs 
revenind cel puţin 1mp fiecărui student, 
săli de seminar revenind cel puţin 1,4 mp 
fiecărui student, un   laborator şi mijloace 
audio-video pentru predare-învăţare; 
- în sălile de predare pot fi utilizate echi-
pamentele tehnice de învăţare, predare şi 
comunicare;  
- există posibilitatea de a primi şi alte spa-
ţii, prin faptul că universitatea dispune de  

- existenţa unui număr relativ redus de 
calculatoare pentru studenţii DPPD; 
- lipsa unui spaţiu adecvat pentru cadrele 
didactice; 
- lipsa unui tehnician responsabil cu ges-
tionarea aparaturii necesare predării-învă-
ţării; 
- lipsa unor cabinete de specialitate şi a 
unor laboratoare pentru cadrele titulare 
ale Departamentul de Pregătire a Persona-
lului Didactic, în care acestea să dispună 
de aparatura, materialul documentar şi 
toate materialele pentru îndrumarea ne-
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noi sedii; 
- DPPD dispune de un buget anual; 
- datorită numărului mare de studenţi cu 
taxă şcolarizaţi, DPPD dispune de 
importante resurse financiare; 
- este în curs de realizare  un Laborator de 
Cercetare şi Analiză Psihopedagogică 
care îşi propune sprijinirea cadrelor 
didac-tice din universitate şi nu numai, 
pentru rezolvarea problemelor care apar; 
- se pot realiza venituri suplimentare prin 
organizarea de cursuri postuniversitare.  

mijlocită şi personalizată, în probleme de 
consiliere psihopedagogică, de 
investigare psihopedagogică a persona-
lităţii studenţilor; 
 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- creşterea cuantumului fondurilor care 
revin învăţământului, în anul calendaristic 
2007; 
- existenţa unei pieţe relativ mari de ab-
solvenţi de învăţământ superior în jude-
ţele limitrofe, şi nu numai, care aleg să se 
profesionalizeze pentru cariera didactică 
prin DPPD, în regim cu taxă; 
- deficitul de cadre didactice din judeţul 
Sibiu, în special în mediul rural 

- specificiul activităţilor din DPPD impu-
ne colaborarea cu un număr foarte mare 
de profesori din universitate (metodişti) şi 
din învăţământul preuniversitar (mentori), 
fapt care impune o foarte atentă distribu-
ire a resurselor financiare alocate DPPD 

B. Eficacitate educaţională 
B1. Conţinutul programelor de studiu 

S.B. 1.1. Admiterea studenţilor  
Puncte tari Puncte slabe 
- DPPD recrutează studenţii după princi-
piul egalităţii şanselor, fără discriminare, 
după un regulament anunţat cu cel puţin 6 
luni înainte; 
- integrarea studenţilor la programul de 
studiu al DPPD se realizează pe bază de 
interviu şi se bazează exclusiv pe 
competenţele academice ale candidatului, 
- există o preocupare constantă din partea 
managementului DPPD pentru atragerea 
studenţilor către activităţile modulului; 
- conţinutul programelor de studiu asigură 
o pregătire psihopedagogică care exercită 
atractivitate nu numai pentru ce înseamna 
pregătirea ca şi cadru didactic ci şi pentru 
dezvoltarea personală şi ca viitori părinţi; 

- până în anul universitar 2006-2007, inte-
grarea studenţilor în DPPD se realiza nu-
mai pe baza propriei opţiuni; 
- nu există un sistem de selecţie (a com-
petenţelor de comunicare şi relaţionare) a 
studenţilor pentru a se vedea în ce măsură 
corespund profesiunii didactice; 
- o parte dintre studenţii înscrişi  la modul 
au ca principal obiectiv doar obţinerea în-
că a unei diplome, şi nu o focalizare pro-
priu-zisă pe domeniul didactic; D P P D
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Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- piaţa muncii cere, ea însăşi, cursuri de 
formare a formatorilor şi de reconversie 
profesională; 
- condiţionarea angajarii în unele domenii 
de abolvirea modulului psihopedagogic; 
- existenţa unei cereri de formare conti-
nuă a cadrelor didactice, de perfecţionare 
la anumite intervale de timp; 
- schimbarea mentalităţii populaţiei, în 
sensul creşterii interesului pentru parcur-
gerea unor programe de natură să îmbu-
nătăţească comunicarea părinţi-copii. 

- nu există, la nivel legislativ nici un fel 
de prevedere cu privire la necesitatea 
unor controale medicale şi psihologice 
pentru studenţii care doresc să urmeze 
cursurile DPPD; 
- facultăţile (avem în vedere pe cele cu 
profil didactic) nu sprijină suficient de 
serios atragerea studenţilor către cursurile 
modulului psihopedagogic 

S.B. 1.2. Structura şi prezentarea programelor de studiu 
Puncte tari Puncte slabe 

- programele de studiu corespund standar-
delor naţionale pentru formarea iniţială a 
personalului didactic; 
- programul de studiu este realizat pe baza 
documentelor care pun în evidenţă obiec-
tivele generale şi specifice, planul de în-
văţământ cu ponderile disciplinelor expri-
mate prin credite, şi cu disciplinele ordo-
nate succesiv în timpul de şcolarizare, de-
finit prin raportare la curriculum-ul nu-
cleu stabilit prin documentele MEdC; 
- există programele analitice ale discipli-
nelor incluse în planul de învăţământ, res-
pectiv rezultatele învăţării exprimate în 
competenţe cognitive, tehnice sau profe-
sionale şi afectivatitudinale care sunt rea-
lizate; 
- este precizat, modul de evaluare pentru 
fiecare disciplină, în funcţie de rezultatele 
planificate; 
- structura programului este flexibilă, stu-
denţii având posibilitatea de a-şi alege 
disciplinele opţionale din planul de învă-
ţământ;  
- realizarea  unor noi programe de studiu 
de tip masterat în cadrul DPPD, cum ar fi: 
Management Curricular, Educaţia inclu-
zivă etc.;  
- propunerea şi accesarea de granturi  şi 

 - lipsa unui program de formare continuă 
adresat cadrelor didactice din învăţămân-
tul preuniversitar; 
- lipsa fondurilor pentru mediatizarea pro-
gramelor de studiu din cadrul DPPD. 
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contracte de cercetare care vizează învă-
ţarea continuă precum şi  formarea con-
tinuă a resursei umane. 
- între cadrele didactice există schimburi 
de experienţă, realizate prin dialoguri la 
nivelul comisiilor pe discipline;  
- există un program de întâlnire a cadrelor 
didactice din DPPD (o data pe lună) 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- există o direcţionare precisă din partea 
MEdC în ceea ce priveşte planul de învă-
ţământ; 
- cererea de parteneriate adresată de dife-
rite instituţii la nivelul judeţului Sibiu ca-
re vizează diferite programe educaţionale; 

- existenţa concurenţei în oferta educaţio-
nală a celorlalte DPPD din ţară.  
 

B. 2 Rezultatele învăţării 
S.B. 2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute 
Puncte tari Puncte slabe 

- la facultăţile cu profil didactic  (istorie, 
litere, matematică, fizică etc.) un procent 
de peste 50% dintre absolvenţi sunt anga-
jaţi în domeniu educaţional; 
- mai mult de 70% dintre absolvenţii mo-
dului postuniversitar sunt angajaţi în în-
văţământ, în termen de doi ani de la ab-
solvire; 
- un procent mai mare de 50% dintre 
studenţi apreciază pozitiv mediul de 
învăţare oferit şi propriu traseu de 
învăţare; 
- există preocuparea cadrelor didactice 
din DPPD pentru proiectarea metodelor şi 
mediilor de învăţare centrate pe student; 
- între profesori şi studenţi se manifestă 
relaţii de parteneriat educaţional; 
- sunt folosite resursele noilor tehnologii 
(e-mail, pagina web pentru tematică, bi-
bliografie, dialog cu studenţii); 
- în DPPD există un Centru de Orientare 
şi Consiliere, prin care cadrele didactice 
personalizează îndrumarea; 
- prin DPPD se poate realiza perfecţiona-
rea prin grade didactice pentru absolvenţi 
din aproximativ 80% din specializările o-

- din totalul absolvenţilor (facultăţilor de 
Inginerie, Drept, Medicină, Stiinţe Econo-
mice etc.), doar un mic procent decid să 
susţină examenul de titularizare sau de 
suplinire, ceilalţi profesând în domeniul 
specialităţii; 
- în anii anteriori nu au fost realizate son-
daje asupra nivelului de satisfacţie a stu-
denţilor decât în cazul posturilor scoase la 
concurs;  
- prin prisma principalei specializări, 
studenţii nu apelează în primă instanţă la 
cadrele didactice din DPPD pentru 
orientarea în carieră, ci la profesorii 
specializării căreia îi aparţin. 
 D P P D
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ferite de facultăţile ULBS; 
- există tutori pentru fiecare an de studiu.  
- Mai mult de 20% din numărul absolven-
ţilor modulului psihopedagogic sunt in-
tegraţi în programele de master “Mana-
gement educaţional”. 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- DPPD – din cadrul UBLB Sibiu este cu-
noscut în ţară, motiv pentru care asigură 
perfecţionarea prin grade didactice pentru 
cadrele didactice din toate judeţele ţării; 
- există o tendinţă a angajatorilor de a pri-
vilegia la angajare pe solicitanţii care fac 
dovada absolvirii şi a modulului psihope-
dagogic; 
   
 

- existenţa unei oferte reduse de posturi 
didactice pentru disciplinele socio-umane, 
medicale, juridice, economice etc. la ni-
velul ţării; 
- majoritatea posturilor didactice scoase la 
concurs (atât la suplinire cât şi la titulari-
zare) aparţin mediului rural, lucru care es-
te neatractiv pentru absolvenţi; 
- nivelul scăzut al salarizării debutanţilor 
din învăţmânt determină frecvent orienta-
rea absolvenţilor spre domenii mai bine 
plătite. 

B.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
S.B.3.1. Programe de cercetare 

Puncte tari Puncte slabe 
- există o strategie pe termen lung şi pro-
grame de termen mediu şi scurt referitoa-
re la cercetare; 
- prin prisma specialităţilor cadrelor di-
dactice sunt abordate teme de cercetare pe 
domenii interdisciplinare; 
- sunt iniţiate programe de cercetare de 
interes instituţional şi comunitar; 
- există resurse logistice şi umane nece-
sare realizării obiectivelor propuse; 
 - sunt valorificate rezultatele cercetării 
prin lucrări ştiinţifice şi participarea la 
conferinţe ştiinţifice naţionale şi interna-
ţionale; 
- cadrele didactice au mai mult de o pu-
blicaţie  sau o realizare didactică pe an; 
- DPPD participă prin mass-media la 
diseminarea rezultatelor cercetării; 
- rezultatele cercetării sunt apreciate la ni-
vel naţional şi internaţional prin indexări 
în baze de date internaţionale; 
- gradul mare de participare a personalu-

- cercetarea se desfăşoară mai mult indi-
vidual şi mai puţin pe colective de cerce-
tare din DPPD; 
- nu există o relaţie mai strânsă între cer-
cetarea pedagogică şi cea ştiinţifică şi teh-
nică; 
- prin prisma “tinereţii” colectivului 
DPPD se poate vorbi şi despre o lipsă de 
experienţă în domeniul cercetării; 
- în DPPD nu există persoane încadrate pe 
post de cercetător; 
- nu există o publicaţie a DPPD cu apari-
ţie constantă în care să se publice rezulta-
tele obţinute din activitatea de cercetare 
desfăşurată de cadrele didactice titulare 
ale departamentului. 
- lipsa unor fonduri pentru plata apariţiei 
articolelor ştiinţifice elaborate de membrii 
DPPD în reviste cotate ISI 

D P P D
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lui DPPD la diversele forme de instruire 
şi formare profesională; 
- existenţa unor remarcabile colaborări ale 
cadrelor didactice ale DPPD cu instituţii 
academice de referinţă din străinătate; 
- toţi titularii din DPPD sunt doctori sau 
doctoranzi, fiind antrenaţi în probleme 
specifice de cercetare ştiinţifică; 
- personal didactic titular înalt calificat 
conform celor mai înalte exigenţe, unul 
dintre membrii fiind deţinător al Premiu-
lui Academiei Române. 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- există o cerere din partea mediului so-
cial şi economic  pentru iniţierea de cer-
cetări fundamentale şi aplicative; 
- există deschidere din parte mediului e-
ducaţional din străinătate pentru partici-
parea la proiecte de cercetare pe teme co-
mune 

- pe plan naţional şi internaţional, se obţi-
ne greu conducerea de granturi, dacă pro-
punătorul nu are un grad didactic superior 
(profesor)  

C. Managementul calităţii 
C.1. Strategii şi proceduri păentru asigurarea calităţii  

S..C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii 
Puncte tari Puncte slabe 

- în organizaţie există o comisie centrală 
şi  comisii pe programe de studii pentru 
formarea iniţială şi continuă; 
 - există un  program de asigurare a cali-
tăţii, prin care sunt precizate mijloacele 
de realizare; 
- în organizaţie se poate vorbi despre o 
cultură a calităţii (care porneşte chiar  de 
la pretenţiile înalte ale fiecărui cadru di-
dactic, în legătură cu propria carieră, şi 
continuă cu calitatea înaltă a prestării ser-
viciilor didactice); 
- fiecărei politici îi corespund strategii de 
realizare cu prevederi şi termene concre-
te; 
- politica şi strategiile stimulează partici-
parea fiecărui  membru al corpului didac-
tic; 
- realizarea unei activităţi editoriale valo-
roase, în scopul asigurării necesarului de 

- benchmarkingul nu este o practică uzua-
lă, el fiind introdus doar în ultima perioa-
dă, ca urmare a rigorilor impuse de apli-
carea Legii calităţii; 
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cursuri, tratate şi manuale de îndrumare a 
practicii pedagogice; 
- pentru atingerea obiectivelor calităţii cea 
mai importantă resursă a DPPD-ului o 
constituie resursa umană reprezentată de 
corpul profesoral şi de studenţi, în strânsă 
legătură cu utilizarea eficientă a resurse-
lor materiale şi financiare; 
-  

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- pe plan naţional există o preocupare ge-
nerală faţă de aplicarea managementului 
calităţii; 
- existenţa unor normative, standarde şi 
referenţiale pentru evaluarea calităţii, a-
plicabile pentru toate domeniile 

- prevederile legislative în ceea ce pri-
veşte motivarea personalului nu sunt în-
totdeauna stimulative pentru cadrele di-
dactice în sensul implicării lor totale în 
realizarea şi creşterea calităţii. 

C. 2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 
programelor şi activităţilor desfăşurate 

S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 
studiu şi a certificatelor DPPD 

Puncte tari Puncte slabe 
- în DPPD există un regulament referitor 
la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi e-
valuarea periodică a programelor de stu-
diu; 
- programele de studiu şi certificatele sunt 
elaborate şi emise în funcţie de standar-
dele profesional-didactice; 
- în cadrul DPPD se organizează examene 
pentru Definitivat, Gr I şi Gr II; 
- deplasarea centrului de greutate a activi-
tăţii didactice de la formarea iniţială (prin 
programe de lungă şi scurtă durată), spre 
programe postuniversitare (studii de mas-
terat, cu şi fără frecvenţă, cursuri de spe-
cializare postuniversitare, educaţie per-
manentă); 
- iniţierea unor noi programe de Master în 
cadrul DPPD; 

- existenţa (până în anul universitar 2005-
2006) a unui număr de doi profesori  uni-
versitari,  restul cadrelor didactice fiind 
lectori, asistenţi şi preparatori, ceea ce a 
făcut dificilă iniţierea programelor de 
master;  
- încă nu a fost realizată o evaluare calita-
tivă a programului de master “Manage-
ment educaţional”; 
 
 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- legislaţia naţională referitoare la învăţă-
mânt cere perfecţionări postuniversitare 
pentru cadrele didactice din învăţământul 

- reducerea semnificativă a numărului de 
studenţi; 
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preuniversitar, ceea ce duce la existenţa 
unei cereri mari de programe de formare 
continuă; 
- cerinţa profesionalizării pregătirii pentru 
cariera didactică în conformitate cu direc-
ţiile de acţiune pentru integrarea învăţă-
mântului superior în spaţiul european, 

C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

S.C.3.1. Evaluarea studenţilor 
Puncte tari Puncte slabe 

- există un regulament privind examinarea 
şi notarea studenţilor, aplicat riguros şi 
consecvent; 
- la examinare participă titularul cursului 
împreună cu un alt cadru didactic de spe-
cialitate; 
- prevederile regulamentului pot fi citite 
pe Internet (pe pagina web a DPPD) şi 
sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin 
orele de curs şi seminar; 
- fiecare curs este proiectat astfel încât  să 
îmbine predarea-învăţarea-examinarea;   
- se realizează evaluarea iniţială, forma-
tivă şi sumativă de către fiecare cadru di-
dactic din DPPD; 
- pentru fiecare disciplină, la fiecare înce-
put de curs, studenţilor le sunt aduse la 
cunoştinţă obiectivele urmărite prin eva-
luare, care este aria subiectelor cerute la 
examen şi după ce criterii vor fi evaluaţi;  
- la începutul fiecărui curs şi seminar stu-
denţilor li se indică o bibliografie mini-
mală pentru susţinerea examenului, pre-
cum şi pentru problemele, aplicaţiile, e-
xerciţiile şi  studiile de caz  care vor fi 
trecute pe biletele de examen;  
- punctajul acordat fiecărei întrebări(item) 
din cadrul examenului scris este fie scris 
pe tablă în timpul examenului, fie afişat, 
pentru a putea fi cunoscut de către stu-
denţi; 
- există preocupări pentru diversificarea 
formelor de evaluare, metodelor şi instru-

- la anumite facultăţi şi în anii terminali, 
unde studenţii lucrează, apar frecvente ca-
zuri de absenteism, care îngreunează eva-
luarea; 
- prin prisma specializării principale, stu-
denţii nu sunt foarte interesaţi de calitatea 
notelor obţinute la disciplinele psihopeda-
gogice, ci, mai mult de obţinerea diplo-
mei; 
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mentelor de evaluare, prin diferite softuri 
educaţionale, prin conceperea unor teme 
de proiect şi realizarea de portofolii de 
teme didactice; 
- sistemul de evaluare propus şi aplicat în 
cadrul DPPD stimulează studenţii pentru 
învăţarea creativă, manifestată prin elabo-
rarea de lucrări independente bazate pe 
cunoştinţele însuşite riguros. 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
 - nu există un sistem legislativ de natură 

să stimuleze obţinerea performanţei în 
formarea didactică 

C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 
S.C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare 
Puncte tari Puncte slabe 

- DPPD este în plin  proces de asigurare 
cu personal calificat pentru satisfacerea 
procesului didactic raportat la numărul de 
studenţi ; 
- cadrele didactice titulare din DPPD au, 
în totalitate norma în universitatea ULBS; 
- se practică evaluarea colegială; 
- se practică evaluarea cadrelor didactice 
de către studenţi;  
- cadrul didactic se autoevaluează con-
form procedurii existente la nivelul Uni-
versităţii “L.Blaga” şi este evaluat de că-
tre directorul DPPD; 
- toţi titularii din DPPD sunt doctori sau 
doctoranzi; 
- mai mult  de 70% din totalul posturilor 
din statul de funcţii sunt cadrele didactice 
titulare; 
- 30% dintre cadrele didactice sunt pro-
fesori  şi conferenţiari universitari; 
- 80% din cadrele didactice au norma în-
treagă în DPPD; 

- evaluarea colegială precum şi cea efec-
tuată de către studenţi este o practică care, 
în anii trecuţi a fost aplicată doar în con-
diţiile susţinerii concursurilor didactice; 
- poate apărea tendinţa de evaluare su-
biectivă în cazul evaluărilor colegiale; 
 
 
 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- există o percepţie generală în acord cu 
realizarea evaluărilor profesorilor de către 
studenţi; 

 
 

C5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
S.C. 5.1. Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti 
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Puncte tari Puncte slabe 
- în DPPD există resurse de învăţare pen-
tru fiecare program de studiu (manuale, 
tratate, îndrumare etc.) care pot fi consul-
tate în Biblioteca Centrală Universitară; 
- BCU permite accesul permanent la baza 
de date SpringerLink, care pune la dispo-
ziţia studenţilor publicaţii (în limbile en-
gleză, germană, franceză),  reviste de spe-
cialitate psihopedagogică; 
- prin intermediul BCU, studenţii pot să-şi 
procure cărţile/revistele de care au nevo-
ie, deoarece biblioteca participă la reali-
zarea cercetărilor bibliografice; 
- toate cadrele didactice au strategii de 
predare actualizate, conforme cu caracte-
risticile de studiu, ale studenţilor şi crite-
riile de calitate predefinite; 
- cadrele didactice din DPPD au prevăzu-
te programe de recuperare pentru studen-
ţii cu dificultăţi de învăţare, precum şi 
programe de stimulare a studenţilor cu 
performanţe înalte; 
- în DPPD există Centru de Orientare şi 
Consiliere pentru cariera didactică, care 
oferă consultanţă celor interesaţi. 
- permiterea şi încurajarea parcursurilor 
individuale de învăţare ale studenţilor în 
funcţie de aptitudini şi motivaţii; 
- prin intermediul BCU, studenţii au posi-
bilitatea de a accesa bibliotecile din cele-
lalte centre universitare, pentru consulta-
rea surselor bibliografice; 
- îmbunătăţirea site-ului DPPD cu link-uri 
şi informaţii utile studenţilor cât şi celor 
interesaţi de activitatea desfăşurată în ca-
drul DPPD; 
- procesul educaţional se bazează pe îm-
bunătăţirea metodelor de predare-învăţa-
re, în care se îmbină în mod armonios şi 
echilibrat cunoştinţele teoretice cu cele 
practice; 
- profesorii au săptămânal căte două ore 
de consultaţie pentru studenţi; 

- DPPD nu dispune de un număr suficient 
de mare de manuale utilizate în învăţă-
mântul preuniversitar, necesare activită-
ţilor desfăşurate la cursurile de didactica 
specialităţii şi practica pedagogică. 
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Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- creşterea numărului persoanelor instru-
ite în utilizarea calculatorului 

 

C.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea  internă a calităţii 
S.C. 6.1. Sistemul de informaţii 

Puncte tari Puncte slabe 
- DPPD are un sistem informatic care fa-
cilitează colectarea, prelucrarea şi analiza 
datelor şi informaţiilor necesare pentru 
evaluarea şi asigurarea instituţională a 
calităţii; 
- la actualizarea bazei de date este antre-
nat, pe lângă cadrul didactic responsabil, 
şi secretariatul DPPD; 
- în cadrul DPPD funcţionează un “grup 
de lucru” în reţea, care transmite în timp 
util informaţiile şi feed-back-ul acestora. 
- secretariatul DPPD oferă informaţii şi 
date, cantitative şi/sau calitative, actuale 
şi corecte despre calificările, programele 
de studiu, diplomele, personalul didactic 
şi de cercetare, facilităţile oferite studen-
ţilor şi despre orice aspecte de interes 
pentru public, în general şi, pentru stu-
denţi în special;  
- îmbunătăţirea site-ului DPPD cu linkuri 
şi informaţii utile studenţilor cât şi celor 
interesaţi de activitatea desfăşurată în 
cadrul DPPD; 
- DPPD-ul promovează o politică  de des-
chidere în faţa societăţii în general şi, în 
acelaşi timp, faţă de mass-media prin in-
formaţiile oferite de secretariatul DPPD; 

 
 
 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- creşterea în rândurile persoanelor intere-
sate, a numărului celor care deţin compe-
tenţe de utilizare a tehnicilor informaţio-
nale 

- problemele existente, în ultima perioadă, 
la nivelul municipiului Sibiu, legate de a-
limentarea cu energie electrică (foarte de-
se şi lungi pene de curent, datorită îmbă-
trânirii reţelei electrice); 

C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii 
şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

S.C.7.1. Informaţie publică 
Puncte tari Puncte slabe 

- pe pagina web a DPPD pot fi găsite toa-  
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te informaţiile referitoare la programele 
de studiu, la certificarea şi atestarea studi-
ilor, precum şi cele referitoare la exame-
nele pentru susţinerea gradelor didactice; 
- existenţa unui pliant de popularizarea 
ofertei educaţionale. 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- există o politică a transparenţei informa-
ţiilor de interes public pentru toate dome-
niile 
 

- existenţa zonelor defavorizate, unde a-
par probleme cu dotarea tehnică (lipsa 
calculatoarelor sau a conexiunii la Inter-
net), ceea ce face imposibil contactul 

C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 
S.C.8.1. Structura instituţională de asigurare a calităţii este conformă 

prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent 
Puncte tari Puncte slabe 

- procedurile de evaluare referitoare la ca-
litatea educaţiei au fost elaborate şi apro-
bate de Senatul universitar; 
- comisia DPPD elaborează raportul de e-
valuare internă şi îl face public, precum şi 
formulează propuneri de îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei; 
- eficacitatea educaţională, care constă în 
mobilizarea de resurse umane şi financia-
re, cu scopul de a determina studenţii să 
obţină rezultate cât mai bune în învăţare, 
relevante pentru viitoarele lor ocupaţii şi 
compatibile cu valorile unei societăţi în 
dezvoltare; 
- existenţa în DPPD ca instituţie de învă-
ţământ a unor strategii şi proceduri pen-
tru asigurarea calităţii; 

 

Oportunităţi Constrângeri/Ameninţări 
- realizarea unei concepţii unitare, pe plan 
naţional, referitoare la evaluările periodi-
ce ale calităţii cadrelor didactice 

-  
 

 
 
                                  OBIECTIVE STRATEGICE 
 

Obiectivul fundamental al planului strategic la orizontul 2008 îl constituie 
realizarea unei calităţi a învăţământului şi educaţiei la nivelul exigenţelor europe-
ne, bazat pe cele mai noi şi valoroase rezultate ale cercetării ştiinţifice din dome-
niul psihopedagogic, metodic, şi al managementului, în paralel cu creşterea moti-
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vaţiei şi satifacţiei   tuturor celor implicaţi – studenţi, cadre didactice, personal de 
specialitate operaţională şi managerială, comunitate etc.  
 În concordanţă cu obiectivul fundamental, planul strategic prevede ca ţinte 
concentrice următoarele obiective: 

- modernizarea procesului de instruire, bazată pe dezvoltarea unor planuri de 
învăţământ moderne, în relaţie directă cu cerinţele societăţii şi comunităţii, com-
patibile cu cele ale unor instituţii similare de referinţă din ţară şi din străinătate, 
stabile în structură şi dinamice în conţinut.  
 

- realizarea unei înalte calităţi în domeniul cercetării ştiinţifice, psihopedago-
gice, metodice, şi manageriale, de natură să influenţeze calitatea învăţământului ro-
mânesc prin prisma valorii, concreteţii şi pertinenţei aplicării rezultatelor obţinute 
în practica şcolară curentă; 
 
 - îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ prin evaluarea lui perio-
dică, prin continua dimensionare a timpului pentru predare-învăţare, prin suportul 
acordat studenţilor cu dificultăţi de progres la învăţătură, precum şi celor cu perfor-
manţe supeiroare, prin consilierea şi orientarea studenţilor pentru cariera didactică,  
prin perfecţionarea continuă a cadrelor didactice implicate, prin susţinerea mobili-
tăţilor interne şi internaţionale de documentare, studiu şi cercetare; 
 

- dezvoltarea unei culturi instituţionale procalitate prin programe de training 
în domeniul calităţii în scopul cunoaşterii şi aplicării criteriilor de calitate privind 
selecţia corpului profesoral şi al studenţilor precum şi a metodelor şi procedurilor 
de evaluare a întregului proces educaţional; 
 
 - realizarea motivaţiei pentru învăţare la studenţi şi a sprijinului acordat pen-
tru construcţia carierei, încurajarea participării lor la programe de cercetare inter şi 
transdisciplinare; 
 
 - dezvoltarea şi diversificarea unor servicii universitare de calitate cu costuri 
reale şi accesibile, orientarea lor spre specificul societăţii informaţionale, moderni-
zarea cursurilor de specialitate pentru formarea continuă, ofertarea unui număr mai 
amplu de programe şi servicii pentru toate categoriile de cetăţeni, prin lansarea u-
nor programe de formare a adulţilor, de consiliere şi educaţie a părinţilor; 
 
 - formarea şi consolidarea unor relaţii de parteneriat cu departamente din a-
celaşi profil ale universităţilor din ţară şi din străinătate, cu invitarea cadrelor di-
dactice din acele universităţi să susţină şi să conferenţieze pe teme de interes co-
mun;   
 
 - realizarea şi modernizarea informatizării procesului educaţional şi a celui 
administrativ, atragerea de noi fonduri pentru achiziţionarea aparaturii şi a mijloa-
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celor de învăţământ moderne, în conformitate cu cerinţele actuale ale  unui proces 
de învăţământ eficient; 
  
 - asigurarea condiţiilor optime de desfăşurarea a activităţilor, atât a celor de 
învăţământ, cât şi a celor de cercetare şi administrative pentru toţi salariaţii şi stu-
denţii DPPD, gospodărirea judicioasă a resurselor financiare şi materiale, atragerea 
de noi fonduri.  
 

Pornind de la aceste obiective, pentru atingerea lor sunt necesare următoare-
le programe de acţiune: 
 

1. PROGRAM PENTRU MODERNIZAREA PROCESULUI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE  

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 
 1.Argument: 
 Activitatea didactică constituie componenta esenţială a misiunii DPPD. Şan-
sele menţinerii şi dezvoltării activităţii departamentului în cadrul Universităţii “Lu-
cian Blaga” din Sibiu în perspectiva poziţionării pe piaţa educaţională românească, 
precum  şi a aderării la UE  prin prisma respectării cerinţelor impuse de acesta, de-
pind hotărâtor de capacitatea procesului de învăţământ oferit de DPPD, de a opera 
la standarde de excelenţă naţională şi internaţională. 
 
 2. Obiective specifice: 
- dezvoltarea la personalul angajat a unei concepţii pedagogice moderne, care să 

includă conceptele de long life learning, de management bazat pe cunoştinţe, de 
societate a cunoaşterii; 

- focalizarea procesului de instruire pe formarea fundamentelor conceptelor mo-
derne ale personalităţii – cultura generală şi cultura profesională; 

- alinierea planurilor de învăţământ la cerinţele societăţii academice dar şi civile 
naţionale şi inaternaţionale; 

- continuarea dezvoltării disciplinelor de bază prin prezentarea celor mai noi cer-
cetări din domeniu, şi introducerea unor discipline noi, specifice societăţii infor-
maţionale şi ale cunoaşterii; 

- optimizarea activităţilor de practică studenţească pentru crearea unor viitori das-
căli cu o puternică responsabilitate faţă de actul educaţional; 

- formarea unei culturi pedagogice şi metodice profunde şi stimulative referitoare 
la actul  şi responsabilităţile care-i revin cadrului didactic; 

- menţinerea unui dialog continuu şi a unei comunicări orizontale şi verticale, de 
natură să preîntâmpine redundanţa informaţională, distorsiunile şi blocajele în-
tre managementul DPPD, cadre didactice şi studenţi; 

- încurajarea participării angajaţilor la programele de formare continuă, pentru 
creşterea nivelului de pregătire profesională; 
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- asigurarea pregătirii simultane a unui număr de aproximativ 7000 de studenţi, 
cifre care vor fi corelate cu necesarul de resurse umane şi financiare disponibile.  

 
3. Acţiuni concrete: 

- aderarea la structura de învăţământ pe cicluri, în concordanţă cu prevederile le-
gislative şi cu cerinţele impuse de prevedrile procesului Bologna. Ne exprimăm 
convingerea ca, prin noua structură, peste 75% dintre absolvenţii cu licenţă să 
urmeze masterul; 

- utilizarea metodelor de învăţământ moderne şi tradiţionale, împletite în funcţie 
de specificul şi cerinţele programei şi ale disciplinei, cu respectarea autonomiei 
cadrelor didactice în ceea ce priveşte abordarea strategiei didactice; 

- adoptarea şi perfecţionarea sistemului creditelor transferabile, prin precizarea 
clară a   cerinţelor necesare promovării pe ani de studii; 

- promovarea unui regulament privind examinarea şi notarea studenţilor de natu-
ră  să asigure transparenţa actului evaluativ şi să asigure o legătură mai puterni-
că între profesor şi student, cu accent pe evaluarea formativă, în scopul obţine-
rii unei corecte ierarhizări a performanţelor dovedite; 

-  creşterea importanţei activităţii de practică pedagogică, prin implicarea cadre-
lor didactice într-o relaţie mai profundă cu şcolile pilot, cu profesorii mentori, 
precum şi prin cointeresarea atentă a acestora; 

- fundamentarea unui sistem de evaluare a personalului de natură să stimuleze   
performanţa reală, şi să înlăture posibililele nemulţumiri. El trebuie adus la     
cunoştinţa angajaţilor înainte de a se aplica concret; 

-     realizarea de mese rotunde şi întâlniri cu cadre didactice ale ULBS, dar şi din 
alte centre universitare, naţionale şi internaţionale, pentru discutarea unor pro-
bleme de interes actual legate de cerinţele şi responsabilităţile cadrului didactic 
în societatea actuală;  

-    realizarea unor cursuri de pregătire pentru cadrele didactice înscrise la exame-
nele de perfecţionare prin grade didactice şi asigurarea de materiale necesare 
pregătirii acestora; 

-     alegerea tutorilor pentru studenţii care sunt integraţi în activităţile DPPD, cu 
scopul consilierii acestora în probleme de formarea şi dezvoltarea carierei; 

-     iniţierea de parteneriate strategice cu alte DPPD, pentru schimburi de experien-
ţă reciprocă şi pentru stagii de practică ale personalului din organizaţiile impli-
cate. 

-    dezvoltarea serviciilor on-line; 
-    dezvoltarea unor grupuri de lucru în reţea, pentru realizarea sarcinilor care stau 

în  faţa DPPD, având ca scop realizarea de materiale cu caracter managerial, e-
ducaţional sau de cercetare; 

-     programarea unor întâlniri săptămânale pentru discutarea elementelor care pot  
să întârzie sau să afecteze desfăşurarea corerentă a activităţii. Astfel de întâlniri 
se pot constitui şi în prezentarea agendei de lucru a angajaţilor, pentru reliefa-
rea  elementelor de noutate şi succes profesional; 
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-     stimularea cadrelor didactice pentru realizarea de materiale didactice, editarea 
de manuale, monografii, cursuri universitare, îndrumare etc., precum şi susţine-
rea introducerii acestora în Biblioteca Centrală Universitară. 

 
2. PROGRAM PENTRU CREŞTEREA MOTIVAŢIEI PENTRU  

ÎNVĂŢARE A STUDENŢILOR ŞI DE MOTIVARE A 
PERSONALULUI IMPLICAT 

 
1. Argument 
Interesul întregului colectiv  trebuie să fie bine exprimat de dorinţa studenţi-

lor de a participa la cursurile DPPD şi mândria de a se putea califica pentru cariera 
didactică. Acest lucru este în relaţie directă cu calitatea educaţiei furnizate, calitate 
dependentă la rândul ei de starea de staisfacţie şi de antrenare de care dă  dovadă 
personalul implicat. În DPPD, atât studenţii cât şi cadrele didactice, respectiv per-
sonalul administrativ sunt importanţi şi sunt priviţi cu acelaşi respect. 

 
2. Obiective specifice 

- îmbunătăţirea contiuă a relaţiei cadru didactic-student, prin asigurarea unei 
comunicări deschise, angajate, bazată pe încredere reciprocă; 

- îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ, a modalităţilor concrete 
de transmitere a cunoştinţelor, precum şi realizarea unei evaluări corecte, care 
să satifacă aşteptările studenţilor; 

- asigurarea unui acces permanent la resursele învăţării şi implicarea studenţilor 
în activitatea de cercetare; 

- descoperirea valorii oamenilor implicaţi, şi implicarea acestei valori în conso-
lidarea prestigiului instituţiei şi realizarea performanţelor profesionale;  

- prevederea unor stimulente materiale pentru cadrele didactice cu performanţe 
recunoscute pe plan profesional şi în cercetare; 

- asigurarea unor condiţii prielnice desfăşurării procesului didactic, dar şi de 
cercetare, prin preocuparea pentru crearea de noi spaţii de învăţământ şi cer-
cetare; 

- susţinerea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi pentru construcţia 
carierei, prin neîngrădirea accesului la stagiile de pregătire şi perfecţionare şi 
creea rea unor oportunităţi de avansare. 

 
3. Acţiuni concrete: 

- asigurarea unui dialog continuu cu studenţii, implicarea lor în viaţa şi activită-
ţile DPPD, satisfacerea cererilor adresate de către aceştia, asigurarea libertăţii 
de opinie; 

- implicarea studenţilor în procesul de evaluare a cadrelor didactice, precum şi 
în evaluarea activităţilor derulate prin DPPD; 

- iniţierea şi actualizarea paginii web a DPPD, în scopul furnizării acelor infor-
maţii necesare pentru pregătirea de specialitate a studenţilor, precum şi pentru 
facilitatea contactului dintre studenţi şi cadre didactice; 
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- încurajarea iniţiativelor studenţeşti pe teme pedagogice şi sprijinirea încercă-
rilor pe orice direcţie (editare de reviste, publicaţii studenţeşti, realizarea de 
proiecte etc.); 

- adoptarea unor măsuri prin Regulamentul de funcţionare al DPPD referitoare 
la stimularea materială a personalului didactic şi administrativ, pentru perfor-
manţa obţinută; 

- formarea unei culturi organizaţionale de natură să stimuleze participarea ca-
drelor didactice şi personalului administrativ la viaţa DPPD, şi introducerea 
unor activităţi de stimularea a performanţelor dificile, de natură să creeze e-
chipe; 

- adoptarea unor ritualuri şi ceremonii de întărire a culturii organizaţionale 
(“Ziua noului venit”, “Sărbătoarea Crăciunului”, “8 Martie”) etc.; 

- introducerea unor forme de preţuire şi motivare a celor loiali instituţiei, care 
se implică în educaţia tinerilor, a celor cu iniţiative; 

- instituirea, ca formă de manifestare a culturii organizaţionale a unor docu-
mente de recunoaştere, precum: Diploma de Excelenţă, acordată pentru în-
treaga activitate profesorilor merituoşi cu ocazia pensionării, Diploma de ca-
dru didactic evidenţiat, Diploma de cadru didactic emerit – pentru cei care au 
iniţiat fructuoase acţiuni de promovare a imaginii DPPD, alte recompense, de 
natură să contribuie la stimularea motivaţiei pentru cei implicaţi; 

- sprijinirea personalului administrativ pentru continuarea studiilor şi alte acti-
vităţi de actualizare de cunoştinţe; 

- susţinerea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implicarea în burse de mobili-
tate; 

- organizarea de sesiuni ştiinţifice şi conferinţe cu participare naţională şi inter-
naţională şi sprijinirea participării studenţilor cu cercetări pe domeniul psiho-
pedagogic, metodic şi al managementului educaţional; 

- organizarea unor întâlniri dintre studenţii modulului şi inspectorii de speciali-
tate din Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, pentru ca studenţii să poată afla 
care sunt reglementările legale referitoare la cerinţele încadrării lor, respectiv 
cerinţele adresate pregătirii lor profesionale, psihopedagogice şi didactice. 

 
3. PROGRAM PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII  

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 

1. Argument 
Calitatea de cecetător ştiinţific trebuie s-o dubleze pe cea de cadru didactic, 

pentru personalul din DPPD. Activitatea de cercetare ştiinţifică este aducătoare de 
fonduri  pentru instituţie, şi contribuie la ridicarea calităţii procesului de învăţă-
mânt, asigurând în acest fel recunoaştere cadrelor didactice şi instituţiei din care 
provin. 

 
2. Obiective specifice 

- stimularea cadrelor didactice pentru atragerea resurselor financiare;  
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- încurajarea accesului la resurse şi oportunităţi multiple; 
- realizarea unor parteneriate strategice de cercetare cu facultăţi din cadrul 

ULBS, dar şi din alte centre, naţionale sau din străinătate; 
- formarea excelenţei internaţionale în cercetarea ştiinţifică. 

 
3. Acţiuni 

- recunoaşterea meritelor cercetătorilor ale căror activităţi de cercetare sunt fi-
nalizate cu articole, cărţi, rapoarte, comunicări în cadrul unor manifestări şti-
inţifice de perstigiu; 

- prevederea unor criterii de evaluare anuală raportate la implicarea personalu-
lui în cercetare; 

- susţinerea financiară a organizării manifestărilor ştiinţifice, a volumelor rezul-
tate, precum şi a revistei DPPD (“Educaţia XXI”); 

- iniţierea procedurilor pentru recunoaşterea revistei de către CNCSIS; 
- stimularea, inclusiv financiară, a cadrelor didactice pentru publicarea de arti-

cole în reviste cotate ISI;  
- încurajarea obţinerii burselor doctorale, precum şi a realizării de granturi pen-

tru pregătirea doctorală şi postdoctorală; 
- creşterea veniturilor din activitatea de cercetare ştiinţifică, prin identificarea 

posibilităţilor de obţinere a finanţării, prin consultanţa oferită de DPPD; 
- accentuarea preocupărilor pentru valorificarea rezultatelor obţinute prin pro-

gramele de doctorat. 
 

4. PROGRAM DE DEZVOLTARE  A 
SERVICIILOR UNIVERSITARE 

 
 1. Argument 
 La ora actuală, se cere instituţiilor de învăţământ să devină antreprenoriale, 
să fie capabile să-şi comeplteze un procent însemnat al fondurilor, din resurse 
proprii. 
 
 2. Obiective specifice 
- lărgirea gamei serviciilor educaţionale către o categorie mai amplă de clienţi; 
- realizarea unor servicii de calitate cu costuri acceptabile pentru clienţii DPPD; 
- menţinerea cursurilor postuniversitare, corespunzător a trei serii cu până la 

500 de cursanţi, pe an calendaristic; 
- lărgirea paletei ofertei pentru programele de masterat, cu focalizare pe mediul 

social. 
 

3. Acţiuni 
- va fi dezvoltat şi acreditat un Centru de Orientare şi Consiliere Profesională 

adresat în primul rând studenţilor ULBS, precum şi altor categorii interesate; 
- se vor iniţia noi programe de master, de natură să acopere o paletă cât mai 

largă a domeniului educaţional; 
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- se vor oferi servicii de consultanţă şi susţinere de cursuri prin Casa Corpului 
Didactic; 

- se vor diversifica formele de pregătire continuă, atât prin aducerea studenţilor 
în cadrul DPPD, cât şi prin deplasarea cadrelor didactice la societăţile intere-
sate; 

- vor fi iniţiate “ateliere pedagogice” pentru abordarea tematicilor legate de 
predare -  învăţare cu cadrele didactice din ULBS, pentru prevenirea eşe-
cului/abandonului de către studenţi, precum şi pentru creşterea competenţei 
didactice a acestora.  

 
 
5. PROGRAM DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI CU MEDIUL 

ECONOMIC, CULTURAL ŞI SOCIAL, CU  ALTE INSTITUŢII, 
LOCALE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 
 

1. Argument 
 DPPD are un rol incontestabil la formarea societăţii cunoaşterii. Resursele 

umane integrate DPPD fac din această instituţie atât un producător, cât şi un trans-
miţător de cunoaştere.  

Relaţii cu mediul local, naţional şi internaţional trebuie să fie dinamice, acti-
ve, de natură să poziţioneze DPPD pe o poziţie privilegiată în ceea ce priveşte sa-
tisfacerea cerinţelor sociale.  

 
 2. Obiective specifice: 

- deschiderea către mediul cultural, social şi economic, prin prisma depistării 
principalelor probleme ale societăţii, de natură să fie rezolvabile prin prisma  

     educaţiei oferite prin DPPD; 
- creşterea ponderii veniturilor provenite din activităţile de formare continuă şi 

de cercetare, cerute de comunitatea locală şi regională; 
- dezvoltarea unui parteneriat public-privat de natură să ducă la creşterea cali-

tăţii serviciilor, la creşterea performanţelor şi scăderea costurilor; 
- creşterea relevanţei activităţilor desfăşurate în DPPD faţă de cerinţele societă-

ţii şi vieţii economice, culturale, sociale; 
- analiza feed-back-ului provenit din mediul social cu privire la calitatea şi sus-

tenabilitatea ofertei de formare iniţială şi continuă a DPPD; 
- realizarea unor programe comune de învăţământ şi cercetare cu DPPD din ţa-

ră şi instituţii similare din străinătate. 
 

3. Acţiuni: 
- creearea unor parteneriate cu şcolile şi liceele judeţului Sibiu, a judeţelor limi-

trofe, cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, ca principali clienţi şi beneficiari ai 
produsului educaţional al DPPD; 
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- crearea unei Asociaţii pedagogice în scopul întăririi relaţiilor de parteneriat cu 
societatea civilă şi mediul social; 

- elaborarea unor studii de marketing referitoare la rata de succes în domeniul 
educaţional al absolvenţilor DPPD; 

- atragerea specialiştilor din mediul cultural şi social în programul de elaborare 
a programelor analitice ale disciplinelor; 

- îmbunătăţirea sistemului de credite transferabile în relaţie directă cu Sistemul 
European de Credite Transferabile de Studii, astfel încât să se poată asigura 
recunoaşterea creditelor obţinute de studenţii ULBS în alte instituţii de profil 
din străinătate; 

- realizarea selecţiei candidaţilor pe baza unui interviu şi a analizei opţiunii 
pentru formarea didactică.  

 
6. PROGRAM DE PROMOVARE A IMAGINII DPPD 

 
1. Argument 
DPPD este într-o relaţie dinamică cu mediul şcolar şi universitar, căruia îi 

furnizează specialiştii, influenţând şi fiind influenţat de schimbările care au loc în 
aceste medii. 

 
2. Obiective specifice: 

- crearea unei imagini de seriozitate şi competenţă în domeniul educaţional; 
- formularea unei strategii în corespondenţă cu cerinţele adresate învăţămân-

tului superior: lifelong learning, creşterea statutului social şi a imaginii ca-
drului didactic, resursele tot mai scăzute de capital uman; 

- realizarea unor standarde de performanţă înalte, dar accesibile celor care do-
resc să se circumscrie domeniului educaţional, de natură să certifice o calitate 
a educaţiei furnizate. 

  
3. Acţiuni: 

- crearea unor elemente simbolice specifice DPPD, în acord cu heraldica 
ULBS; 

- realizarea paginii web, realizarea de pliante, precum şi a  unor acţiuni de pro-
movare a imaginii DPPD în condiţii grafice comparabile cu cele ale institu-
ţiilor similare de prestigiu; 

- popularizarea programelor şi ofertei educaţionale în mass media; 
- elaborarea unor studii şi prognoze cu privire la cererea de educaţie furnizată 

de DPPD pe piaţa educaţională universitară; 
- menţinerea şi activarea  relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de învăţământ 

cărora DPPD le furnizează personal calificat şi le asigură perfecţionarea 
postuniversitară; 

- implicarea cadrelor didactice din DPPD la activităţile CCD şi cele iniţiate de 
MedC prin Inspectoratele Şcolare Judeţene; 
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- crearea unor conexiuni cu alte instituţii similare din ţară şi străinătate şi reali-
zarea de parteneriate privind oferta educaţională; 

- popularizarea celor mai importante realizări ale cadrelor didactice din DPPD 
prin mass media; 

- depistarea semnalelor media cu privire la DPPD şi oferirea de puncte de vede-
re în domeniile de competenţă;   

- formarea unei fidelităţi a personalului implicat faţă de DPPD, precum şi creş-
terea loialităţii acestuia faţă de valorile promovate.  

 
 
 
 
 
 
 

7. PROGRAM DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE 
 

1. Argument: 
Pentru realizarea calităţii în educaţie este necesară o bază materială adec-

vată, care să corespundă cerinţelor şi particularităţilor învăţământului actual.  
 

2. Obiective specifice: 
- asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a proceselor instructiv-educative 

şi de cercetare; 
- asigurarea cerinţelor de dotare comparabile cu cele existente la nivel naţional 

şi internaţional 
 

3. Acţiuni:  
- realizarea unui laborator pentru Tehnologia comunicării şi informaţiei, în sco-

pul permiterii accesului liber la calculatoare; 
- creşterea numărului sălilor de curs şi seminar şi dotarea lor cu aparatură au-

dio-video, copiatoare, alte materiale; 
- modernizarea conexiunii la Internet pentru creşterea vitezei de transfer; 
- actualizarea fondului de carte de specialitate psihopedagogică, metodică şi de 

management educaţional a Bibliotecii centrale Universitare prin achiziţii de 
noi cărţi, precum şi prin publicarea unor cărţi, studii, materiale de specialitate 
de către cadrele didactice din DPPD; 

- realizarea de abonamente la reviste cu specific educaţional, naţionale şi inter-
naţionale; 

- promovarea acţiunilor de menţinere a ordinii şi curăţeniei în spaţiile DPPD;  
- atragerea de fonduri pentru realizarea de investiţii necesare modernizării spa-

ţiilor de învăţământ ale DPPD; 
- iniţierea de granturi şi programe de cercetare prin intermediul cărora să poată 

fi achiziţionată aparatură destinată cercetării. 
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8. PROGRAM DE PROMOVARE A UNUI MANAGEMENT MODERN 
 

1. Argument 
 
Succesul oricărei organizaţii depinde de capitalul uman, de competenţele, 

cunoştinţele şi aptitudinile pe care acesta le deţine. Dar felul în care sunt valorizate 
şi puse în relaţie toate componentele, felul şi măsura în care este implicat persona-
lul, depinde de managementul practicat. Sistemul de management promovat în 
DPPD trebuie să asigure baza procesului decizional, în condiţiile realizării unei co-
ordonări şi organizări de natură să contureze cadrul concret şi eficient al desfăşură-
rii proceselor instructiv-educative.   

 La ora actuală, apar din ce în ce mai multe probleme în ceea ce priveşte ma-
nagementul academic, multe dintre ele legate, în special, de realizarea politicii 
antreprenoriale, cu focalizare pe clienţii interni şi externi.  
 

2. Obiective specifice: 
- implementarea sistemului managementului calităţii; 
- consolidarea managementului participativ; 
- creşterea responsabilităţii şi implicării personalului în actul decizional. 

 
3. Acţiuni concrete: 

- promovarea cadrului legislativ de natură să asigure transparenţa procesului 
managerial şi să permită înţelegerea propriului statut şi rol de către toţi cei 
implicaţi în activitatea DPPD; 

- publicarea tuturor regulamentelor, reglementărilor şi altor acte legislative de 
natură să permită o bună şi corectă informare asupra problemelor specifice ale 
activităţii DPPD; 

- definitivarea procedurilor de evaluare internă a activităţii colectivului DPPD 
şi asigurarea măsurilor care se impun pentru corectarea deficienţelor consta-
tate; 

- iniţierea unor mese rotunde cu participarea personalului din DPPD dar şi a 
studenţilor sau a altor categorii interesate, pentru rezolvarea problemelor ma-
nagerial-educaţionale, organizatorice, ştiinţifice; 

- stimularea realizării de proiecte de dezvoltare şi modernizare; 
- conştientizarea rolului fiecărui membru al colectivului DPPD în ceea ce 

priveşte îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea sarcinilor prevăzute în fişa 
postului; 

- menţinerea unui acces neîngrădit în comunicare între managementul DPPD şi 
personalul implicat, precum şi între aceştia şi studenţi; 

- implicarea reprezentanţilor Inspectoratelor Şcolare în activităţi de asigurare şi 
urmărire a calităţii educaţiei furnizate de DPPD; 
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- înfiinţarea unei Comisii de Audit intern, compusă din cadre didactice, stu-
denţi, alte categorii, care să evalueze, prin cei mai adecvaţi indicatori, activi-
tatea desfăşurată în cadrul DPPD; 

- creşterea calităţii serviciilor de secretariat şi administrative, alături de 
creşterea răspunderii pentru calitatea prestaţiei pe acest domeniu; 

- implicarea activită a fiecărui membru al colectivului DPPD în realizarea sar-
cinilor care îi revin, prin folosirea la maximum a competenţelor de care dis-
pun; 

- creşterea ordinii şi disciplinei la locul de muncă. 
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9. PROGRAM DE ASIGURARE A  FINANŢĂRII 
 
 

1. Argument: 
Buna desfăşurare a oricărei activităţi este condiţionată de resursele financia-

re existente. Latura financiară se regăseşte în toate componentele activităţii mana-
geriale, adică: 

- în toate funcţiile actului managerial: prevedere, organizare, coordonare, antre-
nare-motivare şi control-evaluare; 

- în toate elementele sistemului de management. 
Politica financiară nefiind o activitate independentă, reprezintă o parte a po-

liticii  generale a instituţiei.  
 
 2. Obiective specifice: 
- asigurarea unui buget anual de natură să sprijine programul de management 

propus; 
- depistarea de surse alternative de finanţare pentru realizarea politicii DPPD. 

 
2. Acţiuni concrete: 

- asigurarea unui buget anual de aproximativ 2 miliarde lei , din care un procent 
de minimum 20% din venituri proprii; 

- creşterea veniturilor obţinute din contracte de cercetare, programe naţionale, 
granturi internaţionale. Sumele aferente regiei vor fi investite în autofinan-
ţarea DPPD; 

- corelarea tipurilor de cheltuieli, cu reducerea cheltuielilor materiale, şi în spe-
cial a celor auxiliare; 

- redimensionarea schemei de personal, asigurarea cu personal didactic calificat 
a posturilor vacante; 

- reproiectarea anuală a taxelor şi tarifelor, în funcţie de evoluţia leu-euro, pre-
cum şi în funcţie de cuantumul sumei stabilite de către MEdC pe student;   

- stabilirea unor niveluri de salarizare în conformitate cu veniturile proprii; 
- iniţierea  unor acţiuni de colectare de fonduri, în special pentru susţinerea u-

nor manifestări ştiinţifice. 
 

Prezentul plan strategic a fost aprobat în Şedinţa de Senat din………….. 
 
                                                                                       Director DPPD,  
 
                                                                   Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN 
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