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PLAN STRATEGIC 2004-2007
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, prin structura şi calitatea programelor de
formare, răspunde unor nevoi reale ale pieţei muncii şi comunităţilor, pregătind specialişti în
domeniul psiho-pedagogic care acoperă o paletă largă de servicii din domeniul social,
educaţional, administrativ, medical etc.
MISIUNEA FACULTĂŢII:
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Iaşi este orientată către învăţământul
de excelenţă, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare la nivelul celor mai
prestigioase facultăţi de profil din ţară şi străinătate, conturându-şi misiunea pe trei planuri:
a. dezvoltarea unor programe de formare pentru:
•

formarea iniţială a specialiştilor în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educaţiei;

•

formarea iniţială a cadrelor didactice din învăţământul primar;

•

formarea iniţială şi continuă în domeniul psihopedagogic a altor categorii de absolvenţi
ai instituţiilor de învăţământ superior (ingineri, medici, agronomi, preoţi etc).

•

formarea continuă a specialiştilor din domeniul psiho-pedagogic.

b. dezvoltarea unor programe de cercetare ştiinţifică de înalt nivel prin antrenarea
echipelor de cercetare, a centrelor de excelenţă şi a resurselor tehnologice existente la
nivelul facultăţii şi prin valorificarea parteneriatelor cu centre şi instituţii ştiinţifice
naţionale şi internaţionale.
c. intervenţie psihosocială şi implicare în rezolvarea nevoilor comunităţii prin
intermediul unor structuri şi resurse logistice ale facultăţii: laboratoare, centre de
analiză şi resurse, departamente.
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În baza acestei misiuni, facultatea noastră îşi propune pentru viitor creşterea gradului de
flexibilitate şi îmbunătăţirea ofertei educaţionale pentru a facilita compatibilizarea procesului
didactic în raport cu orientările promovate de Procesul Bologna şi cu obiectivele programului
Spaţiul European al Învăţământului Superior reiterat în septembrie 2003 la Conferinţa de la
Berlin.
În cadrul direcţiilor de dezvoltare a ofertei didactice, conform Legii 228/24 iunie 2004 privind
în organizarea studiilor universitare, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei îşi propune:
• promovarea principiilor generale şi înfăptuirea obiectivelor incluse în Declaraţia de la
Bologna, respectiv:
-

asigurarea calităţii învăţământului superior;

-

adoptarea unui sistem bazat pe două cicluri;

-

promovarea mobilităţii studenţilor şi a personalului academic şi
administrativ;

-

adoptarea unui sistem de diplome comparabile şi bine definite;

-

promovarea dimensiunii europene

în

învăţământul superior

prin

conţinuturile curriculare;
-

extinderea posibilităţilor instruirii continue.

• trecerea la sistemul de două cicluri, începând cu anul universitar 2005-2006 (studii de
licenţă - 3 ani; studii de masterat - 2 ani).
1. Pentru ciclul I, corespunzător studiilor de licenţă – 3 ani – au fost propuse două
domenii:
• Psihologie
cu specializarea Psihologie
• Ştiinţele Educaţiei
cu specializările:
Pedagogie,
Psihopedagogie specială,
Pedagogie-Învăţători,
Institutori-Învăţământ primar,
Institutori-Învăţământ preşcolar
Anul I va fi comun pentru toate specializările. Opţiunea pentru o specializare şi
combinaţii de specializări va fi făcută din anul al II-lea prin oferta din planul de
învăţământ.
2. Pentru ciclul II - 2 ani -, corespunzător masteratului au fost propuse următoarele
specializări:
A. Psihologie:
Cercetări de piaţă şi psihologia reclamei
Psihologia şi managementul resurselor umane
Psihologia comunităţii şi rezolvarea conflictelor
Intervenţie şi consiliere în medii educaţionale
Relaţii umane şi comunicare
Psihologie socială aplicată
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Psihologie clinică şi psihoterapie
Psihologia şi psihoterapia cuplului şi familiei
B. Ştiinţele Educaţiei
Educaţie interculturală
Pedagogii şi strategii educaţionale alternative
Politici şi management educaţional
Educaţia adulţilor
Comunicare şi medierea conflictelor
Pedagogie universitară
Psihopedagogie specială
• armonizarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în conformitate cu
strategia de restructurare şi direcţiile de dezvoltare prezentate mai sus;
• dezvoltarea şi diversificarea specializărilor oferite prin masterat în conformitate cu
schimbările determinate de noua ofertă educaţională;
• elaborarea şi dezvoltarea unor programe de pregătire continuă a absolvenţilor şi
specialiştilor din domeniul psiho-pedagogic în conformitate cu noua metodologie de
evaluare şi acreditare a acestor programe din cadrul Centrului Naţional de Formare a
Personalului din Învăţământul Preunivesitar;
•

realizarea şi promovarea unui program de marketing educaţional pentru oferta
educaţională, iniţială şi continuă, aplicată în facultatea noastră;

• diversificarea ofertei de programe universitare care să permită pregătirea şi integrarea
socială a unor grupuri defavorizate la specializarea psihopedagogie specială;
• dezvoltarea de noi forme de programe academice în acord cu cerinţele educaţionale;
dezvoltarea de specializări în sistemul Învăţământ la Distanţă prin Departamentul de
Învăţământ la Distanţă din cadrul facultăţii;
• iniţierea unor acorduri de colaborare cu facultăţi din acelaşi domeniu ca al nostru, din
universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, pentru a dezvolta programe comune de
pregătire academică şi a amplifica schimbul de cadre didactice şi studenţi.
În domeniul cercetării/activităţii ştiinţifice priorităţile vor fi centrate pe:
•

lansarea unor noi programe de cercetare finanţate de la bugetul de stat (proiecte de tip
E, A sau At) sau de fonduri europene (Programe Comenius, Leonardo da Vinci etc.);

•

continuarea şi extinderea programelor de schimb didactic şi ştiinţific cu universităţile
europene partenere;

•

susţinerea apariţiei publicaţiilor ştiinţifice ale facultăţii: Revista de Psihologie socială,
Analele ştiinţifice de Psihologie şi respectiv de Ştiinţe ale Educaţiei, Buletinul DPPD.

•

Coordonarea colecţiilor de specialitate de la Editura Polirom şi iniţierea unei colecţii
(Caietele Laboratorului de Psihologie Socială) la Editura Universităţii.
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•

organizarea în anul 2005 a două manifestări ştiinţifice cu participare internaţională:
Dimensiunea spirituală drepturilor omului, ediţia a VIII-a (simpozion naţional, mai
2005) şi Exigenţe şi standarde ale psihologiei aplicate actuale (simpozion internaţional,
octombrie 2005).

În domeniul intervenţiei psihosociale priorităţile vor fi:
•

valorificarea bazei materiale şi a resurselor umane ale BCUM-PEA pentru dezvoltarea
unor programe de cercetare şi formare a formatorilor pe diferite arii profesionale/
de competenţă;

•

implicarea unor cadre didactice din facultate în diverse comisii şi organizaţii naţionale cu
caracter profesional – didactic şi de cercetare;

•

dezvoltarea unor parteneriate cu instituţii şi organizaţii din domeniul serviciilor sociale
pentru antrenarea studenţilor şi cadrelor didactice în activităţi de voluntariat în diverse
programe comunitare.

Gestionarea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a facultăţii:
• amenajarea din venituri proprii (prin lucrări de zugrăvire a spaţiilor şi de confecţionare
mobilier după standarde moderne) a sălilor de curs D309, D310 şi D3bis, inclusiv
compartimentarea secretariatul facultăţii noastre (camera D210) cu pereţi de rigips şi uşi
din tâmplărie de aluminiu în 5 puncte de lucru (1.380.775,5 mii lei);
•

reparaţii la casa scării şi la mansarda Vest (100.000 mii lei);

•

instalarea la mansarda de Vest a două sisteme de aer condiţionat (30.000 mii lei);

•

achiziţionarea şi instalarea unei uşi cu sistem (220.000 mii lei) de intrare-ieşire pe bază
de cartele la secretariatul facultăţii noastre (camera D210);

•

dotarea cu instalaţii de aer condiţionat, ecrane de proiecţie şi videoproiectoare pentru
sălile ce vor fi nominalizate ulterior (în limita a 460.000 mii lei);

•

achiziţionarea a 2 servere (în limita a 365.000 mii lei);

•

completarea echipării laboratoarelor cu calculatoare, efectuarea de upgrade la
calculatoarele care necesită această operaţiune (979.000 mii lei);

•

achiziţia de licenţă de soft specific pentru prelucrarea datelor, pentru activităţi didactice
cât şi administrative (661.540 mii lei);

•

continuarea demersurilor de gestionare în mod raţional a agentului termic în corpul D,
prin instalarea de robineţi funcţionali la calorifere;

•

îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor prin creşterea numărului de computere care să
faciliteze accesul studenţilor la Internet , într-un număr mai mare (250.000 mii lei);
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•

se va continua dotarea personalului administrativ şi din secretariat cu 2 computere
(125.000 mii lei).

Termen de finalizare a tuturor activităţilor de mai sus – 1 octombrie 2005.
Management şi resurse umane
•

implementarea riguroasă a managementului strategic prin evaluare bianuală (iulie 2005,
ianuarie 2006);

•

menţinerea unor structuri administrative simple şi flexibile; reevaluarea activităţilor pe
tipuri de posturi (în funcţie de cerinţe de ultimă oră) şi delimitarea exactă a
responsabilităţilor;

•

management administrativ; utilizarea la nivel avansat a programului de gestiune a
şcolarităţii GESCO de către departamentul de secretariat;

•

managementul resurselor umane; perfecţionarea sistemului de salarizare diferenţiată a
personalului didactic auxiliar şi administrativ în conformitate cu legislaţia în vigoare;
evaluarea periodică a personalului administrativ, aplicarea unor măsuri de promovare a
personalului, în raport cu reglementările în vigoare;

•

management financiar : optimizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu sistemul
de finanţare bazat pe numărul de studenţi echivalenţi; întocmirea anuală a bugetului pe
departamente;

•

se va acorda atenţie în continuare creşterii resurselor extrabugetare, detectării de noi surse
de sponsorizare precum şi optimizării cheltuielilor;

•

revizuirea criteriilor din cadrul regulamentelor mai vechi (burse, cazare, tabere, decontare
cheltuieli de transport etc.) şi editarea de noi regulamente de gestionare a problemelor
studenţeşti, în concordanţă cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu cerinţele actuale.

În relaţiile cu studenţii vom urmări:
•

perfecţionarea criteriilor şi a regulamentelor de gestionare a problemelor studenţeşti
(burse, cazare, tabere etc.) în concordanţă cu cerinţele actuale şi cu legislaţia în vigoare;

•

creşterea reprezentativităţii studenţilor în Consiliul Profesoral al facultăţii prin
suplimentarea locurilor destinate acestora;

•

sprijinirea publicării revistei studenţilor (Lentila „D” contact) şi a sesiunii naţionale de
comunicări ştiinţifice studenţeşti;

•

susţinerea asociaţiei profesionale a studenţilor din facultate.
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Informaţia şi comunicarea
•

promovarea imaginii interne şi externe prin actualizarea paginii web a facultăţii atât în
limba română cât şi în limba engleză;

•

conceperea broşurii de admitere într-o formă nouă; stabilirea unui plan de lucru în
vederea organizării standului de prezentare a imaginii facultăţii la târgul de admitere
organizat pentru absolvenţii de licee;

•

editarea revistei informative de început de an pentru studenţi, cu tematică din domeniul
didactic şi administrativ;

•

crearea în reţeaua internă a facultăţii a unei adrese de e-mail colective în scopul
informării instantanee a studenţilor.

DECAN,

Administrator Şef Facultate,

Prof. dr. Teodor Cozma

fiz. Liliana Graţiela Tienhoven
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