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Plan operațional  

Departamentul de Formare Psihopedagogică 

 

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru 

îndeplinirea 

Obiectivului 

Indicatori de evaluare a gradului de 

Realizare 
Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

Denumirea 

Unita 
te de 
măsu 

ră 

Valoarea 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Managementul instituțional 

0.        

1.1. (RE)organizarea DFP – conf cu actele normative aflate 

în vigoare 

1.1.1. Regulament de organizare și funcționare a DFP (R1):  

1.1.2. - misiune, obiective şi integritate academică DFP. 

1.1.3. – codul eticii academice a UEB la care DFP aderă. 

 

  

   

Director DFP 
Septembrie 

– 2021 

1.1.1. Plan managerial strategic al DFP 2021 - 2025 

1.1.2. Metodologie privind organizarea programelor de 

formare psihopedagogică Nivelul I si Postuniversitar, în 

vederea certificării profesiei didactice (M1). 

1.1.3. Metodologie de organizare și înregistrare a programelor 

postuniversitare. (M2) 

1.1.4. Metodologie privind admiterea la programele DFP. 

(M3) 

  

   

Director DFP 
Septembrie  

– 2021 
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Plan operațional  

Departamentul de Formare Psihopedagogică 

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru 

îndeplinirea 

Obiectivului 

Indicatori de evaluare a gradului de 

Realizare 
Costuri 

estimate 

Sursă 

finanțare 
Responsabil Termen 

Denumirea 

Unita 
te de 
măsu 

Ră 

Valoarea 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Managementul instituțăional 

1.2. Eficacitatea educațională        

1.2.1.  Aplicarea politicilor privind admiterea la programele 

psihopedagogice ale DFP 

Plan operațional     Director DFP Septembrie - 

Octombrie 

2021 

1.3.  Planuri de învățământ DFP 

1.3.1. Plan de învățământ nivelul  I Licență – 

Monospecializare 

1.3.2. Plan de învățământ Nivelul I Postuniversitar 

  

   

Director DFP 
Septembrie 

2021 

1.4.  Programe de formare psihopedagogică Nivel I licență 

și în regim postuniversitar. 

Regulamentu privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studiu. 

1.4.1. Raport de autoevaluare programe de formare 

psihopedagogice  

1.4.2. Raport de autoevaluare DFP în vederea evaluării 

ARACIS  

  

   

Director DFP 
Septembrie 

2021 

1.5. Elaborarea și aprobarea Planului Operațional al DFP 

pentru anul universitar 2021-2022, conceput în 

conformitate cu misiunea, obiectivele și strategia de 

dezvoltare pe termen mediu și lung a DFP. 

Plan operațional 1 

   

Director DFP 

Septembrie 

- Octombrie 

2021 
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1.6.  Stabilirea structurilor de responsabilități ale 

Departamentului DFP și ale Consiliului DFP în concordanță 

cu cerințele din fișa postului pentru anul universitar 2021- 

2022 . 

Planul Operațional 

    

Consiliul 

DFP 

Septemb

rie 2021 

1.7. Plan de cercetare DFP pentru 2021 - 2025 

Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi 

scurt  

privind cercetarea 

Plan de cercetare 

    

Consiliul 

DFP 

Septembrie 

2021 

1.8. Raport de analiză SWOT și PEST în ceea ce privește 

realizarea misiunii DFP a obiectivelor strategice și 

operaționale pentru anul universitar 2021 - 2022, de 

identificare a modalităților de optimizare a activităților 

instructiv-educative, cercetare  științifică . 

Raport anual 

    

Director DFP 
Iulie 2021 

 

1.9. Realizarea și definitivarea statului de funcții pentru anul 

universitar 2021-2022. 
Stat de funcții 

    Director DFP 

Consiliul DFP 

Septembriee 

2021 

1.10.  Stabilirea Planului managerial al Consiliului DFP, a 

tematicii ședințelor de consiliu și departament, evaluarea 

performanșei. 

         Criterii 

Aracis 

Regulament DFP 

    

Director 
Septembrie 

2021 

1.11. Întocmirea pe baza procedurilor aprobate de Senat a 

fișelor disciplinelor pentru anul universitar 2021—2022. 
Documente 

    
Colectiv DFP 

Septembrie 

2021 

1.12. Reînnoirea Acordurilor de colaborare cu ISM 

București, pentru practica pedagogică, iunie – 

septembrie 2021 

Acord de 

colaborare 

    

Director DFP 

Iunie 2021 

Octombrie 

2021 
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Plan operațional  

Departamentul de Formare Psihopedagogică 

Obiectivul / Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru 

îndeplinirea 

Obiectivului 

Indicatori de evaluare a gradului de 

Realizare 

Costuri 

estimat

e 

Sursă 

finanțar

e 

Responsabil Termen 

Denumirea 

Unit
a te 
de 
măs
u 
Ră 

Valoare

a 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Managementul instituțăional 

 
    

  

1.1. Admiterea la Programele de formare psihopedagogice ale 

DFP 

1.1.1. Etapele de înscriere 

1.1.2. Interviul 

1.1.3 Înmatricularea 

 

    

Director DFP 

 

Septembrie 

– Octombrie 

2021 

1.2. Plan de Management Strategic 2021 – 2025 

- sistem de conducere 

- alegerea reprezentanților studenților în Consilii 

 

    
Director DFP 

 

Septembrie 

– Octombrie 

2021 

1.2.1. Monitorizarea procesului de evaluare în Consiliul DFP a 

activității didactice și a disciplinelor de studiu de către studenți și 

validarea rezultatelor. 

Criterii CNACDU 

    
Consiliul 

DFP 

Ianuarie - 

Februarie 

 2022 

1.3 Resurse financiare  

DFP - politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire 

la sustenabilitatea financiară: buget anual și de perspectivă. 

 

 

 

    Consiliul de 

administrație 

al UEB 

Septembriee 

2021 

1.4. Monitorizarea aplicării corecte a procedurii de autoevaluare a 

personalului didactic. 

Procedură de 

autoevaluare 

    Responsabil 

calitate 

Ianuarie 

2022 
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1.5. Actualizarea ghidului de admitere și evaluare pentru 

Programul de formare psihopedagogică Nivel I licență, Nivel 

II masterat, Nivel I, Nivel II postuniversitar, Cursuri 

Postuniversitare Management educațional, Curs 

Postuniversitar Psihopedagogie specială școlară, Programul 

de perfecționare continuă pentru obținerea gradelor didactice I 

și II, precum și a echivalării de studii. 

Ghid de 

admitere Ghid 

de evaluare 

 

   Consiliul 

DFP 

Responsabili 

Comisie 

formare 

inițială, 

continuă, 

pregătire erfec 

ionare 

Martie 2022 

1.6. Analiza semestrială în Consiliul DFP a îndeplinirii Planului 

Operațonal  pe 2021 Planul Operațional 

    

Consiliul DFP 

Aprilie 

2022, 

Iulie 2022 

1.7. Scoaterea la concurs a posturilor didactice cu respectarea 

standardelor minimale cerute CNATDCU. 
Metodologie 

    

Consliliul DFP 

Semestrul 

al II 

-lea an univ 

2021-2022 

 

2. Managementul calității 

O.        

2.1. Actualizarea Programului de Politici, Strategii și Acțiuni 

privind asigurarea calității activităților academice în 2021  la 

nivelul DFP. 

Metodologie 

proprie 

    Director, 

Responsabil 

calitate 

Februarie 

2022 

2.2. Elaborarea și dezvoltarea în Comisia pentru asigurarea calității 

a Programului de Politici, Strategii și Acțiuni privind calitatea 

procesului didactic, formarea inițială și continuă. 

Raport Anual 

    Director 

Resposabil 

cu 

asigurarea 

calită ii 

Ianuarie  

Martie 

2022 

2.3. Identificarea strategiilor de compatibilizare a programului de 

formare psihopedagogică, cu orientările și oferta educațională 

adaptată la cerințele pieței de muncă. 

Analiză SWOT, 

PEST, convenții de 

colaborare 

    
Colectivul 

DFP 
Aprilie 2022 

2.4. Evaluarea periodică a programelor de studiu din cadrul 

comisiei calității și  DFP. 

Analiză, dezbateri, 

rapoarte 

    Colectivul 

DFP 

Septembrie 

2022 
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2.5. Identificarea posibilităților de perfecționare a cadrelor 

didactice prin diverse forme de pregătire continuă. 

Cursuri, 

seminarii, 

dezbateri, 

schimburi de bune 

ractici 

    

Consiliul 

DFP 

Septembrie 

2021 

2.6. Organizarea unor activități de educație non-formală, focus 

grup, sesiuni de comunicări științifice. 

Planul 

operațional 

anual, 

Grafice de 

desfășurare 

aprobate de 

Consiliul 

DFP 

    

Consiliul 

DFP 

Noiembrie 

2021 

2.7. Asigurarea calității procesului de invățământ prin strategii 

innovative de formare inițială și continua a studenșilor și 

cursurilor de la programele de formare și dezvoltare profesională. 

Raport 

    Director 

Comisie 

de 

asigurare a 

calității 

Permanent 

2.8. Actualizarea permanentă a strategiilor formative și evaluative 

în instruirea cadrelor didactice p rin cercetare, inovare. 
Regulament DFP 

    Consiliul 

DFP 
Semestrial 

 

3. Managementul Procesului Educațional 

0.        

3.1. Evaluarea prestației cadrelor didactice și a disciplinei de 

studiu (autoevaluare) în departament, prezentarea situației în 

Consiliul DFP, de îndeplinire a standardelor de performanță 

academică 

 

Rapoarte anuale, 

chestionarele 

studentilor 

    

Consiliul 

DFP 
Iunie 2022 

3.2. Elaborarea unor suporturi de curs și auxiliare curriculare noi. Site-ul DFP 

Baza de date 

stiintifice si 

metodolooice 

    

Colectivul 

DFP 

Septembrie 

2021  - 

Iunie  2022 

3.3. Identificarea unor proiecte educaționale de formare 

profesională continuă, a unor noi programe și forme de pregătire 

în domeniul științelor educației. 

Proiecte 

ERASMUS+ 

Strategii de 

dezvoltare a 

resurselor umane 

    

Colectivul 

DFP 

Septembrie -

Noiembrie 

2021  
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3.4. Identificarea celor mai bune modalități de operaționalizare a 

învățământului centrat pe student. 

Procedura de 

înscriere, 

desfășurare, 

finalizare și 

certificare a 

programului de 

formare 

psihopedagogică a 

DFP, Regulament 

DFP 

    

Comisie de 

asiourare a 

calității 

Permanent 

3.5. Monitorizarea și evaluarea calității activităților didactice și 

extradidactice desfășurate în cadrul DFP. 

Procedura de 

înscriere, 

desfășurare, 

finalizare și 

certificare a 

programului de 

formare 

    Director 

Consiliul 

DFP 

Permanent 

 psihopedagogică a 

DFP, Regulament 

DFP 

Strategia de 

dezvoltare a 

resurselor 

umane 

      

3.6. Comisia de asigurare a calității va întocmi Raportul anual de 

evaluare internă pe care îl va face public la nivel de DFP și pe 

website-ul universității. 

Raport annual 

privind 

îndeplinirea 

indicatorilor 

ARACIS 

    

Consiliul 

DFP 
Mai 2022 

3.7. Realizarea periodică a unor focus-grupuri, schimburi de 

experiență atât cu studenții, cadrele didactice de specialitate, 

metodicieni, inspectori școlari, directori ai CCD-urilor la nivel 

național, directori de școli, mentori de practică pedagogică și 

rezentanți ai comunității locale. 

Acordul cadru cu 

ISJMB 

Convenții de 

colaborare cu 

Cercuri stiintifice 

studențești 

    

Colectivul 

DFP 

Septembrie 

Noiembrie  

2021 
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3.8. Inițierea unui sistem periodic de evaluare a studenților; 

organizarea unor activități de orientare școlară și vocațională, la 

școlile din municipiul București. 

Metodologie 
proprie Tematica 
activitătilor de 
orientare scolară 
si vocatională 

Graficul de 

desfăsurare 

    

Colectivul 

DFP 

Aprilie — 

Iunie 2022 

3.9. Organizarea și desfășurarea activităților de practică 

pedagogică, monitorizarea și valorificarea rezultatelor studenților 

în activitatea de cercetare, de concepere și realizare a portofoliilor 

didactice. 

Acord cadru cu 

ISJM 

București și cu 

școlile de aplicație 

    

Director 

Octombrie 

2021- Mai 

2022 

3.10. Îndrumarea activităților de formare continuă a cadrelor 

didactice prin inspecții speciale și conducerea lucrărilor metodico 

științifice. 

Rapoarte 

individuale Situații 

statistice raportate 

anual la 

MEN 

    

Consiliul 

DFP 

Iunie 2022 

Octombrie 

2022 

3.11. Organizarea de consiliere educativă cu studenții și 

consultanță cu cadrele didactice. 

Program tematic 

    Comisie 

consiliere 

Comisie 

consultanță 

Conform 

programului 

de 

consultații 

afișat pe 

site-ul DFP 

4. Managementul Procesului de Cercetare 

0.        

4.1. Derularea contractelor de cercetare cu parteneri educativi, 

economici atât la nivel național cât și la nivel internațional. 
Contracte de 

cercetare 

    Responsabil 

activități 

cercetare 

Ianuarie-

Martie 2022 

 

4.2. Elaborarea de proiecte în vederea finanțării centrului de 

cercetare din programele naționale și internaționale de finanțare. Proiecte 

    
Colectivul 

DFP 

Ianuarie 

—Iunie  

2022 

4.3. Valorificarea activității de cercetare a cadrelor didactice, a 

studenților, a personalului didactic din învățământul preuniversitar 

prin lucrări prezentate la sesiuni de comunicări științifice, sim 

ozioane, con ese i cu rinderea lor în Analele Universită ii. 

Proiect operațional 

    

Colectivul 

DFP 

Sesiune  

științifică 

Aprilie 

2022 
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4.4. Creșterea numărului de cadre didactice implicate în activități 

de cercetare  și inovare. 
Analiză periodică 

    Consiliul 

DFP 
Iulie 2022 

4.5. Promovarea cercurilor de cercetare studențești. Cercuri științifice 
    Colectivul 

DFP 
Permanent 

4.6. Valorificarea cercetărilor proprii în activitățile didactice: 

cursuri, seminarii, practică didactică. 

Cărți, suport de 

curs 

    Colectivul 

DFP 
Anual 

4.7. Organizarea de sesiuni științifice atât pentru cadre didactice 

cât și pentru studenți. 
Manifestări 

științifice 

    
Colectivul 

DFP 

Aprilie — 

Decembrie 

2022 

4.8. Organizarea acțiunii „Săptămâna Științifică a DFP din cadrul 

Universității Ecologice din București. 

Manifestări 

stiintifice 

    Colectivul 

DFP 

Aprilie  

2022 

4.9. Elaborarea unui sistem de evidențiere a activității de cercetare 

științifică: articole ISI, BDI, ISBN etc. 
Raport anual 

    Colectivul 

DFP 

Decembrie 

2022 

4.10. Revista DFP inclusă în Analele Universității Ecologice din 

București, fascicula DFP. 

Analele 

Universității 

Ecologice din 

București 

    Colectivul 

DFP 
Iunie 2022 

4.11. Lansare periodică de carte de către titularii DFP. Cărți de 

specialitate, 

Ghiduri 

metodologice 

    

Consiliul 

DFP 
Periodic 

5. Managementul Resurselor și Activităților Tehnico-Economice 

0.        

5. l. Colaborarea permanentă cu Departamentul de Resurse 

Umane și Departamentul Administrativ. 
Executia bugetară 

    
Director Anual 

5.2. Întocmirea planului de achizții pentru 2022 Plan de achizitii     Director Ianuarie 

2022 

5.3. Repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli,, analiza 

acestuia, identificarea unor posibilități de eficientizare, finantare. 

Bugetul de venituri 

și cheltuieli 

    

Director 
Septembrie 

2021 

 

5.4. .Întocmirea și semnarea contractelor privind activitățile 

excedentarea normei didactice. 

Contractele cu 

timp parțial de 

muncă 

    

Director 

Septembrie 

2021 
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5.5. Asigurarea necesarului de resurse materiale și mijloace de 

învătare entru buna funcționare a rocesului instructiv-educativ. 

Referat de 

necesitate Plan de 

achiziții 

    

Director Periodic 

5.6. Achiziții de carte, instrumente de evaluare psihologică, soft-

uri educa ionale etc. necesare rocesului instructiv-educativ. 

Materiale 

didactice și plan 

de achiziții 

    Consiliul 

DFP 

Ianuarie - 

februarie 

2022 

5.7. Identificarea de surse de venituri extrabugetare, în vederea 

dotării și achiziționării de materiale  și mijloace didactice. 

Venituri rezultate 

din programe de 

formare 

rofesionale, s 

nsorizări 

    Colectivul 

DFP 

Periodic 

5.8. Inventarierea și casarea mijloacelor fixe din dotare și a altor 

bunuri. Documente de 

gestiune 

    Comisie de 
audit intern 

Responsabil 

Patrimoniu 

Octombrie  

2021 

5.9. Dotarea spațiilor de învățământ cu materiale și echipamente 

necesare pentru o bună desfășurare a activităților în ansamblu. Plan de achizitie 

Materiale didactice 

    
Colectivul 

DFP 

Septembrie 

2021- 

Februarie 

2022 

5.10. Dotarea cu materiale consumabile, produse de birotică 

necesare activităților din secretariat. 
Plan de achizitie 

    Serviciul 

secretariat 

Septembrie 

2021 

5.11. Amenajarea periodică a laboratorului didactic cu materiale 

didactice necesare procesului de învățământ. 

Materiale 

didactice, 

mijloace fixe 

    Consiliul 

DFP 

Septembrie 

2021 

6. Parteneriate 

o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

6.1. Organizarea periodică a unor întâlniri cu reprezentanți ai 

Inspectoratele Școlare ale Municipiului București, instituțiilor 

locale, specialiști în științele educației; studenți etc. 

Schimburi 

profesionale de 

bune practici 

    

Director 

Octombrie 

2021 

Iunie 2022 

6.2. Selectarea studenților cu rezultate profesionale foarte bune 

pentru perioade de studii în străinătate finanțate prin programe 

europene Erasmus + 

Criterii de selectie     Comisie 
selectie 

ERASMUS 

Octombrilie 

2021 

Iunie 

2022 
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6.3. Promovarea educației permanente prin stabilirea de 

parteneriate la nivel local,  național și internațional. 

Acorduri de 

parteneriat, 

Contracte 

bilaterale 

    Consiliul 

DFP 
Periodic 

6.4. Realizarea unui parteneriat colectiv redacțional cu cadrele 

didactice ale UEB, și studenți la programele de formare 

psihopedagogică din Universitatea Ecologică din București 

pentru  crearea unei Reviste de genul:  „Dar și har în meseria de 

dascăl”.  

Revista 

 

    

Colectivul 

redactional 
Aprilie 2022 

6.5. Evaluarea periodică a nivelului de satisfacție a studenților, 

cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II și gradul didactic 

I în rapot cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de 

DFP. 

Chestionar analiză 
de nevoi 

Raport de analiză 

    

Consiliul 

DFP 

Ianuarie — 

iunie 2022 

6.5. Stimularea și încurajarea studenților în valorificarea 

contractelor ERASMUS+, a schimburilor internaționale. 

Contracte 

ERASMUS + 

    Comisie 

selectie, cadre 

didactice 

Octombrie 

2021 

Iunie 2022 

6.6. Promovarea activității atât în ceea ce privește profesiunea 

didactică cât și de cercetare în calitate a DFP-ului.  

Pliante, afise, 
Activităti de 
educație formală și 
nonformală 

Activităti de 

voluntariat 

    

Consiliul 

DFP 

Martie -

Iunie 

2022 

6.7. Promovarea activităților de voluntariat în rândul studenților 

și a activitățile de mentorat. 

Pliante, afișe 

dezbateri în școlile 

de aplicație 

    Colectivul 

DFP Semestrial 

6.8. Întâlniri periodice în cadrul Consiliului Consultativ al UEB Strategia 

Programului de 

Politici, strategii și 

acțiuni 

    Colectivul 

DFP 
Septemmbrie 

2021 Iunie 

2022 

7. Imagine și Comunicare 

O.        

7.1. Promovarea activă prin media. Rețelele de socializare, din 

mediul on-line și prin întâlnirile periodice cu reprezentanții 

instituțiilor educative și locale, a DFP din cadrul Universității 

Ecologice din București. 

Departamentul 

Media al UEB 

Publicații locale 

Întâlniri periodice 

    

Consiliul 

DFP 

Octombrie 

2021 – Iunie 

2022 
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7.2. Elaborarea unei strategii în vederea atragerii unui număr cât 

mai mare de candidați pentru a urma Programul de formare 

psihopedagogică, de formare a competențelor necesare 

profesiunii didactice. 

Dezbateri, întâlniri 

pe facultăți din 

cadrul UEB 

    

Colectivul 

DFP 

Spetembrie 

2021 – 

Septembrie 

2022 

7.3. Elaborarea unei strategii de promovare a imaginii DFP prin 

întâlniri periodice cu studenți și cadre didactice. 

Program de 

promovare prin 

Departamentul 

Media al UEB 

 

    

Colectivul 

DFP 
Anual 

7.4. Întocmirea unor materiale promoționale de formare a 

activităților desfăsurate de DFP 

Pliante,  

Afișe,  

Broșuri etc. 

    Colectivul 

DFP Aprilie 2022 

7.5. Actualizarea permanentă a site-ului DFP cu informații care 

vizează programul de formare psihopedagogică, legislație, 

evenimente, proiecte educative. 
Site-ul DFP 

    
Consiliul 

DFP 
Permanent 

7.6. Participarea la oferte educaționale:, ''Ziua porților deschise", 

întâlniri cu asociații studențești în vederea atragerii de candidați 

pentru programele de studiu ale DFP. 

Oferta educațională 

la programele de 

formare 

psihopedagogice  

    

Colectivul 

DFP 
Periodic 

7.7. Organizarea de activități extracurriculare în parteneriat cu 

diferite școli. 

Grafic de 

desfăsurare 

Tematică 

    

Colectivul 

DFP 

Octombrie  

2021 

Septembrie 

2022 

7.8. Invitarea reprezentanților Departamentului Media din cadrul 

UEB la întâlnirile periodice cu reprezentanții DFP. 

Departamentul 

media si de 

comunicare 

    Consiliul 

DFP 

Departamentul 

Media din 

UEB 

Permanent 

7.9. Identificarea modalităților de optimizare a relațiilor cu 

publicul în cadrul serviciului Secretariat. 

Program de 

relaționare 

    
Director 

Permanent 

7.10. Promovarea modalităților eficiente de colaborare între 

DFP și angajații Universității prin promovarea și respectarea 

normelor eticii universitare. 

Regulamentul 

/CoduI de etică 

universitară 

    
Director 

Secretariat 
Permanent 
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7.11. Intensificarea colaborării cu centre universitare din țară și 

din străinătate în vederea creării unui parteneriat bazat pe 

schimburi și tehnici profesionale si expertiză rofesională. 

Sesiuni de 

comunicări 

stiintifice 

    

Director Permanet 

7.12. Promovarea misiunii DFP la nivel de Consiliu Academic 

din cadrul UEB,  la nivelul comisiilor din Senatul Universității, 

asociații, organizații profesionale, mediu de afaceri, rețele de 

cercetare și comunitate locală. 

Strategia de 

promovare a 

misiunii DFP 

    

Consiliul 

DFP 
Permanent 

 

Director Departament de Formare Psihopedagogică,  

Conf. univ. dr. Adela FEKETE 

 


