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Catedra de Filologie Română este unitatea structurală de bază a Facultăţii Cultură 

Naţională, a Universităţii de Stat din Comrat, care realizează activităţi de învăţămant şi de 

cercetare. Catedra cuprinde personal didactic, de cercetare, de proiectare şi auxiliar.Direcţiile de 

cercetare ale Catedrei de Filologie română, cuprind tematicile legate de cele 3 domenii de 

specializare: Limbă, Literatură, Metodică. 

    Sub acest aspect Planul este structurat pe trei direcţii fundamentale: activitatea 

didactică, cercetarea ştiinţifică şi evoluţia profesională. Problema calităţii constituie una din 

sarcinile principale ale activităţilor catedrei. Această problemă pluridimensională vizează  

următoarele obiective-cadru: 

 Calitatea predării şi a cercetării; 

 Calitatea învăţării ca rezultat al predării şi cercetării; 

 Calitatea personalului didactico-ştiinţific şi a curriculuim-lui universitar; 

 Calitatea mediului educaţional. 

 

                       Obiective specifice: 

 

1. Calitatea activităţii  didactice 

  

-      Promovarea noilor orientări în metodologia de predare/examinare a studenţilor; 

-      Revizuirea tuturor programelor analitice la disciplinele asigurate de membrii Catedrei în 

scopul îmbunătăţirii calitative a acestora; 

-     Accentuarea activităţilor aplicative de seminar prin conlucrarea efectivă cu studenţii în acord 

cu noile principii metodico-pedagogice; 

-     Reactualizarea tematici şi a bibliografiei pentru lucrările de licenţă; 

-     Realizarea unui dialog permanent cu studenţii prin intermediul orelor de parteneriat / 

consultaţii conform unui orar afişat şi respectat cu stricteţe; 

-     Implicarea membrilor Catedrei în rezolvarea problemelor studenţeşti; 

-     Perfecţionarea modalităţilor de predare / evaluare în cadrul specializărilor acreditate: limba     

şi literatura română şi engleză, limba şi literatura găgăuză şi  română; 

-    Implicarea studenţilor în activitatea de evaluare a actului predării şi examinării; 

-    Organizarea, în continuare, a sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, sub îndrumare profesorilor  

coordonatori de la catedră. 



  

2. Calitatea cercetării ştiinţifice 

  

-     Orientarea cercetării membrilor Catedrei către elaborarea, cu prioritate, a unor lucrări de 

îndrumare, cursuri, culegeri şi antologii tematice care să fie utilizate de studenţi în procesul 

de învaţare/fixare a cunoştinţelor; 

-     Publicarea – de către fiecare membru al Catedrei – a unor studii, de specialitate  la edituri 

recunoscute, cu ISBN; 

-     Creşterea numărului de studii / lucrări ştiinţifice publicate de cadrele didactice în reviste de 

specialitate cu referenţi si colective editoriale; 

-     Coparticiparea membrilor Catedrei la Conferinţa  InternaţionalăLimbă Etnie Comunicare; 

-  Atragerea unor specialişti cu recunoaştere naţională şi internaţionalăca participanţi la 

conferinţă; 

-     Cointeresarea studenţilor în proiectele de cercetare-dezvoltare ale Catedrei; 

-     Participarea frecventă a  membrilor Catedrei cu lucrări substanţiale în cadrul proiectelor  

naţionale şi internationale organizate de facultăţile cu acelaşi profil; 

-   Publicarea, prin sponsorizare, în volume  colective a contribuţiilor de valoare ale membrilor 

Catedrei în sfera dezvoltării ştiintifice a specialităţii fiecăruia. 

  

3. Calitatea evoluţiei structurii profesionale (resurse umane). 

  

-   Se urmăreşte evoluţia membrilor Catedrei în ceea ce priveşte funcţia didactică, conform 

pregătirii didactico-ştiinţifice de specialitate, în intervalul celor 5 ani de mandat (conform 

concursului). Astfel, se preconizeaza ca, pe lânga cei 8 profesori din Catedră, să fie scoase la 

concurs: un post de doctor conferenţiar şi  2 posturi de lector universitar;  

-    Promovarea unor noi doctoranzi dintre profesorii Catedrei, şi perfecţionarea doctorală şi post-

doctorală a tuturor cadrelor didactice tinere din Catedră; 

-  Dotarea, în continuare, a Catedrei cu tehnica necesară unei activităţi mai performante din punct 

de vedere al modernizării învăţământului universitar. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Calitatea activităţii didactice  

  
Obiective Acţiuni Resurse /  

Modalităţi de realizare 

Termene  Responsabil

itati  

Modalitati 

de evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Activităţi 

organizaţionale

:asigurarea 

unui bun 

inceput de an 

universitar. 

Stabilirea 

formatiunilor de 

studiu, nivelele 

I,II. 

- stabilirea grupelor de 

studenti  

01. IX 2017 Cuţitaru 

Natalia, 

moderator –

managemen

tul calităţii, 

Mutcoglo 

Galina, şef 

catedră 

 

Tabele cu 

repartizarea 

studentilor 

in grupe 

Revizuirea 

planului de 

invatamant in 

concordanta cu 

cerintele actuale 

- analiza Planului de 

invatamant, prezentarea  

si elaborarea proiectului 

curriculei 

01. IX 2017 Cuţitaru N. 

Mutcoglo 

G. 

Chestionare 

aplicate 

studenţilor. 

Elaborarea 

Statului de 

functiuni pentru 

anul universitar 

2015 - 2016 

- intocmirea statelor de 

functiuni respectand 

criterii elaborate de 

Senat, Departamentul de 

Management al calităţii 

01-10. IX. 

2017 

Cuţitaru N. 

Mutcoglo 

G. 

Avizarea 

Statelor de 

functiuni 

Elaborarea 

Planului 

Managementul 

calităţii, 2015-

2016. 

-Respectarea  criterii lor 

elaborate de Senat, 

Departamentului  de 

Management al calităţii. 

10.IX  2017 Cuţitaru N. 

 

Avizarea  

pe site - ul 

facultătii. 

Elaborarea 

Curriculumurilor 

disciplinelor  

- se vor respecta cerintele 

stabilite in sedinta de 

catedra şi a 

Departamentului 

ManagementulCalităţii(p

rnr.3 din 24.XI.13). 

15. IX 2017 Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Verificare 

si avizare 

 

Elaborarea 

programei de 

audit intern şi a 

măsurilor de 

corectare a 

observaţiilor 

 

 

 

 

 

se vor respecta cerintele 

stabilite de 

Departamentul de 

Management al Calităţii, 

a standardelor. 

 

conform 

graficului 

de audit 

octombrie, 

februarie. 

Cuţitaru N. 

 

Avizare, 

monitorizar

e. 

Imbunatatirea Analiza calitatii 

activitatii 

-     analiza calitatii  

Curriculumurilor; 

Permanent Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Analize de 

activitati 



sistemului de 

evaluare a 

studentilor prin 

utilizarea unor 

criterii 

obiective de 

evaluare 

didactice -      analiza proiectarii, 

organizarii si 

desfasurarii 

activitatilor didactice 

didactice 

Utilizarea 

materialelor 

didactice si 

a 

mijloacelor 

de 

invatamant 

Calitatea  

elaborării 

suporturilor de 

curs 

- se vor elabora pe suport 

de hartie sau electronic 

suporturi de curs si se va 

oferi consultanta in 

studiul bibliografiei 

15 XI 2017  

Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

 

 

Verificare 

si avizare 

Analiza  

proiectelor si a 

schitelor de 

seminar 

- pentru fiecare disciplina 

din planul de invatamant 

se va elabora schite ale 

temelor de seminar si se 

va oferi material 

bibliografic 

corespunzator 

15 XI 2017 Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Verificare 

si avizare 

Monitorizarea 

arcurgerii 

continutului 

disciplinelor de 

invatamant 

- se vor respecta 

planificarile 

Permanent Cuţitaru N. 

MutcogloG. 

Monitorizar

ea 

parcurgerii 

continuturil

or 

 Monitorizarea 

utilizării 

strategiilor 

didactice 

interactive 

- se vor respecta 

planificarile 

Permanent Cuţitaru N. 

MutcogloG. 

Monitorizar

e  

Monitorizarea 

integrării 

mijloacelor de 

invatamant 

moderne in cadrul 

activitatilor 

didactice 

 

- vor fi monitorizate 

mijloacele de invatamant 

specifice fiecarei 

discipline 

Permanent Cuţitaru N. 

MutcogloG. 

Monitorizar

e  

Monitorizarea 

evaluării  ritmice 

si diferentiate a 

studentilor 

- se vor respecta 

termenele   

Permanent Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Verificarea 

fiselor de 

evidenta a 

activitatilor 

didactice 

 - elaborarea unui ghid de 

evaluare a studentilor 

care sa cuprinda 

standarde de evaluare 

2017, 

sem.II 

Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Elaborarea 

ghidului si 

supunerea 

analizei 

Monitorizarea 

frecventei 

studentilor 

- se va nota prezenta 

studentilor la activitatile 

didactice 

Conform 

graficului 

Secţia 

studii,  

Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Verificarea 

registrelor 

de evidenta 

a 

activitatilor 



didactice 

Organizarea de 

consultatii pentru 

pregatirea de 

performanta si 

pentru pregatirea 

restantelor 

- stabilirea graficului de 

consultatii si recuperare a 

pregatirii studentilor 

Conform 

graficului 

de 

recuperare 

Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Monitorizar

e 

desfasurarii 

activitatilor 

conform 

graficului 

Calitatea 

organizării si 

desfăşurării 

,examenelor de 

promovare de 

licenta, masterat, 

- elaborarea si aprobarea 

tematicii lucrarilor de 

licenta si aprobarea lor in 

cadrul catedrei 

15 XI-2017 

15III-2018 

Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Verificare, 

Monitorizar

e 

 

- stabilirea si repartizarea 

coordonatorilor stiintifici 

conform optiunilor 

studentilor si tematicii 

15. V. 2017 Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Verificare 

 

- elaborarea unui ghid 

privind cerintele de 

calitate ale lucrarilor de 

licenta 

 Mai, 2018  Cuţitaru N. 

 

 Avizare 

C.  

Calitatea 

organizării 

activitatilor 

educative cu 

studentii 

Monitorizarea 

organizării 

cercurilor 

stiintifice 

studentesti 

-  se vor stabilii, prin 

anchetare randamentul 

activităţilor 

01 XI 2018 Cuţitaru N. 

Mutcoglo G 

Monitorizar

ea 

activitatii 

 Organizarea unor 

activitati 

extracurriculare 

- se va realiza un grafic 

al activitatilor. 

Permanent  

Curatorii 

 Rezultate 

obtinute la 

concursuri. 

 

  

II. Calitatea cercetării ştiinţifice 

Obiective Actiuni Resurse 

/Modalitati de 

realizare 

Termene  Responsa 

bilitaţi  

Modalitati de 

evaluare 

 

 

 

A.Calitatea organizării 

activitatiide cercetare 

stiintifica 

Elaborarea 

planului 

operational al 

cercetarii 

stiintifice 

- prezentarea si 

analiza planului 

operational de 

cercetare 

stiintifica al 

catedrei 

1 XI 2017 Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Repartizarea si 

asumarea 

atributiilor 



Stabilirea lucrari 

lor de cerceta 

re stiintifica . 

- stabilirea unui 

plan de elaborare 

a lucrarilor de 

cercetare 

stiintifica pentru 

fiecare membru 

al catedrei 

10. XII 

2017 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Verificarea 

planificării 

calendaristice 

a elaborarii 

lucrarilor 

Evaluarea 

activitatii  

decercetare 

stiintifica 

- completarea 

fiselor de 

autoevaluare 

pentru anul 2015 

15. XII, 

2017 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Depunerea 

fiselor la 

catedră 

B.Monitorizarea  

participarii la 

manifestari stiintifice 

nationale si 

internationale 

Participarea  

lamanifestari 

stiintifice natio 

nalesi 

internationale 

- identificarea 

manifestarilor 

stiintifice din 

domeniul si  

diseminarea lor 

- participarea la 

cel putin 3 

manifestari 

stiintifice prin 

elaborarea 

lucrarilor din 

domeniul de 

licenta 

permanent Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

 Verificarea 

prezentării 

documentelor 

de participare 

  Continuarea 

editarii   

seriei  

Limbă. Etnie.. 

Comunicare.  

-  formularea 

cerintelor de 

editare a 

lucrarilor 

-  publicitate pe 

site –ul 

universităţii si 

prin e-mail 

-  stabilirea 

comitetului 

stiintific 

-  inventarierea 

lucrarilor 

propuse spre 

publicare 

10-25, XI, 

2017. 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Monitorizarea 

publicării 

volumului la o 

editura 

acreditata.  

Difuzarea 

volumului în 

mediul 

universitar din 

ţară şi 

străinătate. 

 Monitorizarea 

elaborării  

proiectelor de 

cercetare 

stiintifica 

-  stabilirea 

domeniilor si 

temelor de 

cercetare ce 

pot fi 

elaborate de 

membrii 

catedrei 

Februarie, 

2018 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

Depunerea a 

cel putin unui 

proiect de 

cercetare 

stiintifica in 

care sa fie 

implicati 

membrii 



-  stabilirea 

echipelor si a 

responsabililo

r temelor de 

cercetare 

stiintifica 

-  identificarea 

catedrei 

D.Monitorizarea 

participării studentilor 

la activitatea de 

cercetare stiintifica 

Continuarea 

organizării  

conferinţei 

stiintifice 

studentesti  în 

cadrul 

Facultăţii. de 

cultură 

Naţională 

 -  anuntarea pe 

site –ul 

facultatii a 

tematicii si 

sectiunilor 

manifestarii 

-  elaborarea 

afiselor si 

organizarea 

unor activitati 

de publicitate 

-  inscrierea 

participantilor 

(studenti din 

facultate, din 

alte facultati, 

absolventi) 

 

15 IV 

2018 

 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Organizarea 

activitaţii 

Editarea 

volumului 

lucrarilor 

 

  

 

III. Calitatea managementului  resurselor umane. 

 

  Monitorizarea şi 

perfectionarea pregatirii 

personalului didactic 

Ocuparea prin 

concurs a unor 

posturi didactice 

Scoaterea la 

concurs a doua 

posturi 

didactice de 

conferenţiar  si 

a unui post de 

lector. 

Organizarea si 

desfasurarea 

concursului 

Conform 

graficului 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Monitorizarea 

desfasurării 

concursului 

Organizarea unor 

informari 

stiintifice, 

participarea la 

lectii deschise 

etc. 

Informari 

stiintifice in 

cadrul 

intalnirilor de 

lucru ale 

membrilor 

catedrei 

Sem.I-II Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Procese 

verbale 

D. Imbunatatirea 

activitatii de indrumare 

si control.Audit. 

Monitorizarea 

tuturor 

compartimentelor 

din catedra 

Verificari 

periodice in 

care se 

urmareste 

realizarea 

finalitatilor 

permanent Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G 

 

 

Analiza 

rezultatelor 

obtinute 



propuse de 

fiecare 

membru al 

catedrei 

Realizarea 

evaluarii de catre 

seful de catedra, 

colegi, studenti 

prin respectarea 

regulamentului 

de evaluare 

Participarea la 

activitatile 

catedrei 

Completarea  

anchetelor, 

chestionarelor 

15. I .2018 

15.V.2018 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G. 

 

 

Monitorizarea, 

Anchetarea, 

Completarea 

fiselor de 

evaluare 

Audit intern 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea 

seminarului 

Calitatea- 

fundamental 

educaţiei 

moderne 

 

 

 

Discutarea 

rezultatelor 

auditului in 

sedinta de 

catedra 

Februarie, 

2018 

 

 

 

 

 

Noiembrie, 

2018 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G. 

 

 

 

Cuţitaru 

N. 

Mutcoglo 

G. 

 

Monitorizare. 

Analiza 

proceselor 

verbale 

 

 

 

Avizare 

  

  

  

   

 


