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I. Prevederi generale
Programul de dezvoltare strategică a Departamentului de Limbi Străine a fost
elaborat în baza programului de dezvoltare strategică a USC și a legilor Republicii
Moldova “Cu privire la educație”, în baza sarcinii de stat a necesității de a forma un
sistem de învățământ competitiv pe piața mondială, care să corespundă nevoilor
economiei în specialiști calificați, capabili să ridice nivelul de educație al populației și
potențialul științific al țării.
Programul de dezvoltare strategică al Departamentului de Limbi Străine este
implementat conform programelor și planurilor locale de dezvoltare a domeniilor
relevante de activitate al Departamentului.
II. Statutul Departamentului de Limbi Străine
Departamentul de Limbi Străine a fost aprobat prin Decretul Guvernului
Republicii Moldova Nr. 408 din 01.08.1991.
Departamentul de Limbi Străine își desfășoară activitatea în conformitate cu
programul de dezvoltare strategică al USC. Pregătirea specialiștilor se realizează în
limbile engleză, germană și rusă.
Departamentul de Limbi Străine este unul din Departamentele principale ale
Facultății de Cultură Națională. Cadrele didactice ale Departamentului formează
specialiști și personal științific de înaltă calificare.
Departamentul de Limbi Străine dezvoltă potențialul intelectual prin formarea pe
mai multe niveluri a specialiștilor cu pregătire înaltă, specialiști mobili profesional,
adaptați economiei inovatoare și este un membru egal recunoscut al comunității
academice de talie internațională.
Cadrele didactice desfășoară în mod regulat activități educaționale orientate
profesional, care vizează dezvoltarea unei culturi a comunicării interetnice între
studenți, interacțiunea cu reprezentanți ai diferitelor subculturi.
Pentru realizări înalte în activități educaționale, științifice și educaționale, 1
profesor a primit un premiu guvernamental; 1 a primit un titlu onorific.
Din anul 2006 la catedră, studenții sunt pregătiți la specialitățile 141.09 Limbi
moderne, conform sistemului de la Bologna, care presupune sistemul creditelor de
studii.
În conformitate cu documentele normative, Universitatea de Stat Comrat și
Departamentul de Limbi Străine au elaborat și au aprobat noile programe de învățământ
la Ministerul Educației al Republicii Moldova, potrivit cărora durata studiilor este de 4
ani, respectiv 240 credite de studii.
Sistemul interdepartamental de management al calității învățământului la
departament se desfășoară în conformitate cu cerințele standardelor naționale și
internaționale. Calitatea înaltă a pregătirii specialiștilor este asigurată de unitatea
procesului educațional și a cercetării științifice, în timp ce noile rezultate științifice sunt
imediat utilizate în cursurile de formare relevante. Un nivel înalt de pregătire, o
capacitate dezvoltată de comunicare profesională permit absolvenților universitari să
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ocupe funcții de conducere în administrarea instituțiilor statului, întreprinderilor,
organizațiilor, structurilor statului.
Departamentul de Limbi Străine desfășoară relații internaționale în domeniul
formării, recalificării și formării continuă a specialiștilor și a personalului didactic,
desfășurarea cercetării științifice, implementarea unor metode de predare inovatoare.
Toate tipurile de cooperare internațională se desfășoară în baza acordurilor și
contractelor încheiate cu universități sau alte organizații în bază de compensare pe
cheltuielile fondurilor transferate de la aceste organizații (persoane).
Atribuțiile șefului de catedre sunt îndeplinite de doctorul în filologie Sofia
SULAC.
Astăzi Departamentul posedă un nivel înalt de bază materială și tehnică, care
corespunde cerințelor moderne. Pe lângă Departamentul de Limbi Străine își desfășoară
activitatea 5 centre culturale și metodologice deschise cu asistența ambasadelor și
consulatelor relevante: Centrul Cultural German, Centrul de Resurse American, Centrul
de Cultură Britanică, Centrul de Cultură Greacă, Centrul de Limba și Cultura Maghiară.
În incinta Centrelor sunt desfășurate prelegeri, seminarii, treninguri și cursuri de
master pentru studenții și profesorii din regiune. Centrele dispun de materiale didactice
autentice, dicționare și enciclopedii, precum și ficțiuni în dependență de varietatea de
teme și sunt dotate cu echipament modern.
Asistenții programelor Fulbright ETA și DAAD au o contribuție semnificativă
la predarea limbii engleze și germane.
Ambasadele Germaniei, Marii Britanii, SUA și Ungariei oferă o mare asistență
în pregătirea specialiștilor în limbile germană și engleză, oferind literatura necesară,
mijloacele tehnice necesare și, de asemenea, oferind studenților posibilitatea de a
participa la diverse programe, proiecte și seminarii organizate de ambasade.
Angajații Departamentului de Limbi Străine își îmbunătățesc nivelul profesional
la cursuri din Germania, SUA, Grecia, România, Ucraina, oferind astfel predarea
limbilor engleză și germană pentru studenții de la toate facultățile universității.
Studenții Departamentului de Limbi Străine participă la programe precum
DAAD – programul de schimb pentru studenții care studiază limba germană, IREX –
programul de schimb pentru studenți, Erasmus Mundus Plus – programul de mobilitate
academică pentru studenții care studiază limba engleză.
III. Misiunea Departamentului de Limbi Străine
Asigurarea unei pregătiri profesionale sistematice de înaltă calitate a unui
profesor inovator cu profil umanitar, competitiv pe o piață a muncii în schimbare
dinamică, capabil să-și asigure propriul progres profesional pe tot parcursul vieții.
Politica departamentului în domeniul calității vizează:
• promovarea dezvoltării durabile a potențialului științific și educațional al USC
și UTA Găgăuzia;
• dezvoltarea unui mediu educațional modern, care creează condiții pentru
autorealizarea creativă a unei persoane susceptibile la inovare și care posedă conștiință
civică și nevoia de educație continuă pe tot parcursul vieții;
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• extinderea activităților de cercetare și inovare pentru a consolida statutul
Departamentului ca unul dintre Departamentele principale ale USC, participând activ
la procesele de integrare în spațiului științific și educațional național și european.
Principii de dezvoltare a Departamentului:
- continuitatea dezvoltării profesionale;
- aplicarea unor forme inovatoare de educație;
- corporatism;
- oferirea condițiilor pentru stimularea motivației studenților de a învăța limbi
străine, dezvoltarea capacității de a îmbunătăți în mod independent abilitățile de vorbire
în limbile străine, precum și capacitatea de a studia limbile străine pe cont propriu cu
ajutorul resurselor media și Internetului.
IV. Scopul și obiectivele programului
Scop strategic: realizarea unei calități a formării cadrelor didactice, care să
corespundă schimbărilor globale ale lumii moderne, noilor condiții socio-economice
pentru dezvoltarea Republicii Moldova, bazată pe păstrarea și dezvoltarea
Departamentului ca unitate structurală principal a facultății, care are rădăcini istorice și
tradiții consacrate în domeniul formării cadrelor didactice pentru UTA Găgăuzia.
Obiectivele programului includ:
• servirea intereselor Republicii Moldova, promovarea dezvoltării potențialului
său intelectual prin producerea de noi cunoștințe și pregătirea avansată a elitei științifice,
pedagogice, manageriale și culturale ale societății;
• perfecționarea procesului pedagogic bazat pe utilizarea activă a abordărilor
inovatoare și a tehnologiilor informaționale, subordonându-le sarcinii de îmbinare a
dezvoltării armonioase a individului și a pregătirii unor specialiști de înaltă calificare,
axați pe leadership în domeniul lor;
• satisfacerea nevoilor din domeniile științei, educației și societății în general în
serviciile de informare prin crearea și funcționarea unui mediu informațional unificat
științific și educațional;
Pentru atingerea rezultatelor obiectivelor, se iau în considerare următoarele
domenii:
1. Activitatea educativă;
2. Activitatea științifică;
3. Activitatea internațională;
4. Munca educațională cu studenții;
5. Politica de personal și sfera socială;
2. Dezvoltarea inovatoare a Departamentului ca mijloc de realizare a unei
noi calități în domeniul educației
2.1. Scopuri și obiective, măsuri pentru implementarea dezvoltării
inovatoare
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2.2.1. În domeniul activităților educaționale și didactice
Sarcina 1
Îmbunătățirea suportului educațional și metodologic al formării
absolvenților
Nr.
1

2

Eveniment, Proiect
Perfecționarea curriculei la
specialitățile
“Limba
şi
literatura engleză şi germană”,
“Limba și literatura engleză și
rusă”.
Scrierea unui proiect cu scopul de a
primi un grant pentru achiziționarea de
literatură educațională.

Rezultatele
Termeni de
așteptate
implementare
Aprobarea curriculei 2017
ajustate.

Îmbunătățirea
suportului
educațional și
metodologic.

2017-2018

3

Elaborarea și publicarea materialelor
educaționale și metodologice pentru
organizarea lucrului independent al
studentului la disciplinele academice.

Publicarea
materialelor
didactice pentru
studenți.

2017-2022

4

Crearea manualelor electronice și
publicarea mijloacelor didactice.

Asigurarea
procesului
educațional pe o
bază inovatoare.

2017-2022

5

Modernizarea bazei materiale şi
tehnice a Departamentului pentru
realizarea unei noi calităţi a
procesului de învățământ.

Actualizarea
bazei materiale
şi tehnice.

2017-2022

6

Elaborarea programelor de învățare la
distanță pe platforma MOODLE.

Programe
de
învățământ
la
distanță
pentru
studenți.

2017-2022

Sarcina 2
Deschiderea programelor noi de formare, axate pe nevoile regiunii
Nr.
1

Eveniment, Proiect
Deschiderea unui program
de formare pentru
traducători la specialitatea

Rezultatele așteptate
Cu scopul de a răspunde
nevoilor regiunii în
traducători.

Termeni de
implementare
2017-2022

5

“Limba engleză”.
2

3

Dezvoltarea și lansarea unui
nou program de master
“Predarea limbilor
germanice în instituțiile de
învățământ preuniversitar
într-un mediu multietnic”.
Modernizarea programelor
de master existente în
direcția Educației
Pedagogice pentru
realizarea unei noi calități a
educației (conform
programului TEMPUS).

Acordarea de competențe
profesionale suplimentare.

2017-2022

Actualizarea conținutului
educației, dezvoltarea
relațiilor internaționale.

2017-2022

Sarcina 3
Măsuri de implementare a sistemului aprofundat de instruire practică
Nr.

Eveniment, Proiect

1

Desfășurarea cursurilor
de formare continuă
pentru profesorii de
limbă
și
literatură
engleză și germană.

Rezultatele așteptate
Satisfacerea nevoilor
regiunii de profesori, care
lucrează creativ.

Termeni de
implementare
2017-2022

Sarcina 4
Măsuri de îmbunătățire a sistemului calității procesului educațional
Nr.

Eveniment, Proiect

1

Dezvoltarea și îmbunătățirea
sistemului de management al
calității
educației
al
Departamentului.

2

Crearea unui sistem de analiză
a
cererii
programelor
educaționale și a absolvenților,
stabilirea de parteneriate pe
termen lung cu angajatorii de
stat.

Rezultatele așteptate
Asigurarea și desfășurarea
regulată
a
auditurilor
interne și externe ale
calității
programelor
educaționale
și
disciplinelor academice.
Cooperare în continuare
cu angajatorii de stat.

Termeni de
implementare
2017-2022

2017-2022
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3

4

Implementarea sistemului de
monitorizare și evaluare a
eficacității cercetării științifice.
Asistență în realizarea unui
sondaj al studenților de către
Departamentul
de
Management al Calității al
USC pentru a monitoriza
calitatea educației și gradul de
satisfacție față de calitatea
predării

Volumul cercetării și
dezvoltării efectuate va
crește.
Analiza rezultatelor
sondajului în vederea
îmbunătățirii calității
procesului de învățământ.

2017-2022

2017-2022

2.2.2 În domeniul activităților științifice și inovatoare
Nr.
1

Eveniment,
Proiect
Creșterea
admiterii
programele de doctorat.

Rezultatele așteptate
la

2

Activarea activităților de
grant, pregătirea cererilor de
grant pentru conferința:
“Probleme
actuale
de
lingvistică
și
lingvodidactică în contextul
abordărilor moderne”.

3

Crearea unui consorțiu
științific,
implementarea
unui proiect comun al școlii
doctorale.
Cooperarea în domeniul
schimbului de profesori,
studenți, lucrări de cercetare
comune,
participări
la
seminarii
și
întâlniri
științifice,
schimb
de
materiale științifice și alte
informații, programe de
formare pe termen scurt

4

Asigurarea cu personal de
înaltă
calitate,
asigurarea
personalului
didactic
de
generație tânără.
Obținerea de fonduri pentru
dezvoltarea științei.

Termeni de
implementare
2017-2022

2017-2022

Asigurarea personalului de
calitate.

2017-2022

Asigurarea personalului de
calitate
si
îmbunătățirea
sistemului de învățământ

2017-2022

7

5

Continuarea integrării cu
universitățile din Republica
Moldova în activități de
inovare în domeniul științei
și educației.

Crearea condițiilor pentru
dezvoltarea științei și educației.

6

Crearea infrastructurii
pentru activitatea de
cercetare a studenților.

2017-2022
Organizarea, desfășurarea și
participarea studenților la
conferințe studențești, seminare.

2017-2022

2.2.3. În domeniul activității internaționale
Nr.
1

2

3

Eveniment,
Proiect
Cooperarea în continuare
cu
universități
internaționale în domeniile
inovație, știință și educație.
Participarea la lucru în
programele TEMPUS,
ERASMUS
MUNDUS
Organizarea de cursuri
intensive de limbi străine
pentru studenți și profesori

4

Organizarea schimburilor
internaționale de studenți și
profesori

5

Elaborarea
și
implementarea unui set de
măsuri pentru creșterea
contingentului de studenți,
străini care studiază la
catedră.

Rezultatele așteptate
Crearea condițiilor pentru
mobilitatea studenților și
profesorilor

Termeni de
implementare
2017-2022

Obținerea de fonduri pentru
dezvoltarea științei

2017-2022

Crearea condițiilor pentru
mobilitatea studenților şi
profesorilor

2017-2022

Asigurarea
internaționale

2017-2022

mobilității

Consolidarea pozițiilor catedrei
în domeniul serviciilor
educaționale prin creșterea
contingentului de studenți
străini.

2017-2022

2.2.4. În domeniul activității comerciale
Nr.
1

Eveniment,
Proiect
Creșterea admiterii
studenților, masteranzilor pe
bază comercială

Rezultatele așteptate
Obținerea de fonduri pentru
dezvoltarea USC

Termeni de
implementare
2017-2022
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2

3

4

Organizarea
de
cursuri
polivalente de limbi străine:
pentru studenți, profesori,
elevi.
Activarea activităților de
grant, pregătirea cererilor de
grant
pentru
conferința
“Probleme
actuale
de
lingvistică și lingvodidactică
în contextul abordărilor
moderne”

Formarea
competențelor 2017-2022
suplimentare,
crearea
condițiilor de mobilitate.
Obținerea de fonduri pentru
dezvoltarea științei.

Punerea în aplicare a Extinderea Centrul de
grantului pentru extinderea Resurse American.
Centrului
American
de
resurse.

2017-2022

2017-2018

2.2.5. Lucru educațional cu studenții
Nr.
1

Eveniment,
Proiect
Efectuarea orelor
educația
civilă
patriotică.

Rezultatele așteptate
de
și

2

Organizarea Zilei
Autoguvernării.

3

Crearea unui mediu
inovator pentru
dezvoltarea abilităților
creative ale studenților.

4

Efectuarea orelor
curatoriale.

5

Efectuarea orelor
curatoriale

Formarea unui sistem de
educație civilă și patriotică
a studenților, familiarizarea
acestora
cu
valorile
culturale
naționale
și
mondiale.
Îmbunătățirea sistemului de
autoguvernare a studenților
prin dezvoltarea calităților
de conducere, formarea
fundațiilor
de
cultură
corporatistă.
Organizarea și desfășurarea
de evenimente: TVC,
“Cine vrea să devină
milionar?”, Concerte
tematice.
Formarea unui stil de viață
sănătos, dezvoltarea
capacităților de
îmbunătățire și dezvoltare
fizică.
Educarea unei atitudini
pozitive față de muncă,
dezvoltarea nevoii de muncă
creativă.

Termeni de
implementare
2017-2022

2017-2022

2017-2022

2017-2022

2017-2022
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2.2.6. Politica de personal
Nr.
1

2

3

4

Eveniment,
Proiect
Admiterea la studii
doctorale și postuniversitare
Implementarea programului
de dezvoltare a resurselor
umane, prevăzând
implicarea în activitățile
didactice și științifică ale
Departamentului de
lucrători de frunte în
educație și știință și cei mai
talentați, competenți
absolvenți ai
Departamentului.
Dezvoltarea unor relații pe
termen lung cu centre
științifice și educaționale
străine de top, sub formă de
schimburi academice:
- stagii pentru profesorii și
oamenii de știință ai
Departamentului,
- implicarea specialiști
străini în activități științifice
și educaționale ale
Universității,
- extinderea participării
angajaților și studenților la
programele și proiectele
educaționale internaționale
și în domeniul științific.
Participarea sistematică a
profesorilor și oamenilor de
știință ai Departamentului la
lucrări
de
cercetare,
publicații în reviste naționale

Rezultatele așteptate
Susținerea tezelor de doctorat
și asigurarea personalului
didactic de înaltă calitate.
implicarea lucrătorilor de
frunte în educație și știință și
absolvenți ai
Departamentului.

Termeni de
implementare
2017-2022

2017-2022

Participarea cadrelor
didactice ale catedrei la
programe de schimb
academic.

Publicații în reviste științifice
naționale și străine.

2017-2022
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5

și străine, obținerea de
diplome și titluri academice,
atragerea studenților către
implementarea cercetării și
dezvoltării și eficacitatea
acestora.
Stăpânirea noilor tehnologii Aplicarea noilor metode de
și metode informaționale de predare în procesul
predare
educațional

2017-2022

3. Rezultatele așteptate ale implementării efective a programului.
Ca urmare a implementării efective a programului de dezvoltare strategică,
Departamentul de Limbi Străine va deveni un centru științific și educațional eficient în
cadrul USC.
Implementarea programului va asigura extinderea și modernizarea centrelor
culturale și metodologice, ceea ce este o condiție necesară pentru formarea specialiștilor
competitivi. Rezultatul implementării Programului va fi formarea unui Departament cu
o infrastructură nouă, flexibilă și care să răspundă prompt la cerințele globale de
inovare, educație și infrastructură de cercetare. Se va crea un sistem educațional integral
bazat pe programe de formare noi și tehnologii educaționale moderne, pentru a forma
specialiști de înaltă calificare capabili să desfășoare activități inovatoare, care dețin
cunoștințe fundamentale și practice și competențe profesionale.
Până în 2022 Departamentul de Limbi Străine ar trebui să devină un centru de
cercetare la nivel național în domeniul dezvoltării strategice a potențialului uman,
oferind personal, cercetători și dezvoltare de proiecte.
Departamentul va deveni un mediu care integrează: procesul educațional,
cercetarea științifică, platformele de discuție profesională și publică și implementarea
proiectelor privind dezvoltarea potențialului uman.
Până în 2022 infrastructura catedrei va fi modernizată și va deveni un avantaj
competitiv, permițând atragerea de oameni de știință și studenți.
Infrastructura informațională a Departamentului va corespunde pe deplin
nevoilor de informații și mijloace de acces la aceasta.
Toate centrele culturale și metodologice ale catedrei vor fi dotate cu cele mai
recente tehnologii de calculator, precum și mijloace didactice, tehnice inovatoare.
Principalele caracteristici ale departamentului în 2022 în cazul implementării cu
succes a programului său de dezvoltare strategică:
În domeniul activităților educaționale:
• Numărul de studenți va crește.
• Numărul manualelor și materialelor didactice publicate va crește.
• Noi metode de predare bazate pe utilizarea activă a tehnologiilor de învățare la
distanță și a tehnologiilor e-learning vor fi introduse în procesul educațional pentru toate
formele de educație.
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• Numărul oameni de știință tineri din personalul Departamentului va crește.
• Mobilitatea studenților va crește: studenții vor avea posibilitatea de a călători
în alte universități din Republica Moldova și din străinătate.
• Va crește ponderea studenților implicați în cercetare și dezvoltare desfășurată
la USC.
Acest lucru va îmbunătăți brusc calitatea și competența absolvenților
Departamentului.
În domeniul științific:
• Volumul cercetării și dezvoltării efectuate va crește.
• Numărul personalului didactic, care participă la cercetare și dezvoltare va
crește.
• Numărul doctoranzilor va crește.
• Numărul publicațiilor în reviste de top va crește.
În domeniul complexului imobiliar:
• Toate centrele culturale și metodologice existente (Centrul Cultural German,
Centrul de Resurse American, Centrul de Cultură Britanică, Centrul de Cultură Greacă,
Centrul de Limba și Cultura Maghiară) vor fi modernizate: centrele vor fi dotate cu
facilități multimedia.
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