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I. Dispoziții generale 

 

Programul de dezvoltare strategică a Facultății de Cultură Națională a fost elaborat în 

baza actelor normative, care reglementează activitatea instituțiilor de învățământ superior din 

republică și ale Universității de Stat din Comrat. Fiind bazat pe necesitatea creării unui mediu 

educațional competitiv pe piața muncii și în domeniul asistenței sociale, sistemului de 

învățământ, mass-media, care răspunde nevoilor societății moderne. 

 

Principii pentru dezvoltarea și implementarea strategiei facultății: 

 

La implementarea planurilor pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea strategică a 

facultății, toate activitățile se bazează pe următoarele principii: 

1. Orientarea spre rezultat ca criteriu principal de evaluare a activităților educaționale, 

științifice și practice; 

2. Crearea unui mediu academic competitiv în implementarea activităților zilnice ale 

departamentelor facultății, personalului departamentelor, magiștrilor, studenților; 

3. Implicarea activă a personalului facultății în procesul de elaborare și implementare a unei 

strategii de dezvoltare a culturii naționale în luarea deciziilor privind aspectele cardinale ale 

funcționării facultății și învățământului universitar din Găgăuzia; 

4. Sprijinirea caracterului inovator al principalelor activități ale facultății, inclusiv integrarea 

proceselor educaționale, de cercetare, predare și metodologice din Republica Moldova și țările 

Eurasia; 

5. Cooperare activă în evaluarea rezultatelor finale și a eficacității activităților universitare cu 

principalii consumatori: studenți, angajatori, personal universitar, societate în ansamblu; 

6. Motivarea eficientă a studenți și a personalului pentru îmbunătățirea calității cunoștințelor 

din diverse aspecte ale activităților educaționale și didactice/profesionale. 

 

II. Statutul Facultății de Cultură Națională 

 

Facultatea de Cultură Națională este una din facultățile de frunte a universității, 

înființată în anul 1991, formează specialiști de înaltă calificare în ciclul I de învățământ superior 

în principalele domenii de pregătire profesională: 14 “Științe pedagogice”, 33 “Protecție 

socială”, 34 “Științe ale comunicării”; programe de specializări în ciclul II de învățământ 

superior: Predarea limbilor germanice în instituțiile preuniversitare în mediul multietnic; 

Educație muzicală în mediu policultural; Teoria și metodologia învățământului primar; 

Predarea limbii și literaturii găgăuze în instituțiile preuniversitare; Politici sociale de susținere 

a familiilor și copilului; Tendințe actuale în lingvistică și literatura română; Managementul 

învățământului preuniversitar. Instruirea personalului se desfășoară în limbile rusă, română, 

găgăuză, bulgară, străine: engleză și germană. 

În anul 2002, specialitățile: Limba și literatura română, Limba și literatura găgăuza și 

română, Pedagogie învățământul primar, Culturologie, Limba și literatura bulgară și română 

au fost acreditate de Consiliul Național de Acreditare (Certificat nr. 019 din 15.08.2002). 

Facultatea de Cultură Națională realizează dezvoltarea potențialului intelectual prin 

formarea pe mai multe niveluri a specialiștilor cu o înaltă educație, mobili profesional, capabili 

să promoveze valorile și aspirațiile universale, capabili să se adapteze condițiilor în continuă 

schimbare ale epocii moderne. Facultatea este un membru egal recunoscut al comunității 

academice republicane și internaționale. Facultatea din cadrul universității își asigură 

activitățile prin consolidarea fondurilor bugetului de stat, precum și a fondurilor din furnizarea 

de servicii educaționale cu plată. 
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În incinta Facultății funcționează un Centru de Formare Continuă în direcția generală 

14 “Științe Pedagogice” pentru diferite niveluri și cicluri (de la 0 la 7) în conformitate cu 

Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED-2011), respectiv, specialitățile: Limba 

și literatură găgăuză; Limba și literatura română; Limba și literatura bulgară; Limbi străine; 

Pedagogie preșcolară; Pedagogia învățământului primar. La finalizarea cursurilor de formare 

continuă se eliberează certificate după forma stabilită.  

Facultatea are Centre educaționale, culturale și metodologice: American, German, 

Grec, Britanic, Maghiar, Centru de informare Românesc, Centrul de limbă și cultură găgăuză. 

Pentru cadrele didactice ale universității au fost organizat și desfășurat modulul Psiho-

Pedagogic, aprobat de Ministerul Educației. 

Studenții, profesorii și alte categorii de persoane care au posibilitatea de a studia limbile 

română și străine (germană și engleză) de diferite niveluri. Cursurile sunt predate de specialiști 

de înaltă calificare, deținători de titlu științific, titlu didactic și experiență practică vastă, printre 

care profesori din străinătate sau care au urmat pregătire profesională în Turcia, Germania, 

Grecia, România, SUA etc. 

Facultatea implementează un set de măsuri pentru formarea unui sistem de lucru 

educațional, științific și educațional extrem de eficient cu studenții, capabili să răspundă 

nevoilor educaționale, să promoveze dialogul intercultural, încrederea, cetățenia și competența 

profesională a absolvenților. 

Pentru implementarea pregătirii profesionale, studenții au posibilitatea de a efectua 

cercetări în cadrul unui proiect de licență/master; îmbunătățirea cunoștințelor de limbi străine 

ca parte a mobilității academice sau în timpul vacanțelor în Germania, Grecia, Bulgaria, Turcia, 

SUA și alte țări; de a continua studiile în cadrul programelor de mobilitate academică / etc., 

precum și să participe la conferințe studențești, competiții și alte forumuri științifice; 

concursuri, festivaluri; evenimente culturale și sportive de masă etc. la universitate / la 

facultate/ alte universități din republică sau din alte țări. 

Există cercuri studențești științifice, cluburi, organisme studențești de autoguvernare, 

organizații studențești, comunități la Facultate: “Motor de căutare – Arheolog”, “Profesor – 

Mentor”, “Palme calde”, „Inițiativă” etc. Pentru a promova un stil de viață sănătos, studenților 

li se oferă o sală de sport și alte spații ale complexului sportiv “Univers”. Pentru a orienta 

procesul educațional spre practică, precum și pentru a consolida legătura dintre teorie și 

practică, studenții iau parte activ la activitățile organizațiilor de tineret, sunt organizate în mod 

regulat proiecte pentru tineret, evenimente caritabile: excursii la orfelinate, case de bătrâni, etc. 

 

III. Obiectivele Facultății de Cultură Națională 

 

Obiectivele principale ale Facultății de Cultură Națională sunt determinate de strategia 

de dezvoltare regională de inovatoare și sunt formarea de specialiști cu înaltă calificare și 

competiții în domeniul general de formare: 14 “Științe pedagogice”, 33 “Protecție socială”, 34  

“Științe ale comunicării” în conformitate cu cerințele standardelor educaționale moderne. 

Componența socio-culturală și umanitară se bazează pe sarcinile de formare a unei 

personalități multiculturale, gata să își realizeze creativ potențialul intelectual și cultural în 

viața unei societăți moderne, caracterizată printr-un grad ridicat de comunicare interculturală, 

cooperare internațională: în domeniul educațional, sferele sociale și umanitare. 

Obiectivul educațional al facultății este de a satisface nevoile educaționale ale 

studentului individual și ale societății, formarea unor specialiști de înaltă calificare, care sunt 

solicitați pe piața muncii, care au competențe complete în domeniul de activitate ales, precum 

și dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, dezvoltarea durabilă a 

economiei și bunăstarea oamenilor în condiții de globalizare și migrație internațională activă. 
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Prioritățile strategice ale facultății sunt: 

 

1. Asigurarea sintezei științei, practicii și educației; 

2. Asigurarea competitivității absolvenților Facultății de Cultură Națională din autonomia 

Găgăuz Ieri, sudul Moldovei și țărilor europene; 

3. Dezvoltarea și implementarea de programe/proiecte educaționale și de cercetare 

interdisciplinare; 

4. Integrarea facultății în comunitatea pedagogică și științifică modernă. 

 

IV. Obiectivele programului 

 

Obiectivul principal al programului este constituirea și formarea unei facultăți 

competitive care să ocupe o poziție de încredere în spațiul educațional modernizat în 

dezvoltarea potențialului personal, formarea și satisfacerea nevoilor individului în dezvoltarea 

intelectuală, culturală și morală prin obținerea educației profesionale de înaltă calitate, 

accesibilă și modernă, precum și satisfacerea nevoilor societății în specialiști de înaltă 

calificare, de cea mai înaltă calificare, capabili să concureze pe piețele muncii naționale și 

internaționale, capabili să se adapteze la condițiile în continuă schimbare ale lumii moderne. 

 

Obiectivele programului includ: 

 

− Promovarea dezvoltării durabile a potențialului științific și educațional al Universității 

de Stat Comrat – dezvoltarea unui mediu educațional modern care să ofere condiții 

pentru autorealizarea creativă a unui individ deschis către inovare, cu conștiință civică 

în lumina promovarea valorilor culturale și istorice naționale în contextul diversității 

culturale, precum și necesitatea unei educații continue pe tot parcursul vieții. 

− Extinderea activităților de cercetare și inovare pentru consolidarea statutului Facultății 

ca unul dintre centrele didactico-metodologice și socio-culturale de frunte al 

autonomiei, participând activ la procesele de integrare în spațiul științific și educațional 

moldovenesc și european. 

− Îmbunătățirea procesului pedagogic bazat pe utilizarea activă a abordărilor inovatoare 

și a tehnologiilor informaționale moderne, subordonarea acestor sarcinii de îmbinare a 

formării armonioase a personalității unui viitor absolvent de specialitate cu accent pe 

leadership în domeniul cercetării și activităților profesionale. 

− Reprezentarea demnă a Facultății în spațiul științific și educațional internațional, 

național și regional, integrarea potențialului său academic intelectual și informațional 

cu universități/ centre științifice/ educaționale de top din republică și din alte țări. 

− Satisfacerea nevoilor sectorului de învățământ, autonomie, republică/ societate în 

ansamblu în domeniul serviciilor educaționale prin crearea și funcționarea unui mediu 

informatic unitar științific și educațional academic. 

 

Pentru atingerea scopurilor si obiectivelor au fost identificate următoarele direcții: 

 

1. Activități educative; 

2. Asigurarea calității educației superioare și continue; 

3. Activități de cercetare; 

4. Informatizarea și dezvoltarea inovațiilor; 

5. Activități internaționale; 

6. Munca educațională cu studenții, dezvoltarea inițiativelor studenților și autoguvernare; 

7. Politica de personal în sfera socială; 
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8. Managementul facultății și cooperarea cu alte instituții de învățământ din Găgăuzia; 

9. Îmbunătățirea infrastructurii și bazei materiale a Facultății. 

 

1. Activități educaționale 

 

1.1. Obiective strategice: 

− Obținerea unei poziții de lider în formarea specialiștilor în educație, asistență socială, 

jurnalism prin îmbunătățirea sistemului de învățământ profesional, prin introducerea pe 

scară largă a noilor tehnologii informaționale pedagogice moderne în educație și 

consolidarea integrării procesului educațional și cercetării științifice, precum și prin 

dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă a specialiștilor pe parcursul 

întregii cariere. 

− Îmbunătățirea mediului educațional inovator la Facultatea de Cultură Națională în 

vederea diversificării tehnologiilor educaționale în pregătirea specialiștilor competitivi. 

Consolidarea poziției facultății ca centru de cercetare, didactic, cultural, întărirea 

echipelor profesionale și creative de cercetare, predare și metodologie din rândul 

personalului și studenților facultății. 

 

1.2. Obiective strategice: 

− Asigurarea unei organizări clare a procesului educațional în toate componentele sale. 

− Actualizarea și îmbunătățirea conținutului învățământului bazat pe consolidarea 

caracterului fundamental al formării, conectarea procesului de învățământ și cercetarea 

științifică, potrivirea temelor cercetării științifice și a proiectelor din disciplinele 

predate, utilizarea rezultatelor cercetării în programele educaționale. 

− Continuarea integrării cu universitățile din Republica Moldova și țările Eurasiatice în 

activități de inovare în domeniul științei și educației. 

− Extinderea gamei de programe educaționale implementate. Creșterea ponderii instruirii 

prin contract, participarea activă a facultății la elaborarea și implementarea programelor 

de dezvoltare regională în ceea ce privește personalul acestora. 

− Implementarea formării studenților și specialiștilor pe bază de cooperare și în interesul 

sferei educaționale și sociale în cadrul cercetării științifice, în procesul de introducere a 

inovațiilor. 

− Implementarea metodologiei inovatoare și a sprijinului educațional și metodologic 

pentru îmbunătățirea calității pregătirii specialiștilor pentru sistemul de învățământ și 

asistență socială bazată pe utilizarea metodelor moderne de modelare, analiza 

sistemelor informaționale care cresc competitivitatea specialiștilor. 

− Studierea cererii și implementarea formării în noi domenii și specialități promițătoare 

pentru a răspunde cererii în creștere rapidă de specialiști cu înaltă calificare în domeniul 

educației și în alte domenii. 

− Dezvoltarea și implementarea unor abordări inovatoare în implementarea procesului 

didactic, creșterea rolului activității intelectuale individuale a elevilor și îmbunătățirea 

controlului competențelor formate de elevi la toate etapele de învățământ pe baza 

tehnologiilor informaționale și informatice și asigurarea participării studenților în 

activitățile departamentelor inovatoare ale universității. 

− Implementarea unei rețele de info-comunicații, care să ofere acces studenților și 

cadrelor didactice la resursele informaționale combinate ale unui mediu informațional 

accesibil, precum și pentru introducerea de sisteme automatizate și educaționale bazate 

pe cele mai noi tehnologii informaționale. 
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− Implementarea, împreună cu instituțiile de învățământ, a monitorizării nevoilor de 

personal pedagogic și de altă natură cu sarcina de a identifica domeniile prioritare și 

nivelurile de pregătire a specialiștilor, extinderea gamei de specialități. 

− Monitorizarea sistemului de analiză a cererii de programe educaționale și absolvenți, 

stabilirea de parteneriate pe termen lung cu angajatorii. 

− Implementarea interacțiunii cu universitățile din Europa, asistență în dezvoltarea 

programelor cuprinzătoare de cooperare și încheierea de acorduri care prevăd 

mobilitatea studenților, doctoranzilor și profesorilor. 

− Motivarea mobilității academice a profesorilor, studenților, doctoranzilor prin 

extinderea schimburilor internaționale, oferind mai multe oportunități studenților de a 

studia limbile străine. 

− Asistență în dezvoltarea suportului informațional pentru procesul de învățământ, 

realizarea asigurării depline cu literatură educațională și științifică modernă, precum și 

resurse electronice printr-un posibil centru media pentru rețeaua de info-comunicații și 

acces la fondurile proprietăților culturale. 

 

2. Asigurarea calității educației superioare și continuă 

 

2.1. Obiective strategice: 

− Realizarea calității învățământului care să corespundă schimbărilor globale ale lumii 

moderne, a noilor condiții socio-economice pentru dezvoltarea republicii, bazate pe 

păstrarea și dezvoltarea facultății ca unitate structurală de conducere a universității, care 

are un profund istoric rădăcini și tradiții consacrate în domeniul formării cadrelor 

didactice, asistenților sociali, jurnaliștilor etc., în lumina dezvoltării culturale, 

economice și sociale a regiunii și a republicii. 

 

2.2. Obiective strategice: 

− Formarea unor specialiști de înaltă calificare – absolvenți ai licențiatului, masteratului 

în concordanță cu cerințele pieței interne și externe a muncii și, ca urmare, consolidarea 

poziției facultății cu statut de regiune educațională, metodologică și regională, centru 

de cercetare. 

− Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității învățământului la 

Facultate. Asigurarea auditurilor interne periodice ale calității programelor 

educaționale și a disciplinelor academice. 

− Extinderea mobilității academice pe baza încheierii de acorduri cu universități din 

străinătate și din republică. Participarea studenților la programele internaționale de 

schimb academic ERASMUS MUNDUS, DAAD etc. 

− Monitorizarea instituțiilor de învățământ ca prevedere a bazelor de practică pentru 

implementarea aspectului aplicat al procesului pedagogic cu posibila angajare 

ulterioară a absolvenților. 

− Îmbunătățirea complexelor educaționale și metodologice pentru programele 

educaționale de specialități. 

− Reactualizarea mediului educațional modern care creează condiții pentru autorealizarea 

creativă a personalității studentului, receptiv la inovare, posesor de conștiință civică și 

nevoie de educație continuă. 

− Dezvoltarea unui sistem de măsuri/plan pentru eliminarea deficiențelor și 

implementarea recomandărilor bazate pe rezultatele acreditării programelor 

educaționale (anul 2017). 
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− Desfășurarea auditului intern, monitorizării calității și oportunităților de utilizare 

relevantă a rezultatelor acestora în vederea luării de decizii manageriale pentru 

îmbunătățirea procesului de predare-învățare-evaluare.  

− Implementarea prevederilor sistemului de management al calității educației 

implementat în universitate. 

− Respectarea și implementarea documentelor de reglementare locale, care îndeplinesc 

cerințele de calitate, proceduri documentate care reglementează activitățile din 

domeniul managementului calității. 

− Monitorizarea respectării cerințelor pentru sistemul de management al calității în 

domeniile pregătirii profesionale, implementarea ordinilor și recomandărilor privind 

calitatea pregătirii specialiștilor. 

− Elaborarea și implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității educației, asigurarea 

conformității acestuia cu nivelul modern de dezvoltare a științei, pregătire profesională 

în concordanță cu nevoile pieței muncii. 

− Organizarea și desfășurarea inspecțiilor de calitate a educației, prestarea serviciilor 

educaționale, monitorizarea studiilor de indicatori calitativi ai pregătirii specialiștilor. 

− Suplinirea unei baze de date cu materiale informative și analitice privind problemele 

calității educației, desfășurarea de activități de difuzare a acestora, prelucrarea 

informațiilor privind eficacitatea sistemului de management al calității învățământului 

la facultate. 

− Informarea Consiliului Academic al Universității/Senatului cu privire la rezultatele 

monitorizării și controlului calității educației în vederea planificării activităților de 

îmbunătățire a calității educației. 

− Organizarea și implementarea dezvoltării instrumentelor și tehnologiilor de evaluare 

pentru monitorizarea și evaluarea calității educației în procesul de predare-învățare-

evaluare. 

− Organizarea de cercetări socio-psihologice, anchete/chestionare privind organizarea 

calității activităților educaționale la facultate. 

− Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea condițiilor de implementare a 

programelor educaționale. 

− Efectuarea unei analize a principalelor programe educaționale profesionale de 

specialități și domenii de pregătire profesională desfășurate la facultate pe baza 

rezultatelor autoexaminării acestora. 

− Pregătirea și desfășurarea de conferințe metodologice, seminarii, treninguri, consultații 

în vederea îmbunătățirii profesionalismului cadrelor didactice pe problemele 

managementului calității educației. 

− Elaborarea de manuale metodologice și recomandări pentru programele educaționale 

implementate la facultate. 

− Studierea, analiza și implementarea celor mai bune practici ale instituțiilor de 

învățământ, organizațiilor publice ale căror activități vizează îmbunătățirea calității 

educației. 

− Stabilirea și dezvoltarea relațiilor cu absolvenții și angajatorii pentru prognoza pe 

termen lung a pieței muncii și a ocupării forței de muncă, crearea unui sistem de 

monitorizare direcționată a stării resurselor umane din regiune: contractul social, clubul 

absolvenți, forumul clienților de personal, etc. 
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3. Activități de cercetare 

 

3.1. Obiective strategice: 

− Extinderea activității științifice a facultății prin implementarea unui set de măsuri de 

creștere a potențialului științific, a volumului cercetării științifice, a calității și a 

semnificației acestora pentru procesul de învățământ universitar. Utilizarea la 

maximum a potențialului științific al facultății pentru îmbunătățirea calității pregătirii 

specialiștilor. Integrarea oamenilor de știință ai facultății în comunitatea științifică 

internațională, cooperarea cu programul SES (Senior Expert Servises). 

− Asigurarea competitivității și a cererii de activități științifice a personalului didactic al 

facultății. 

 

3.2. Obiective strategice: 

− Implementarea principiului caracterului științific în contextul formării specialiștilor. 

− Consolidarea cooperării în domeniul cercetării științifice cu universitățile de top din 

Republica Moldova și centrele științifice din străinătate. 

− Participarea activă a facultății la implementarea programelor științifice de istorie, 

filologie, etnologie, studii și proiecte culturale, implicarea în realizarea cercetării 

științifice a tuturor cadrelor didactice, studenților și doctoranzilor facultății. 

− Îmbunătățirea mecanismelor care stimulează participarea la cercetarea științifică a 

cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților facultății. 

− Asistență în îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare a eficacității cercetării 

științifice. 

− Motivația pentru participarea studenților și oamenilor de știință la competiții și 

concursuri pentru cele mai bune lucrări din domeniul educației și asistenței sociale, 

culturii etc. 

− Organizarea și desfășurarea de conferințe științifice și teoretice anuale pe tematica 

formării specialiștilor solicitați în Moldova. 

− Mobilizarea angajaților și studenților pentru participarea activă la programe și proiecte 

internaționale, naționale și regionale de inovare. 

− Îmbunătățirea mecanismelor de organizare a activităților de inovare la universitate și 

utilizarea oportunităților științifice și didactice pentru această activitate la facultate și 

la nivelul universității în ansamblu. 

− Asistență în elaborarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului de reglementare pentru 

inovare în știință, educație, asistență socială etc. 

 

4. Informatizarea și dezvoltarea inovațiilor 

 

4.1. Obiective strategice 

− Dezvoltarea facultății ca componentă structurală a mediului științific și educațional 

unificat al universității și regiunea de sud a Republicii Moldova, integrată în spațiul 

informațional internațional. 

− Realizarea unei noi calități a activităților educaționale și științifice prin utilizarea pe 

scară largă a centrului TEKWILL din Găgăuzia, pe lângă USC, în viața modernă. 

 

4.2. Obiective strategice: 

− Îmbunătățirea activităților de cercetare și inovare pentru consolidarea statutului 

facultății ca unul dintre centrele de vârf educaționale, umanitare și socio-culturale ale 

regiunii, participând activ la procesele de integrare a spațiului științific și educațional. 
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− Implementarea și asigurarea fundamentelor sociale și a mecanismelor de modernizare 

a dezvoltării inovatoare a facultății. 

− Utilizarea rețelei universitare pentru introducerea și utilizarea activă a posibilităților 

telecomunicațiilor computerizate în procesul de învățământ. 

− Participarea la dezvoltarea unui mediu unificat integrat de calculator, software și 

informație pentru implementarea activităților educaționale și de cercetare științifică. 

− Îmbunătățirea procesului de utilizare a tehnologiilor educaționale inovatoare cu 

respectarea principiilor educației continue – licență, masterat, educație continuă/studii 

doctorale. 

− Utilizarea capacităților tehnologice ale universității pentru rezolvarea problemei 

conținutului informațional al mediului științific și educațional din centrul TEKWILL și 

asigurarea accesului cadrelor didactice, doctoranzilor, magiștrilor și studenților. 

− Sistematizarea resurselor informaționale științifice și educaționale ale fondurilor 

științifice. 

− Achiziția de resurse educaționale multimedia; crearea infrastructurii pentru 

implementarea inovației studențești. 

− Popularizarea posibilităților de utilizare a formelor inovatoare de educație în procesul 

educațional: teleconferințe, prelegeri videoconferințe, discuții online. 

− Mobilizarea în participarea activă la programele și proiectele de inovare internaționale, 

naționale și regionale ale studenților și profesorilor facultății. 

 

5. Activitatea internațională 

 

5.1. Obiective strategice: 

− Dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și istorice naționale în contextul 

diversității culturale, întărirea autorității facultății pe arena internațională ca partener 

recunoscut în domeniul științei, educației și culturii. 

 

5.2. Obiective strategice: 

− Implementarea posibilității de dezvoltare versatilă a studenților prin diverse cursuri 

opționale și speciale, promovarea în studiul limbilor străine la nivelul interacțiunii 

interpersonale și dialogului intercultural. 

− Popularizarea realizărilor și capacităților facultății în activitățile educaționale, 

științifice și inovatoare prin participarea la expoziții internaționale și naționale, 

organizarea de conferințe on-line pe probleme științifice, educaționale și metodologice, 

publicații în edituri de top. 

− Elaborarea și implementarea unei politici în domeniul formării lingvistice a studenților, 

doctoranzilor, cadrelor didactice (organizarea și desfășurarea de cursuri privind studiul 

limbilor găgăuză, română, engleză și alte limbi la Facultatea de Cultură Națională, 

stimularea formării competențe în toate tipurile de sesiuni de pregătire). 

− Dezvoltarea de parteneriate cu centrele educaționale și de cercetare naționale și străine 

de top prin participarea la programe și proiecte internaționale, precum și prin schimburi 

academice de studenți, profesori, doctoranzi. 

− Studierea în utilizarea posibilităților Centrului de Tehnologii Informaționale al 

Universității pentru păstrarea limbilor popoarelor mici. 

− Elaborarea și implementarea unui set de măsuri pentru atragerea unui contingent de 

studenți străini, care vor studia la specialitățile catedrelor de profil ale facultății. 
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6. Munca educațională cu studenții, dezvoltarea inițiativelor studenților și 

autoguvernarea. 

 

6.1. Scopul strategic: 

Crearea, păstrarea condițiilor pentru dezvoltarea personală și profesională a studentului, 

contribuind la adaptarea efectivă la mediul socio-cultural al societății moderne. 

 

6.2. Obiective strategice: 

− Formarea unui sistem de educație civică a studenților, familiarizându-i cu valorile 

culturii naționale și mondiale, valorile spirituale și morale, limba (română și găgăuză 

etc.), istoria și tradițiile regiunii. 

− Actualizarea îmbunătățirii sistemului de autoguvernare a studenților prin dezvoltarea 

abilităților de conducere, formarea bazelor unei culturi organizaționale care oferă 

oportunități de pregătire profesională. 

− Crearea unui mediu inovator în vederea dezvoltării abilităților creative ale studentului. 

− Crearea de condiții și premise pentru formarea conceptelor de viziune asupra lumii ale 

studentului, inclusiv cele în care se exprimă atitudinea unei persoane față de valorile 

vieții sociale: umanism, încredere etc. 

− Consultarea și formarea unui stil de viață sănătos, crearea condițiilor pentru dezvoltarea 

culturii fizice și sportului, implicarea largă a studenților și a personalului facultății. 

− Asistență în organizarea protecției juridice și sociale a studenților, crearea unui sistem 

de muncă individual, consultanță prin Institutul curatorilor pentru asigurarea unui 

mediu educațional favorabil, prietenos la universitate și la facultate. 

− Formarea unui mediu pedagogic uman, crearea condițiilor pentru dezvoltarea toleranței 

tinerilor și educarea culturii spirituale: juridică, etică etc. 

− Organizarea procesului de adaptare profesională a unui absolvent universitar (crearea 

și achiziționarea unei baze de date a absolvenților de programe de învățământ etc.). 

− Organizarea competițiilor sportive în cadrul facultății și competiții sportive ale 

catedrelor facultății de cultură națională. 

 

7. Politica de personal și sfera socială 

 

7.1. Obiective strategice: 

− Dezvoltarea potențialului personalului ca purtător de cunoștințe, cultură, tradiții, 

îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare strategică a universității. 

− Dezvoltarea culturii corporative, stimulente economice și garanții sociale pentru a crea 

condiții pentru cea mai completă autorealizare a angajaților și studenților, completarea 

constantă a cunoștințelor acestora, formarea competențelor și satisfacția maximă față 

de activitățile profesionale, de cercetare și studii. 

 

7.2. Obiective strategice: 

− Elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a resurselor umane, care să 

prevadă implicarea celor mai talentați, competenți absolvenți și doctoranzi ai 

universității, lucrători de frunte în educație și știință, precum și specialiști în domeniul 

asistenței sociale, mass-media și alte domenii de activitate din activitățile didactice și 

de cercetare ale facultății. 

− Asistență în consolidarea potențialului de personal al facultății, asistență în introducerea 

unor mecanisme motivaționale moderne. 
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− Studiu și asistență în dezvoltarea resurselor suport pentru activitățile educaționale în 

conformitate cu cerințele moderne și standardele profesionale. 

− Menținerea stării indicatorilor cantitativi și calitativi ai personalului didactic la nivelul 

necesar, la nivelul indicatorilor medii și mai sus pentru universitate. 

− Îmbunătățirea sistemului de formare a cadrelor didactice/modul psihologic și pedagogic 

pentru cadrele didactice de specialități ne pedagogice care lucrează la facultate. 

− Activarea activităților de creștere a „gradului de maturitate” pentru specialiștii angajați 

recent. 

− Asistență și crearea unui sistem eficient de personalizare a procesului de învățământ la 

facultate. 

− Îmbunătățirea sistemului de planificare a sarcinii didactice prin optimizarea procesului 

educațional. 

 

8. Managementul Facultății 

 

8.1. Obiective strategice: 

− Crearea condițiilor pentru implementarea efectivă a misiunii facultății prin consolidarea 

parteneriatelor între disciplinele complexului universitar, integrarea și utilizarea 

rațională a potențialului și resurselor. 

− Dezvoltarea sistemului de management al facultății pentru îmbunătățirea condițiilor de 

activitate profesională și a condițiilor sociale ale personalului și studenților. 

 

8.2. Obiective strategice: 

− Organizarea managementului eficient al implementării programului de dezvoltare 

strategică a facultății. 

− Adaptarea structurii organizatorice a facultății la rezolvarea sarcinilor strategice. 

− Modernizarea sistemului de management al facultății pe baza principiilor 

managementului calității în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO. 

− Creșterea funcționalității sistemului de control prin utilizarea instrumentelor 

informaționale moderne. 

− Îmbunătățirea sistemului de susținere și menținere a deciziilor de management bazate 

pe monitorizarea procesului de învățământ la facultate. 

− Crearea și păstrarea condițiilor, asigurarea de oportunități care să stimuleze inițiativa 

departamentelor facultății și a angajaților, precum și să permită dezvăluirea maximă a 

abilităților creative și a competențelor profesionale ale cadrelor didactice și studenților, 

magiștrilor, doctoranzilor. 

− Crearea în colectiv a unei atmosfere de interes comun în rezultatele muncii, sprijinirea 

intereselor facultății și ale universității în ansamblu în toate domeniile de activitate. 

 

9. Îmbunătățirea infrastructurii și bazei materiale a facultății 

 

9.1. Obiective strategice: 

− Asistență în dezvoltarea bazei materiale și tehnice și îmbunătățirea eficienței 

infrastructurii, asigurarea implementării programului de dezvoltare strategică a 

facultății. 

 

9.2. Obiective strategice: 

− Asistență în dezvoltarea și perfecționarea bazei educaționale și didactice la 

conformitatea acesteia cu nivelul stabilit de pregătire a specialiștilor. 
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− Respectarea modului rațional de funcționare a bazei material-tehnice, reînnoirea 

constantă a acesteia, realizând totodată posibilitatea utilizării tehnologiilor moderne de 

economisire a energiei electrice. 

− Asigurarea cerințelor de reglementare pentru respectarea regimului activităților 

profesionale ale angajaților și pregătirea studenților, precum și cazarea angajaților și 

studenților în căminul universitar. 

− Formarea în echipa universitară a unei atmosfere de interes și responsabilitate a 

angajaților și studenților în conservarea și utilizarea eficientă a teritoriilor, spațiilor, 

dotărilor campusului universitar. 

− Asistență în îmbunătățirea designului arhitectural și peisagistic al campusului 

universitar, reflectând identitatea corporativă a complexului universitar. 

− Acordarea de sprijin cadrelor didactice în vârstă, angajaților care au lucrat în cadrul 

facultății de mulți ani, în vederea acordării de asistență socială și casnică. 

 

10. Rezultatele așteptate ale implementării efective a programului de dezvoltare 

strategică a facultății 

 

Facultatea va contribui la dezvoltarea inovatoare a universității prin formarea de 

specialiști în domeniul educației, culturii, asistenței sociale, mass media, relațiilor sociale, cu 

înalt profesionalism și responsabilitate socială. 

Facultatea va deveni un mediu în care sunt integrate: procesul educațional, cercetare-

dezvoltare, activități de expertiză și analitică, platforme de discuție profesională și publică și 

implementarea de proiecte privind dezvoltarea potențialului individual al fiecărei discipline a 

procesului educațional. 

Facultatea va continua să creeze grupuri de cercetare, laboratoare și programe 

educaționale de înaltă calitate care funcționează la nivelul standardelor europene. Vor fi 

dezvoltate noi arii educaționale pentru a asigura pregătirea specialiștilor în domeniul educației 

și protecției sociale. Dezvoltarea comunității facultăților se va realiza, pe baza valorilor de 

creativitate, etnie, competență, autodezvoltare și cetățenie. 

Infrastructura va fi modernizată și va avea un avantaj competitiv pentru a atrage oameni 

de știință și studenți și pentru a răspunde pe deplin nevoilor de informații și mijloace de acces 

la aceasta. Soluționarea sarcinilor cu care se confruntă Facultatea de Cultură Națională este 

scopul principal al muncii întregii echipe de cadre didactice, doctoranzi, magiștri și studenți ai 

facultății. 

 

                  Indicatori de realizare a obiectivului strategic principal: 

 

− Conformarea curriculei și programelor disciplinelor academice cu cerințele 

standardelor educaționale în ceea ce privește nivelul și conținutul. 

− Respectarea calității pregătirii studenților și absolvenților cu cerințele standardelor 

educaționale ale secolului XXI. 

− Implicarea activă în activitatea de cercetare a profesorilor și studenților. 

− Cererea de absolvenți pe piața muncii. 

− Implementarea activității extra curriculare cu studenții dintr-o instituție de învățământ 

în cadrul programului de Voluntariat. 

− Oportunitatea de a continua studiile în programe educaționale de învățământ 

profesional postuniversitar. 

− Calificarea personalului didactic. 
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− Realizarea unui nivel ridicat de satisfacție a angajatorilor cu absolvenți în majoritatea 

competențelor de specialitate. 

− Obținerea unui nivel ridicat de satisfacție a studenților față de calitatea procesului 

educațional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                Consiliul Facultății 

                                                                            Cultură Națională 

 

                                                            

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 


