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I. Analiză succintă a rezultatelor activității departamentului pentru 

perioada 2020-2021 

Departamentul de Tehnologia Informației, Matematică și Fizică în perioada 2020-2021 a 

desfășurat activități științifice și educaționale active. Cadrele didactice ale catedrei au publicat 

articole în reviste științifice naționale de specialitate, în colecții științifice ale conferințelor naționale 

și internaționale. Au fost scrise recenzii ale manualelor științifice și metodologice. Profesorii 

catedrei au fost activi în redactarea proiectelor și participarea la concursul de granturi în cadrul 

programului Tekwill Ambassador, ediția UTeach, în urma căruia au fost aprobate două proiecte 

(Velikova TG, Sibova OG), care au îmbunătățit baza tehnică a cursului. departament. De remarcat 

interesul personalului didactic de a participa la evenimentele organizate la KSU și nu numai 

(conferințe, seminarii, training-uri, webinarii, mese rotunde etc.).  

Profesorii catedrei au stabilit contacte și au stabilit cooperare cu Direcția Generală Relații 

Externe a UAT Găgăuzia și reprezentanți ai Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare 

(sectorul IT), au cooperat cu Agenția pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor din 

UAT Găgăuziei. Departamentul a facilitat încheierea de acorduri de cooperare cu companii IT din 

regiune în martie 2021. 

Departamentul a participat la un program de recrutare pentru atragerea de candidați pentru o 

specialitate IT în cadrul programului „Consolidarea capacităților instituționale de comunicare a 

universităților din Moldova”, ediția 2021, Tekwill. Au fost pregătite materiale pentru publicații, au 

fost în curs de lucru pentru a discuta despre aspectul bannerelor și broșurile. 

Profesorii au lucrat pentru a atrage studenți să participe la conferințe internaționale, dintre 

care una a fost organizată de ASEM (TELECONFERINȚA Internațională a tinerilor cercetători 

„Crearea Societății Conștiinței”). Studenții au participat la Conferința internațională științifică și 

practică a studenților „Probleme și provocări ale economiei regionale în contextul globalizării”. 

Elevii ciclului II, grupa MDI-19 sub îndrumarea lui Kovrikova R.N., Velikova T.G. a 

participat la conferința științifică națională cu participare internațională, organizată de Universitatea 

de Stat din Tiraspol în data de 28 aprilie 2021. Cadrele didactice au atras studenții să participe la 

Forumul Internațional de Investiții, care a avut loc pe 23 octombrie 2020. Velikova T.G. a participat 

la evenimentele organizate de Centrul de Inovare al KSU (masă rotundă „Dezvoltarea inovatoare în 

cadrul specializării inteligente a regiunii: provocări și perspective”, concurs „Afacerea ideilor”). 

Lector catedra Kyssa L.P. a participat la un seminar metodologic de redactare a articolelor 

de către doctoranzi. 

Kovrikova R.N. și Kyssa L.P. a desfasurat activitati in cadrul PROIECTULUI COMPASS: 

CARE MODELUL DE INVATARE DE-A TOT UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DIN 

MOLDOVA - COMPAS, Număr de referință: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. 

Catedra a promovat cu succes susținerea lucrărilor de master în grupa MDI-19. Pe parcursul 

anului s-au desfășurat cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice pe Modulul C 

„Tehnologii informaționale și comunicaționale în educație” pentru cadrele didactice din 

învățământul preșcolar, învățământul primar, profesorii de limbă și cultură găgăuză. 

A fost publicat un material didactic (Velikova T.G. Ghid pentru profesori privind utilizarea 

Moodle: Ghid metodologic. Universitatea de Stat Comrat. Comrat, 2021. 120 p. ISBN 978-9975-

83-153-6). 

Profesorii desfășoară cursuri folosind platforma Moodle, desfășoară consultări pentru 

personalul didactic al KSU. 

Pentru 2020 - 2021 activitățile au fost planificate și implementate cu succes. 

1. Îmbunătățirea bazei tehnice a departamentului (proiect UTeah-Tekwill). 

2. Stimularea cadrelor didactice pentru implementarea unui proces educațional de înaltă 

calitate (cursuri Tekwill: Oracle Java, SQL). 

3. Cooperare cu Direcția Generală a UAT Găgăuzia (Forum pedagogic, cursuri). 

4. Participarea la evenimente care sunt organizate la KSU și nu numai. 

5. Cooperarea cu bazele de practică, stabilirea de contacte și conexiuni. 
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6. Participarea la activități științifice (scriere de articole, recenzii, ca parte a comitetelor 

științifice, moderatori de conferințe). 

7. Participare activă la programe și concursuri de granturi. 

8. Sprijin pentru profesorii din KSU în implementarea IT în procesul educațional. 

 

 

II. Informații scurte despre domeniul de activitate, personalul și domeniile 

departamentului 

1. Cantitatea de muncă prestată de catedra în anul universitar 2021-2022 

este de 5482,5 ore, din care: 

a) sesiuni de formare __________________ ore, inclusiv: 

 Cursuri de curs _______________1535__________________ ore; 

 Studii de laborator___________________________________ ore; 

 Curs practice ______________2337_______________________ ore; 

 Alte tipuri de activități la clasă _________________________ ore; 

 Practica pedagogică de profesionist _________ 45 _______ ore; 

 Constatarea faptelor practice ____________ 20______ ore; 

 Practică industrială _______________ 48________________ ore; 

b) munca de cercetare (fara contracte economice) __________ ore; 

Din volumul total de muncă efectuată: 

a) cadre didactice cu normă întreagă _______-__________ ore; 

b) lucrători cu fracțiune de normă _____________________-_______ ore; 

c) cadre didactice cu salariu orar ______-___ ore; 

 

2. Departamentul din anul calendaristic curent va efectua 

Lucrări de cercetare la bugetul de stat 

Pe ____________________________-__________________________ lei; 

Contracte cu gospodărie pentru ____________________________-____________ lei; 

 

3. Departamentul se pregătește 

а. Doctoranzi ________________________________________________ persoane; 

б. Solicitanți ____________________________________________ persoană; 

În anul universitar vor fi pregătiți să susțină dizertații: 
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а. _________________________________________________ studenți postuniversitari; 

б. _________________________________________________ solicitanți; 

в.  

4. Departamentul are laboratoare științifice 

 

- 

5. Personalul catedrei pe anul universitar în număr de _____9__ persoane. 

 Shef de 

cafenea 

Profesori Conferentiar 

universitar 

 

lector 

superior 

 

Rev. 

 

Asista. 

 

Total 

Aprobat        

Baie de fapt 

terminata 
unu - 4 - 4 - 9 

 

6. Personalul didactic și suport este avizat în 

Cantitate ____________________4_________________ unități, inclusiv: 

Metodolog de laborator ________________1_________________________, asistenți 

seniori de laborator ___3______, asistenți seniori de laborator 

preparate ________________________________________________, preparate 

________________ formarea maeștrilor ________________________________ 

 

7. Departamentul ocupă camera nr. - 

___________________________________________ ______________ 

Cu suprafata totala ____________________________ 
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III. Organizarea muncii educaționale pe discipline, 

unite de departament 

Departamentul de lucru educațional și metodic 
 

(Planificarea procesului de învățământ, organizarea de cursuri speciale, seminarii speciale, 

ateliere speciale, lucrări semestriale, curs și examene de stat, teste, lucrări de laborator. 

Organizarea muncii independente a studenților. în noul an universitar. Pregătirea și desfășurarea 

producției pedagogice și educaționale. practică. Munca sălilor de clasă și laboratoarelor etc.) 

Nu. 

P/n 

Forme de lucru Sincroniz

are 

Interpreți Semnele de 

finalizare 

un

u 

2 3 4 5 

unu Aprobarea curriculei pe discipline Septembri

e 

șef de catedră, 

lector 

 

2 Aprobarea planurilor individuale 

pentru profesori 

octombrie Seful 

departamentului 

 

3 Intocmirea planului calendaristic al 

evenimentelor stiintifice ale catedrei. 

ITMF pentru 2021-2022 

Septembri

e 

octombrie 

Seful 

departamentului 

Responsabil in 

stiinta 

 

4 Aprobarea subiectelor lucrărilor de 

master pentru gr. MDI-20 

 Seful 

departamentului 

 

 

5 Aprobarea planului de activitate al 

comisiei de management al calitatii 

din compartiment 

Septembri

e 

Seful 

departamentului, 

Responsabil 

pentru calitate 

 

6 Elaborarea prelegerilor, a materialelor 

practice, a materialelor de certificare 

pentru studenții ciclurilor I și II de 

studii (pentru forme de învățământ cu 

normă întreagă și cu frecvență redusă) 

Pe 

parcursul 

unui an 

Profesorii de 

catedra 

 

7 Elaborarea materialelor de examinare 

pentru sesiunile de iarnă și vară 

decembrie 

Aprilie 

Profesorii de 

catedra 

 

opt Elaborarea programelor de practică și 

implementarea managementului 

practicii în grupa I-19, IM-20 

Conform 

programul

ui de 

antrename

nt 

Lideri de 

practică 

 

9 Întocmirea documentelor de raportare 

pe baza rezultatelor managementului 

practicii 

Conform 

orarului 

Lideri de 

practică 

 

10 Dezvoltarea de cursuri electronice pe 

platforma Moodle 

În curs. al 

anului 

Profesorii de 

catedra 

 



6 
 

uns

pre

zec

e 

Asigurarea modulelor de lectură în 

cursurile de formare continuă 

Pe 

parcursul 

unui an 

Profesorii de 

catedra 

 

12 Elaborarea de materiale educaționale 

și metodologice pentru cursurile de 

formare continuă 

Pe 

parcursul 

unui an 

Profesorii de 

catedra 

 

trei

spr

eze

ce 

Efectuarea unui audit pentru 

verificarea documentației 

departamentului (planuri individuale, 

rapoarte de autoevaluare și realizări, 

rapoarte de autoevaluare și realizări, 

rapoarte de știință, rapoarte anuale 

privind activitatea educațională și 

metodologică). 

Pe 

parcursul 

unui an 

Seful 

departamentului 

 

 

 

IV. Lucrări la eliberarea de către departament a materialelor educaționale și 

metodologice de ajutoare vizuale, articole științifice, monografii de manuale 
Nu. 

p/p 

 

Autorii 

 

Denumirea lucrărilor 

Termen 

preparate 

Manuscrise 

Performanța 

reală 

unu Profesorii de 

catedra 

Lucrați la scrierea 

articolelor științifice ale 

conferințelor, evaluarea 

inter pares 

pe parcursul unui 

an 

 

2 Profesorii de 

catedra 

Dezvoltarea de cursuri 

electronice pe platforma 

Moodle la discipline 

închise la catedră 

pe parcursul unui 

an 

 

3 Profesorii de 

catedra 

Pregătirea cursurilor de 

prelegeri care se citesc în 

magistratură 

pe parcursul unui 

an 

 

 

 

V. Lucrări de cercetare științifică 
Nu. 

p / p 

Tema este bugetul de 

stat sau acordul 

economic 

Subiect de 

cercetare sau 

Denumirea 

funcției 

 

Rezultatul 

muncii 

 

Data 

expirării 

 

Performanța 

reală 

unu Profesorii de catedra Efectuarea 

cercetărilor în 

domenii 

Articole și 

vyst. 

iunie 2022  

2 Popil G.P. 

Lupashku S.I. 

Kyssa L.P. 

Lucrați la o 

disertație conform 

planului de 

redactare a unei 

lucrări de disertație 

Rapoarte 

articole 

iunie 2022  

3 Popil G.P. 

Lupashku S.I. 

Kyssa L.P. 

Întocmirea 

documentației de 

raportare a 

rapoarte mai 2022  
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rezultatelor 

instruirii 

 

 

VI. Menține legătura cu școala și ajută școala 
(Studiul, generalizarea și diseminarea experienței școlilor și a profesorilor, munca educațională și 

metodologică a catedrei cu profesorii, elevii și părinții elevilor) 

Nu

. 
p/p 

 

Forma de lucru 

Perioada de 

executie 

 

Rezultat 

 

Interpreți 

Marca de 

finalizare 

nenie 

un

u 

2 3 4 5 6 

un

u 

Cooperare cu Direcția 

Principală de Educație a 

Găgăuziei 

12 

octombrie 

2021 

Participare la 

Forumul 

Pedagogic 

Internațional 

„Traiectoria 

inovatoare a 

dezvoltării 

educației: 

formare, 

probleme și 

previziuni” 

Velikova T.G.  

2 Cooperarea cu 

profesorii din 

gimnaziile, liceele și 

alte instituții de 

învățământ în cursul 

practicilor pedagogice 

în curs 

In cursul 

anului 

Prof. practica Responsabil cu 

practica 

 

3 Participarea și 

desfășurarea de 

evenimente pentru 

atragerea candidaților în 

specialitatea 

departamentului 

martie – mai 

2022 

Lector 

departamente 

Responsabil 

pentru 

campanie 

 

4 Consilierea studenților 

care combină munca la 

școală și studiul la 

universitate 

Pe parcursul 

unui an 

Muncă. absolvire Elevii, 

profesorii 

catedrei 

 

5 Elaborarea și 

implementarea unui 

sondaj cu studenții 

cursurilor de formare 

continuă 

Pe parcursul 

unui an 

Îmbunătățit 

Calitate condusa. 

cursuri 

Profesorii de 

catedra 

 

6 Participarea la 

organizarea și 

desfășurarea „Zilei 

porților deschise la 

KSU” 

martie-mai 

2022 

A atrage. Abitur. Responsabil 

pentru 

campanie 
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VII. Managementul cercurilor studențești și activitatea de cercetare a 

studenților 

Nu

. 
p/p 

 

Numele cercului 

studentesc sau tema 

lucrării științifice a 

elevului 

interpret 

(profesor) 

 

Termen

ul 

lucrării 

 

Rezultat 

Marca de 

finalizare 

nenie 

un

u 

2 3 4 5 6 

un

u 

Managementul lucrărilor 

de licență și de master 

Profesorii 

de catedra 

Pe 

parcursu

l unui an 

Protecția 

muncii 

 

2 Întocmirea de lucrări 

științifice comune cu 

studenții (redactarea 

articolelor) pe tema 

lucrărilor de master 

Profesorii 

de catedra 

Pe 

parcursu

l unui an 

articole  

3 Atragerea studenților 

pentru a participa la a III-a 

competiție internațională 

de lucrări de cercetare a 

studenților în economie. 

Centrul de Cercetare 

„Progres”, 30 noiembrie 

2021 

Profesorii 

de catedra 

octombr

ie-

noiembr

ie 2021 

Articole pentru 

studenți 

 

4 Atragerea studenților să 

participe la comisia pentru 

știință 

Responsabil 

in stiinta 

Pe 

parcursu

l unui an 

  

5 Conducerea conversațiilor 

cu studenții, informarea 

studenților despre 

participarea la programele 

de mobilitate 

Responsabil 

în știință, 

curatori de 

grupuri 

Pe 

parcursu

l unui an 

  

6 Atragerea studenților 

pentru a participa la 

evenimentele organizate de 

biroul Erasmus din 

Moldova, Tekwill etc. 

Profesorii 

de catedra 

Pe 

parcursu

l unui an 

Articole pe site  

7 Atragerea studenților 

pentru a participa la 

Startup Academy UNI, 

programul Tekwill pentru 

studiul antreprenoriatului 

tehnologic. 

Velikova 

T.G. 

Pe 

parcursu

l unui an 

Publicații pe 

pagina de 

Facebook, site 

 

opt Atragerea studenților să 

participe la evenimentele 

organizate de Agenția de 

Promovare a Investițiilor și 

Promovarea Exporturilor a 

UTA Găgăuzia și Tekwill 

Velikova 

T.G., 

Cap cafenea 

Pe 

parcursu

l unui an 

Publicații pe 

pagina de 

Facebook, site 
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VIII. Seminarii stiintifice ale catedrei 

Nu. Subiecte de rapoarte și mesaje vorbitor Note de finalizare cu 

data 

unu Organizarea și desfășurarea 

seminarului „Aplicarea tehnologiilor 

inovatoare în predare”. 

Profesorii de catedra  

 

IX. Călătorii științifice 

Nu. 

p/p 

Cui i se acordă Unde și în ce 

scop 

Sincronizare Notă 

     

     

     

 

X. Eliberarea de timp pentru membrii facultății 

munca stiintifica 
Nu. 

p/p 

Cui să elibereze timp Fundament și scop Sincronizare 

unu Popil G.P. Redactarea disertațiilor. 

muncă 

Pe parcursul unui an 

2 Velikova T.G. Elaborarea unui Manual 

pentru profesori privind 

implementarea eficientă a 

M-Learning-ului în procesul 

educațional 

Noiembrie 2021 – 

aprilie 2022 

3 Lupashku S.I. Redactarea disertațiilor. 

muncă 

Pe parcursul unui an 

4 Kovrikova R.N. Lucrați la articole Pe parcursul unui an 

5 Kyssa L.P. Redactarea disertațiilor. 

muncă 

Pe parcursul unui an 

6 Sibova O.G. Scrierea articolului Pe parcursul unui an 
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XI. Participarea departamentului la conferințe și seminarii ale profesorilor de 

la KSU și nu numai 

Nu. 

p/p 

La ce conferință și cu ce raport Interpreți Termen Semnele de 

finalizare 

unu Antrenamente de proiect. 

Proiectul Programului Ceh de 

Cooperare pentru Dezvoltare 

„Dezvoltarea regională a 

Moldovei: Sprijinirea 

implementării unei strategii 

regionale folosind date GIS”, 

Agenția de Dezvoltare 

Regională a UAT Găgăuzia 

Velikova T.G., 

Sibova O.G. 

octombrie-

noiembrie 

2021 

 

2 VII Conferința Națională 

Științifică și Practică „Probleme 

și provocări ale economiei 

regionale în contextul 

globalizării” 

Profesorii de catedra decembrie 

2021 

 

3 Participare la conferința 

internațională științifică și 

practică „Science. 

Educație.Cultură. 

Profesorii de catedra februarie 

2022 

 

 

XII. Activitate educațională la catedră 

Nu. 

p/p 

Forme de lucru Interpreți Termen Semnele de 

finalizare 

unu Efectuarea orelor curatoriale Curatori de grup Pe parcursul 

unui an 

 

2 Participarea studenților la 

conferințe studențești sub 

îndrumarea cadrelor didactice 

ale catedrei 

   

3 Implicarea studenților în 

activitățile comisiei de știință, de 

calitate, în timpul sesiunii de 

examene, în atragerea de 

candidați 

Curatori de grup, 

profesori ai catedrei 

Pe parcursul 

unui an 

 

 

XIII. Principalele activități ale departamentului pentru munca educațională 

în rândul studenților (prelegeri, referate, seri, dezbateri, conferințe etc.) 

Nu. 

p/p 

Numele evenimentelor Interpreți Termen Semnele de 

finalizare 

unu Desfășurarea activităților în 

orele curatoriale 

   

2 Participarea la cursuri pe 

perioada Covid-19 în sălile de 

clasă ale catedrei 

Curatori de grup septembrie 

octombrie 

 

3 Învățare online Profesorii de catedra Pe parcursul  
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unui an 

4 Lucrați pe platforma Moodle 

KSU 

Curator al cursului I Septembrie  

 

XIV. Participarea departamentului la promovarea sarcinilor științifice și 

tehnice (rapoarte, prelegeri, seminarii, conferințe) 

Nu. 

p/p 

Teme Tipul muncii Pentru ce 

public 

Termen Interpreți 

unu Efectuarea de consultări 

(individuale) cu profesorii 

de la KSU privind lucrul cu 

platforma Moodle 

consultatii profesori 

KSU 

Pe 

parcursul 

unui an 

Velikova 

T.G. 

2 Efectuarea de cursuri de 

formare continuă a cadrelor 

didactice privind utilizarea 

IT în predare. (Modulul C) 

Prelegeri și 

exersare. 

clase 

Profesori de 

școală 

Pe 

parcursul 

unui an 

Lupashku 

S.I. 

Sibova O.G. 

Popil G.P. 

Velikova 

T.G. 

3 Participarea ca moderatori ai 

secțiunilor forumurilor 

pedagogice 

 Profesorii 

instituțiilor 

de 

învățământ 

12 

octombrie 

2021 

Velikova 

T.G. 

 

XV. Activitatea departamentului în departamentul de corespondență 

Nu. 

p/p 

Forme de lucru Termen Interpreți Semnele de 

finalizare 

unu Elaborarea de materiale educaționale 

și metodologice la discipline, al căror 

raport este realizat de catedră 

septembrie-

februarie 

Profesorii 

de catedra 

 

2 Pregătirea planurilor de învățământ 

pentru disciplinele catedrei 

septembrie - 

decembrie 

Profesorii 

de catedra 

 

3 Dezvoltarea de noi cursuri pe 

platforma Moodle și actualizarea 

cursurilor existente 

Pe parcursul 

unui an 

Profesorii 

de catedra 

 

4 Dezvoltarea lucrărilor individuale octombrie 

decembrie 

Profesorii 

de catedra 

 

5 Pregătirea materialelor pentru 

organizarea lucrărilor de atestare la 

discipline 

octombrie 

decembrie 

Profesorii 

de catedra 

 

6 Elaborarea materialelor de examinare 

pentru disciplinele repartizate catedrei 

Decembrie - 

ianuarie 

Profesorii 

de catedra 

 

 

XVI. Activitatea departamentului de îmbunătățire a bazei educaționale și 

materiale 

Nu. 

p/p 

Ce este planificat Termen Interpreți Semnele 

de 

finalizare 
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unu Participarea la concursuri nationale si 

internationale 

Pe 

parcursul 

unui an 

Profesorii de 

catedra 

 

2 Dezvoltarea mijloacelor didactice, 

aprobarea și replicarea acestora 

Pe 

parcursul 

unui an 

Profesorii de 

catedra 

 

3 Lucrul cu cataloage de biblioteci 

electronice, analiza publicațiilor care 

au fost lansate în ultimii trei ani 

Pe 

parcursul 

unui an 

Profesorii de 

catedra 

 

4 Cooperarea cu organizații care pot 

ajuta la îmbunătățirea bazei tehnice a 

departamentului 

Pe 

parcursul 

unui an 

Seful 

departamentului 

Profesorii de 

catedra 

 

 

 XVII. Lucrați cu personalul departamentului 

Nu. 

p/p 

Tipul (forma) muncii Termen Interpreți Semnele de 

finalizare 

unu Motivarea personalului 

departamentului de a participa online 

la traininguri, webinarii, mese rotunde 

etc., urmată de o notă de prezență la 

eveniment (autoevaluarea realizărilor) 

Pe parcursul 

unui an 

Profesori de 

catedra, 

Seful 

departamentului 

 

2 Notificarea în timp util a cadrelor 

didactice ale catedrei despre primirea 

scrisorilor. Invitații la evenimente 

Pe parcursul 

unui an 

Seful 

departamentului 

 

3 Depunerea de rapoarte privind școala 

doctorală 

octombrie Lupashku S.I. 

Kyssa L.P. 

Popil G.P. 

 

4 Lucrări independente privind studiul și 

implementarea serviciilor online 

pentru implementarea unui proces 

educațional de înaltă calitate și 

dezvoltarea conținutului electronic în 

discipline 

Pe parcursul 

unui an 

Profesorii de 

catedra 

 

5 Participarea la Consiliul Facultăţii Pe parcursul 

unui an 

Popil G.P. 

Velikova T.G. 

 

6 Participarea la comisia pentru știință Pe parcursul 

unui an 

Velikova T.G.  

7 Participarea comitetului de calitate Pe parcursul 

unui an 

Lupashku S.I.  

 

  

XVIII. Control extern de calitate 

seful departamentului 
Nu. 

p/p 

Evenimente Termen Interpreți 

unu Aprobarea curriculei pe discipline septembrie-

decembrie 

Seful 

departamentului, 
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resp. prin calitate 

2 Aprobarea planurilor individuale Septembrie Seful 

departamentului 

3 Controlul asupra implementării sarcinii de 

antrenament 

Pe parcursul unui 

an 

Seful 

departamentului 

4 Controlul asupra activității comitetului de 

calitate 

Pe parcursul unui 

an 

Seful 

departamentului 

5 Responsabilitate pentru executarea lucrarilor. 

in stiinta 

Pe parcursul unui 

an 

Seful 

departamentului 

6 Verificarea corectitudinii completarii 

jurnalelor grupelor academice 

Pe parcursul unui 

an 

Seful 

departamentului 

7 Monitorizarea implementării standardelor 

sanitare și igienice de către profesori și elevi 

în perioada Covid-19 în sălile de clasă 

Pe parcursul unui 

an 

Şef de catedra, 

asistent principal 

de laborator al 

secţiei 

opt Supravegherea orelor curatoriale Pe parcursul unui 

an 

Seful 

departamentului 

9 Verificarea respectării termenelor de 

întocmire și depunere a rapoartelor privind 

activitatea educațională și metodologică, a 

unui raport de știință etc. 

Pe parcursul unui 

an 

Șef de 

departament, 

adjunct șef de 

departament 

 

XIX. Planul ședințelor departamentului 

Nr. și data 

întâlnirii 

Probleme de discutat vorbitor Nota de 

completare cu 

data 

#1 

Septembrie 

1. Aprobarea planului de lucru al 

catedrei pentru anul universitar 

2021-2022 

2. Aprobarea curriculei pe discipline 

3. Aprobarea planurilor individuale 

pentru profesori 

4. Aprobarea comisiei pentru știință 

și a comisiei pentru calitate 

5. Aprobarea jurnalelor curatorilor 

6. Aprobarea temelor lucrărilor de 

master 

7. Aprobarea Planului de lucru 

științific 

Departamentul de Tehnologia 

Informației de Matematică și 

Fizică pentru 2021-2022 an 

Seful 

departamentului 

 

nr 2 

octombrie 

1. Aprobarea planurilor individuale 

de redactare a lucrărilor de master 

de către studenți. 

2. Aprobarea planului de lucru al 

comisiei pentru calitate. 

3. Aprobarea planului de lucru al 

comisiei pentru știință. 

Seful 

departamentului, 

Răspuns. pentru 

calitate și știință 

 

numarul 3 1. Despre participarea la a VII-a Seful  
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noiembrie Conferință Națională Științifică și 

Practică „Probleme și provocări 

ale economiei regionale în 

contextul globalizării”, 23 

decembrie 2021 

2. Despre organizarea practicii. 

3. Pregătirea pentru autorizare și 

acreditare 

4. diverse 

departamentului 

 

 

 

Rukov. practică 

#4 

decembrie 

1. Aprobarea materialelor de 

examinare 

2. Despre rezultatele participării la 

conferința națională „Probleme și 

provocări ale economiei regionale 

în contextul globalizării”. 

3. Despre pregătirea pentru 

conferința internațională „Știință. 

Educaţie. Cultură”, dedicată 

împlinirii a 31 de ani. 

4. Despre intocmirea rapoartelor de 

acreditare pe Ciclul 1 si 2 (master). 

5. diverse 

Seful 

departamentului 

 

#5 

ianuarie 

1. Despre rezultatele sesiunii de 

examinare. 

2. Aprobarea și reaprobarea 

curriculum-ului. 

3. Aprobarea materialelor didactice. 

4. diverse 

Cap departament  

#6 

februarie 

1. Despre rezultatele pregătirii pentru 

acreditare. 

2. La organizarea unei conferințe 

dedicate celei de-a 31-a aniversări 

a KSU. 

3. Despre seminarul „Aplicarea 

tehnologiilor inovatoare în 

predare”. 

4. diverse 

Seful 

departamentului 

 

 

#7 

Martie 

1. Despre progresul lucrărilor de 

master în grupa MDI-20. 

2. Pregatirea si implementarea 

campaniei. 

3. Aprobarea materialelor didactice 

4. Pregătirea materialelor de 

examinare pentru sesiunea de vară 

5. Diverse. 

Seful 

departamentului 

 

#8 

Aprilie 

1. Finalizarea planurilor individuale 

pentru profesori. 

2. Discutarea problemei desfășurării 

cursurilor de formare continuă 

(rezultate și planuri). 

3. Despre pregătirea studenților 

grupului I-19 pentru SEC. 

Seful 

departamentului 
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#9 

Mai 

1. Despre pregătirea pentru sesiunea 

de examene de vară. 

2. Admiterea studenților la sesiunea 

de examene de vară. 

3. Admiterea studenților la susținerea 

lucrărilor de master. 

4. Admiterea studenților la susținerea 

lucrărilor de licență. 

5. Aprobarea materialelor de examen 

pentru grupele 1 și 2 de Cicluri. 

Seful 

departamentului 

 

#10 

iunie 

1. Despre rezultatele sesiunii de 

examene de vară. 

2. Despre susținerea lucrărilor de 

master în grupa MDI-20. 

3. Cu privire la susținerea lucrărilor 

licențiate în grupa I-19. 

4. Cu privire la întocmirea unui 

raport privind activitățile 

educaționale și metodologice 

pentru anii 2021-2022. 

5. Cu privire la pregătirea raportului 

științific pentru 2021-2022 

6. Orele de lectură în catedră. Sarcina 

profesorilor pentru 2021-2022 

7. Lucrați pentru a atrage candidați în 

vară. 

8. Aprobarea materialelor didactice. 

9. Despre rezultatele lucrărilor 

comisiei pentru calitate. 

10. Despre rezultatele lucrărilor 

comisiei pentru știință. 

11. diverse 

Seful 

departamentului 

 

 

 

 

 

Seful 

departamentului 

Reprezentant. in 

stiinta 

 

 

Predare 

departamente, 

Răspuns. conform 

campaniei muncă 

 

Răspuns. prin 

calitate 

Răspuns. in stiinta 

 

  

XX. Alte tipuri de muncă ale departamentului 
 Pe măsură ce se primesc invitații de la parteneri din universitățile din Moldova și din 

străinătate, cadrele didactice ale catedrei pot participa la alte evenimente care nu sunt reflectate 

în acest plan al catedrei. 


