
 

Universitatea de Stat din Moldova 
Organism emitent 
Secția Formare Continuă 

 
PLAN  
DE FORMARE CONTINUĂ A 
PERSONALULUI DIDACTIC 

APROBAT Senatul USM 
„28”  august 2012 
Proces-verbal nr.1 
Rector, prof. univ. dr. hab.  
Gh. Ciocanu ___________________ 

 

PLAN 

de formare continuă a personalului didactic 

în conformitate cu planul strategic de dezvoltare a Universității de Stst din Moldova pentru anii 
2009-2014 și Strategia de dezvoltare a personalului Universității de Stat din Moldova se propune 
spre aprobarea Senatului USM 

 

Planul de formare continuă a personalului din USM pentru anii 2012-2014 

Direcțiile, activitățile prognozate 

Acțiuni Termeni Responsabilu 
I. Strategii/cursuri de formare profesională 
continuă 

1.1. Cursuri de formare la Modulul 
Psihopedagogic (ordinul Nr. 199 al 
Ministerului Educației al Republicii 
Moldova din 09.04.2011) 

1.2. Stagii de formare pentru tinerii specialiști pe 
problemele psihopedagogice în învățămîntul 
superior  

1.3. Cursuri privitor la utilizarea platformei 
MOODLE în procesul de studii 
a) pentru învățămîntul la zi 
b) pentru învățămîntul cu frecvența redusă 
c) pentru formarea continuă 

1.4. Cursuri pentru activități de tutoriat și 
ghidare în carieră 

1.5. Curusuri de studiere a limbilor străine 
pentru cadrele didactice universitare 

1.6. Stagii de formare a formatorilor pentru 
învățămîntul preuniversitar și cel superior  

 

Pe parcursul 
anilor 2012-
2014 

 Șef Secția Formare 
Continuă, 

 Catedrele Științe ale 
Educației, 
Psihologie Generală, 
Psihologie Aplicată,  

 Centrul de Ghidare 
în Carieră și Relații 
cu Piața Muncii,  

 Catedrele de specia-
litate a facultății de 
Limbi și Literaturi 
Străine,  

 Centrul de Politici 
Educaționale 

  
 

II. Seminare tematice 
2.1. Criterii și indicatori de evaluare 

instituțională 
2.2. Criterii și indicatori de evaluare a 

programului de studiu 
2.3. Cerințe și criteri de evaluare a publicațiilor 

didactico-metodice la USM 

Pe parcursul 
anilor 2012-
2014 

 Secția Formare 
Continuă, 

 Catedra de 
specialitate, 

 Catedrele Științe ale 
Educației, 
Psihologie Generală, 



2.4. Evaluarea rezultatelor academice și 
elaborarea testelor pentru evaluările 
sumative 

2.5. Elaborarea curricula disciplinelor de studii 
2.6. Proiectarea didactică: proiectarea cursului, 

seminarului universitar; activităților/lucrului 
individual 

2.7. Elaborarea materialelor suport pentru 
învățămîntul cu frecvența redusă 

2.8. Cerințe privitor la plasarea cursurilor 
universitare pe platforma MOODLE 

Psihologie Aplicată, 
 Secţia Managemen-

tul calităţii: dezvol-
tare curriculară şi 
evaluare, 

 Centru Elearning  
 

III. Traininguri la problemele pedagogiei 
învățămîntului universitar 

3.1. Învățarea centrată pe student 
3.2. Tehnologii moderne în învățămîntul superior 
3.3. Comunicarea didactică 
3.4. Monitorizarea lucrului/învățării individuale a 

studenților 
3.5. Proiectarea didactică 
3.6. Evaluarea rezultatelor academice. Matricea 

de specificație. 
3.7. Strategii de eficientizare a stagiilor de 

practică la USM 
3.8. Competențe profesionale ale personalului 

didactic universitar 
3.9. Probleme actuale ale didacticii universitare 
3.10. Modernizarea procesului didactic în 

învățămîntul superior 
3.11. Tutoriatul în învățămîntul superior 
3.12. Implementarea direcțiilor strategice ale 

Procesului Bologna în RM 
3.13. Ghidarea în carietă – direcție cheie în 

formarea cadrelor didactice 
3.14. Interconexiunea între Cadrul Național al 

Calificărilor și produsele curriculare 
3.15. Profesorul universitar contemporan: 

competențe, funcții, stiluri 
3.16. Educația incluzivă: școala și societatea 

incluzivă. 
3.17. Managementul și leadershipul în 

învățămîntul universitar 
3.18. Managementul proiectelor 
3.19.  Educația pe parcursul întregii vieți (LLL) 
3.20. Cadrul Național al Calificărilor: finalitățile 

procesului de studii 

Pe parcursul 
anilor 2012-
2014 

 Secția Formare 
Continuă, 

 Catedra de specia-
litate 

 Catedrele Științe ale 
Educației, 
Psihologie Generală, 
Psihologie Aplicată, 

 Secţia Managemen-
tul calităţii: dezvol-
tare curriculară şi 
evaluare,  

 Centru Elearning  
 
 

 


