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INTRODUCERE 

Catedra de Criminologie și Psihologie Aplicată reprezintă o componentă integră al 

activității didactice și de cercetare în structura facultății de Criminologie şi Știinţe Juridice. 

Planul Catedrei de Criminologie și Psihologie Aplicată pentru anul de studii 2019-2020 

este elaborat în concordanță cu: 

❖ Planul strategic al Departamentului PAD  

❖ Planul de acțiuni pentru dezvoltarea catedrei Criminologie și Psihologie 

Aplicată 

❖ Planul Strategic al Institutului de ştiinţe penale şi criminologie aplicată 

Planul implică acţiuni concrete ce vor fi desfăşurate pe parcursul anului universitar 

2019-2020 , axate pe cele 5 domenii/direcţii strategice, enunţate în Planul strategic al 

catedrei: 

 Activitatea metodico-didactică; 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică; 

 Relaţiile cu studenţii; 

 Colaborare pe plan naţional şi internaţional; 

 Promovarea imaginii Catedrei. 

Planul propus se înscrie pe linia începerii, continuităţii şi îmbunătăţirii activităţilor 

desfăşurate în perioada ulterioară, precum şi a diversificării acestora în raport cu noile 

tendinţe de pe piaţa educaţională naţională şi europeană. 
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I. ACTIVITATEA METODICO-DIDACTICĂ 

Nr. 
crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 
executării  

Responsabil 

1.  Actualizarea, elaborarea şi modernizarea 
Planurilor de învăţământ pentru Ciclul I 
(Licenţă) la Psihologie și Criminologie, conform 
celor mai înalte standarde de învăţământ în 
domeniul ştiinţelor socio-umane; solicitărilor pieţii 
muncii şi cererii angajatorilor. 

pe 
parcursul 

anului 

Decan, 
Membrii 
catedrei 

2.  Alcătuirea și revizuirea curriculumul unităților de 
curs la cursurile noi și cele predate și aprobarea lor 
la ședința catedrei.  

01.09.19- 
15.10.19 

Membrii 
Catedrei, 

Șef catedră 
3.  Implementarea metodelor interactive de predare şi 

învăţare 
sistematic Membrii 

catedrei 
4.  Asigurarea didactico-metodică a 

procesului de învățământ 
pe 

parcursul 
anului 

Titularul de 
curs 

5.  Elaborarea notelor/suportului la unitățile de curs 
cursurile universitare, îndrumărilor metodice 
ndicațiilor metodice, manualelor.  

pe 
parcursul 

anului 

Titularul de 
curs 

6.  Elaborarea Raportului despre activitatea finală 
pentru I, II semestru, anuală privind 
rezultatele susţinerii examenelor şi tezelor de 
licenţă 

sem I, 
sem II 

Titularul de 
curs 

7.  Realizarea de programe proprii de formare 
continuă a membrilor catedrei 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

8.  Analiza asistenţei reciproce la ore a 
profesorilor Catedrei 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

9.  Elaborarea subiectelor pentru examenele de 
licenţă 

martie Membrii 
catedrei 

10.  Elaborarea indicațiilor metodice pentru practica de 
specialitate  

Noiembrie-
decembrie 

Responsabilii 
de practică 

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Nr. 
crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 
executării 

Responsabil 

1. Evaluarea şi aprobarea (la şedinţa Catedrei) a 
Testelor / subiectelor şi biletelor de examinare 
pentru sesiunea de iarnă şi de vară, inclusiv a 
biletelor pentru examenele de licenţă 

noiembrie 
2019 - 
aprilie 
2020 

Membrii 
catedrei 

2. Elaborarea și aprobarea tematicii pentru tezele de 
an și tezele de licență 

Septembrie-
octombrie, 

2019 

Membrii 
catedrei 

3. Desfășurarea Conferinței instituționale  cu 
genericul ” Educația morală la tineri în profilaxia 
criminalității”. 

 
17.10.2019 

Membrii 

catedrei 

Studenții 

4. Elaborarea articolelor științifice  pentru Conferințe 
științifice naționale și internaționale și pentru 
reviste din categoria C și B 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 
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5. Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de 
practică de inițiere, de specialitate 

Februarie/ 
ianuarie 

Responsabilii 
de practică 

6 Ziua Internationali a Drepturilor Omului. 
Activitate stiintifici 

10 
decembrie 

Membrii 
catedrei, 
studenții 

7. Organizarea olimpiadelor știintifice la diferite 
discipline de invățământ. 

mai Membrii 
catedrei, 
studenții 

III. RELAŢIILE CU STUDENŢII 

1. Încurajarea studenţilor de a participa cu prezentări 

la Conferințe instituționale și internaționale, mese 

rotunde 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

2.  Evaluarea sistematică, inclusiv de către 
studenţi (prin chestionare), reprezentanţii 
Decanatului şi membrii Consiliului  
calităţii a procesului didactic desfăşurat de 
corpul profesoral cu analiza rezultatelor 
acesteia şi elaborarea recomandărilor şi 
sugestiilor pentru îmbunătăţirea continuă a 
indicilor calităţii. 

Semestrial  
Şef catedră, 

Cadrele 

didactice, 

Membrii 

consiliului 

calității 

3. Organizarea seminariilor de sinteză pentru 
studenţii absolvenţi 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

4.  Organizarea meselor rotunde la finele cursului Decembrie, 
Mai, iunie 

Membrii 
Catedrei, 
studenții 

5. Masă rotundă consacrată Zilei  mondiale  a calității.  14 
noiembrie 

2019 

Membrii 
catedrei, 
studenții 

6. Încurajarea participării studenţilor la cele mai 
diverse întruniri, manifestări, traininguri, 
concursuri studenţeşti 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

7. Activitate de ghidare în carieră 
Ziua lucritorului in Procuraturi. 

Octombrie 
29.01.20 

Bejan O 
Membrii 
catedrei 

8. Decada Criminologică: manifestații 
științifice și culturale. 

Concursul Național de eseuri Criminologice 

11-21 mai Membrii 
catedrei, 
studenții 

9. Ședință de autocunoaștere și dezvoltare personală și 

profesională în Laboratorul de Psihologie și 

Criminologie 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 

laboratorului 

IV. COLABORARE PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

Nr. 
crt. 

Conţinutul activităţii Termenul 
executării 

 

Responsabi

l 

1. Stimularea cadrelor didactice în schimbul de 
experienţă cu alte universităţi din ţară şi de 
peste hotare 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 
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__________________Lucia SAVCA, dr. conf. univ.  

Șef catedră Criminologie și Psihologie aplicată  

 

2. Planificare şi realizarea activităţilor 
educaţionale ne-auditoriale (participarea la 
Conferințe, mese rotunde etc.) 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

3. Depunerea eforturilor de eficientizare a 
relaţiei cu mass-media, pentru conturarea 
unei imagini în societate despre activitatea 
didactică şi de cercetare a Catedrei CPA 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

4. Perfecţionarea continuă a resurselor umane 
pentru procesul didactic prin doctorat, cursuri de 
perfecţionare şi programe europene de educaţie 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 

V. PROMOVAREA IMAGINII CATEDREI 

1. Organizarea - Ziua Ușilor Deschise la IȘPCA Aprilie 
2020 

Membrii 
catedrei 

2.  Crearea și menținerea paginii web oficiale pe 
reţelele de socializare 

pe 
parcursul 

anului 

laboranta, 
membrii 
catedrei 

3. Formarea unei imagini favorabile a Catedrei 
de Criminologie și Psihologie aplicată în mediul 
universitar, în societate, în percepţia 
angajatorilor şi a absolvenţilor în scopul 
afirmării unei autorităţi de prestigiu şi 
cercetare ştiinţifică în domeniul psihologiei și 
criminologiei. 

pe 
parcursul 

anului 

Membrii 
catedrei 


