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Procedura privind elaborarea, monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor de studii, curricula disciplinară
în cadrul UPSC

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Procedura privind elaborarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii,
curricula disciplinară în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun.
Chişinău (în continuare Procedura) este elaborată în scopul stabilirii caracterului unitar al
procesului, precizării algoritmului de acţiuni şi a responsabilităţilor privind iniţierea, aprobarea,
monitorizarea, îmbunătăţirea şi evaluarea periodică a programelor de studii din Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău (în continuare UPSC).
2. Procedura prevede următoarele obiective:
- să contribuie la elaborarea şi prezentarea documentaţiei de autoevaluare a programelor de
studii;
să permită evaluatorilor interni şi externi efectuarea unor evaluări corecte şi operative.
3. Prezenta Procedură se aplică în toate subdiviziunile din cadrul UPSC, care sunt abilitate pentru
organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de licenţă, maşter sau doctorat.
II. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4. Procedura este elaborată în conformitate cu următoarele acte normative:
- Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
nr.319-324, art.634);
- Legea nr,142-XVI din 07 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de
învăţământ superior, ciclul I;
- Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II - Maşter, studii integrate.
Ciclul III - Doctorat) aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova,
nr. 1045 din 29 octombrie 2015.
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului
Naţional de Credite de Studii, aprobat prin ord. Ministerului Educaţiei nr. 726 din 20
septembrie 2010.
- Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studii, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, nr. 140 din 25
februarie 2006.
- Regulamentul de organizare a studiilor în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă” din mun. Chişinău în baza Sistemului Naţional de Credite de Studii, aprobat în
şedinţa Senatului U.P.S. „Ion Creangă”, proces-verbal nr. 6 din 25 februarie 2016.
III. INIŢIEREA ŞI APROBAREA PROGRAMULUI DE STUDII
5. Programul de studii/programul de formare profesională se constituie din totalitatea activităţilor
de proiectare, organizare, conducere şi realizare efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintrun domeniu, care contribuie la obţinerea unei calificări universitare.
6. Iniţierea unui nou program de studii se face în urma deciziei catedrei de specialitate în baza
unei analize a pieţei forţei de muncă (sau a solicitării din partea mediului economic sau social)
şi capacitatea catedrei/catedrelor de a organiza şi coordona programul de studii.
7. Planul de învăţământ este un sistem de activităţi de formare profesională şi de cercetare
ştiinţifică a specialiştilor, reunite într-o concepţie unitară din punct de vedere al conţinutului şi
a\ desfăşurării acestora în timp. P\anu\ de învăţământ se elaborează în concordanţă cu
finalităţile de studii exprimate în competenţe generice şi specifice, prevăzute de Cadrul
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Naţional al Calificărilor pe cicluri şi pe domenii de formare profesională, stipulate în Note
explicative, anexate la planul de învăţământ (Anexa 1).
La elaborarea planurilor de învăţământ se urmăreşte realizarea unui învăţământ centrat pe
student. Obţinerea finalităţilor de studii şi formarea competenţelor pentru un domeniu de
formare profesională este completat prin accentuarea caracterului aplicativ al conţinutului
formativ al unităţilor de curs cuprins în planul de învăţământ (Anexa 2).
Procesul de elaborare şi aprobare a unui program de studii se iniţiază cu elaborarea planului
de învăţământ pentru acest program, ceea ce prevede parcurgerea următoarelor etape:
- iniţiatorul noului program de studii (orice persoană interesată/grup interesat din cadrul
facultăţii/catedrei/departamentului) şi membrii echipei desemnate de conducerea catedrei
stabilesc disciplinele din planul de învăţământ şi lista cadrelor ştiinţifico-didactice cu
competenţe în domeniu, pentru a fi discutate în Consiliul facultăţii. în urma avizării
programului de către Consiliul facultăţii se vor întocmi planul de învăţământ şi statele de
funcţii pentru noul program de studii;
- după avizarea în Consiliul facultăţii, documentele programului de studii se transmit spre
aprobare Senatului UPSC. Decizia finală privind iniţierea programelor de studii este
aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională, conform prevederilor
legale;
- după aprobarea finală, conducerea facultăţii desemnează echipa de elaborare a raportului
de autoevaluare a noului program de studii în vederea autorizării provizorie;
- pe baza acestor documente şi în corelaţie cu baza materială pusă la dispoziţie pentru acest
program, se elaborează forma finală a raportului de autoevaluare. Raportul de autoevaluare
se prezintă prorectorului pentru activitatea didactică, urmând a fi verificat de către o
comisie desemnată prin ordinul rectorului;
- după remedierea eventualelor deficienţe, raportul de autoevaluare, implicit planul de
învăţământ, se depune, cu cel puţin 6 luni înainte de demararea programului de studii, la
Ministerul Educaţiei, care, după coordonarea planului de învăţământ, îl înaintează Agenţiei
Naţionale de Asigurare a Calităţii în învăţământul Profesional pentru desfăşurarea evaluării
externe în vederea autorizării provizorii.
Proiectele planurilor de învăţământ pentru ciclurile I, II, III elaborate pentru fiecare program de
studii şi formă de organizare a învăţământului (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă),
sunt redactate în limba română, în două/trei exemplare după modelul stabilit (Anexa 3 a, b, c,
4). Este recomandată avizarea planurilor de învăţământ de către ministerele de resort sau, după
caz, de către asociaţii profesionale.
Lista unităţilor de curs obligatorii şi opţionale, numărul de ore pentru studierea acestora,
tipurile stagiilor de practică şi unităţile de curs la libera alegere se stabilesc de către UPSC în
funcţie de specificul domeniului general de studii/domeniului de formare profesională
/programului de studii, în corespundere cu Cadrul Naţional al Calificărilor, precum şi misiunea
instituţiei în pregătirea cadrelor. Specificul fiecărui domeniu de pregătire profesională/program
de studii este asigurat de;
a. lista unităţilor de curs şi a volumului de ore pentru studierea acestora din cadrul diferitor
componente şi module;
b. conţinutul unităţilor de curs fundamentale şi de orientare spre specialitate (de bază şi
secundară, în cazul instruirii concomitente în două domenii);
c. forma şi conţinutul stagiilor de practică.
IV. MONITORIZAREA ŞI MODIFICAREA PROGRAMULUI DE STUDII

12. Programul de studii este monitorizat în permanenţă şi este supus îmbunătăţirii prin:
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-

analizele anuale efectuate de către structurile administrative şi cele responsabile de
managementul calităţii la nivel de catedră/ facultate/ universitate;
feedback-ul informaţional de la studenţi şi alţi beneficiari direcţi sau indirecţi ai
Programului de studii implementat;
- evaluări interne periodice ale Programului de studii.
13. Anual, conducerea facultăţilor/catedrelor de specialitate efectuează analize ale procesului de
formare profesională pe programe implementate în vederea îmbunătăţirii planurilor de studii,
urmărind:
- evaluarea planurilor de studii sub aspectul satisfacerii cerinţelor definite în programul de
studii;
identificarea problemelor şi stabilirea măsurilor corective necesare.
Rezultatele acestor analize sunt înregistrate în Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiilor de
asigurare a calităţii şi a Consiliului facultăţii. îmbunătăţirea Programului de studii se face, în
primul rând, prin optimizarea planurilor de studii şi prin actualizarea curricula/programe pe
discipline.
IV .l. MODIFICAREA/REVIZUIREA/ACTUALIZAREA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
14. Planul de învăţământ/plan de studii poate fi modificat/perfectat cu condiţia implementării din
următorul an de studii. Pe durata studiilor unei promoţii de studenţi, de la înmatriculare până la
absolvire, planurile de învăţământ nu pot fi modificate pe parcurs, acestea urmând a fi realizate
integral.
15. Modificarea planurilor de învăţământ se realizează la catedrele organizatoare a programului
respectiv şi se aprobă de Consiliul facultăţii şi Senatul UPSC.
16. Propunerea de îmbunătăţire a planurilor de studii se face de catedra responsabilă de realizarea
programului, reieşind din:
- feedback-ul informaţional de la studenţi şi alţi beneficiari direcţi sau indirecţi ai
programului de studii privind planurile de studii anterior implementate;
rezultatele analizelor efectuate şi bunele practici ale altor universităţi;
cerinţele noilor reglementări;
- alte informaţii obţinute.
17. Planul de învăţământ modificat intră în vigoare în anul universitar imediat următor, începând cu
anul I de studii şi/sau şi cu ceilalţi ani de studii, dacă este cazul.
18. Revizuirea/actualizarea planurilor de învăţământ este validată de Senatul UPSC şi prezentată,
o dată la 5 ani, spre coordonare, Ministerului Educaţiei (după caz, ministerului de resort etc.).
La exemplarul planului de învăţământ pentru ciclurile I, II este ataşat un extras din procesulverbal al şedinţei Senatului UPSC la care au fost aprobate modificările.
19. în cazul când cerinţele pieţei muncii impun necesitatea introducerii schimbărilor în planurile de
învăţământ până la termenul de 5 ani, versiunea nouă a planului de învăţământ pentru un nou
an academic va fi aplicată persoanelor înmatriculate la studii în anul respectiv, cu condiţia că
modificările au fost operate în modul stabilit până la finele anului precedent de studii şi au fost
făcute publice prin sistemul informaţional al instituţiei cu cel puţin 3 luni până la începutul
anului de studii.
IV.2. EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA PLANURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
20. Planurile de învăţământ pentru ciclurile I, II, coordonate cu Ministerul Educaţiei, sunt
înregistrate în Direcţia responsabilă de învăţământul superior. Numărul de înregistrare şi data
aprobării va fi înscrisă pe foaia de titlu a planului şi introdusă într-un registru de evidenţă.
6
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Planurile de învăţământ sunt înregistrate cu data coordonării lor. Un exemplar al planului de
învăţământ, coordonat şi înregistrat, este păstrat la Direcţia responsabilă de învăţământul
superior al Ministerului Educaţiei, alt exemplar este păstrat la UPSC la Departamentul
Managementul Procesului de Instruire (după caz, al treilea exemplar - la ministerul de resort).
21. în vederea susţinerii şi facilitării mobilităţii academice a studenţilor, planurile de învăţământ
sunt publicate pe pagina web oficială a UPSC www.upsc.md.
22. Pentru facilitarea mobilităţii academice şi recunoaşterii studiilor realizate în alte instituţii, se
recomandă proiectarea într-un semestru al planului de învăţământ a unor discipline cu finalităţi
de studiu care pot fi realizate peste hotarele ţării şi recunoscute la instituţia în care a fost admis
studentul (de ex., discipline orientate spre studii comparate, limbi străine, stagii de creaţie, de
cercetare etc.).
IV.3. MONITORIZAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CURRICULA/PROGRAMELOR
DISCIPLINARE
23. Procedura pentru elaborarea, actualizarea şi monitorizarea curricula/programelor disciplinare
din planurile de studii se aplică de către conducerea facultăţii/catedrelor şi de cadrele
ştiinţifico-didactice care participă la realizarea programelor de studii.
24. Titularii de disciplină, împreună cu cadrele didactice de specialitate, elaborează şi sau
actualizează Fişele disciplinelor, curricula/programele disciplinare înainte de începerea anului
universitar.
25. Fişa disciplinei şi curriculum-ul sunt structurate conform modelului aprobat de UPSC (Anexa
5, 6). Titularul de disciplină actualizează curricula/programa analitică ori de câte ori este
necesar. Fişele disciplinelor şi curricula programului de studii sunt predate şefului de catedră în
termenul stabilit, discutate la şedinţa Comitetului de asigurare a calităţii, şi aprobate la şedinţa
catedrei.
26. După aprobare, Fişele disciplinelor şi curricula programului de studii se păstrează la catedră, în
varianta printată şi electronică. Fişa disciplinei este plasată în repozitoriu instituţional, pe site-ul
universităţii la începutul anului de studii.
27. Responsabil de corectitudinea conţinutului şi respectarea termenului de elaborare a curriculumului disciplinar este titularul de disciplină şi şeful de catedră.
V. ÎNCHIDEREA PROGRAMELOR DE STUDII
28. Programele de studii pot fi închise în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la
evaluare şi acreditare.
29. Programele de studii care şi-au pierdut relevanţa pentru piaţa muncii şi nu corespund criteriilor
de acreditare sau produc cheltuieli nejustificate pentru instituţie, pot fi închise prin decizia
Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională conform prevederilor art. 104 alin (e) al
Codului educaţiei, după aprobarea Ministerului Educaţiei şi, după caz, a ministerului de resort.
VL DISPOZIŢII GENERALE
30. Prezenta Procedură întră în vigoare, începînd cu anul universitar 2016-2017 şi se aplică integral
Programelor de studii la ciclul I (Licenţă) şi ciclul II (Masterat).
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Anexa 1.
NOTA EXPLICATIVĂ
Profilul specialităţii
CONCEPŢIA FORMĂRII SPECIALISTULUI
________________________ Scop___________________________________________

Caracteristici
Domeniile de studii /
Disciplinele de bază
Subiecte
generale/speciale
Orientarea formării
Caracteristici
distinctive
Angajabilitate şi formare ulterioară
Posibilităţi de angajare
Posibilităţi de
continuare a studiilor
Abordări pedagogice
Strategii de predareînvăţare
Strategii de evaluare

-

Competente cheie dezvoltate în programul de studii
Competenţe generice:
cognitive
de aplicare
de analiză şi sinteză
de comunicare
de învăţare

Competenţe specifice
cognitive
de aplicare
de analiză şi sinteză
de comunicare
de învăţare

Finalităţi de studii
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Anexa 2.

MATRICEA
corelării competenţelor-cheie dezvoltate la nivel de program de studii cu cele ale
unităţilor de curs/modulelor
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Anexa 3 a.
Model Foaia de titlu al Planului de învăţământ licenţă
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”
DIN MUN.CHIŞINĂU

Aprobat
la şedinţa Senatului U.P.S. „Ion Creangă5'
d in ____________
proces-verbal nr._____
Rector N.Chicuş___________________

Coordonat
Ministerul Educaţiei
Nr. de înregistrare
din

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Studii universirate de licenţă
(nivelul calificării conform ISCED - 6)
CODUL ŞI DENUMIREA
DOMENIULUI GENERAL DE STUDIU
CODUL ŞI DENUMIREA DOMENIULUI

14 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

DE FORMARE PROFESIONALĂ
CODUL ŞI DENUMIREA
PROGRAMULUI DE STUDII
SPECIALITATE A/SPECIALITAŢILE
NUMĂRUL TOTAL DE CREDITE
DE STUDIU
TITLUL OBŢINUT LA FINELE STUDIILOR
Diploma de bacalaureat

BAZA ADMITERII:
LIMBA DE INSTRUIRE:

FORMA DE ORGANIZARE
A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Cu frecvenţă
CHIŞINĂU, 2016
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Anexa 3 b.
Model Foaia de titlu al Planului de învăţământ maşter
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”
DIN MUN.CHIŞINĂU

Aprobat
la şedinţa Senatului U.P.S. „Ion Creangă”
d in ____________
proces-verbal n r._____
Rector N.Chicuş___________________

Coordonat
Ministerul Educaţiei
Nr. de înregistrare
din

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Studii universirate de maşter
(nivelul calificării conform ISCED - 7)

CODUL ŞI DENUMIREA
DOMENIULUI GENERAL DE STUDIU

14 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

DENUMIREA PROGRAMULUI DE MAŞTER
NUMĂRUL TOTAL DE CREDITE
DE STUDIU
TITLUL OBŢINUT LA FINELE STUDIILOR
BAZA ADMITERII:

Diploma de studii superioare de licenţă

LIMBA DE INSTRUIRE:

FORMA DE ORGANIZARE
A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Cu frecvenţă
CHIŞINĂU, 2016
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Anexa 3 c.
Model Foaia de titlu al Planului de învăţământ doctorat
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”
DIN MUN.CHIŞINĂU

Aprobat
la şedinţa Senatului U.P.S. „Ion Creangă”
d in ____________
proces-verbal n r._____
Rector N.Chicuş___________________

Coordonat
Ministerul Educaţiei
Nr. de înregistrare
din

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Studii universirate de dectorat
(nivelul calificării conform ISCED - 8)
DENUMIREA ŞCOLII DOCTORALE
CODUL ŞI DENUMIREA
DOMENIULUI DE CERCETARE
DENUMIREA PROGRAMULUI
DE STUDII DE DOCTORAT
NUMĂRUL TOTAL DE CREDITE
DE STUDIU
TITLUL OBŢINUT LA FINELE STI HIILOR
BAZA ADMITERII:
LIMBA DE INSTRUIRE:

FORMA DE ORGANIZARE
A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
CHIŞINĂU, 2016
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Anexa 4.
Model Plan de învăţământ

Universitatea Pedagogică
de Stat „ION CREANGĂ”

str. Ion Creangă, nr. 1, MD - 2009.
Chişinău. Republica Moldova
www.apsc.m d

din ch iSinău
Facultatea
Domeniul general de studiu
Domeniul de formare profesională
Denumirea specialităţii
Credite de studiu
Titlul obţinut
Baza admiterii
Durata studiilor
Forma de organizare a învăţământului

Limbi şi literaturi străine
14 Ştiinţe ale educaţiei
141 Educaţie şi formare a profesorilor
141.09 limbi moderne, 141.09.04 Limba şi literatura engleză
180
Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei
Studii liceale, studii medii de specialitate, studii superioare
3 ani
învăţămînt cu frecvenţă la zi
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Anexa 5.
Model Fişa disciplinei

Universitatea Pedagogică
de Stat „ION CREANGĂ”
din Chişinău

str. Ion C reangă, n r. 1. MD - 2009.
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-niail
Codul cursului

Număr de
credite ECTS

Anul

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct

studiu individual

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului_________________

Finalităţi de studii_____________________________________

Precondiţii___________________________________________

Unităţi de curs________________________________________

Conţinutul unităţilor de curs____________________________

Metode şi tehnici de predare şi învăţare___________________

Strategii de evaluare___________________________________

Bibliografie__________________________________________
Obligatorie:
Opţională:
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Anexa 6.
Model curriculum disciplinar

Universitatea Pedagogică
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Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail
Codul cursului
Număr de
Anul
credite ECTS

Semestrul

Total ore

Total ore
contact direct

studiu individual

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Finalităţi de studii
Precondiţii
Repartizarea orelor de curs
r.
d/o

Unităţi de conţinut

1.
2.

Total
ore

Ore de contact direct
Curs
Seminar
zi
f/r
zi

f/r

Laborator
zi
f/r

Ore de lucrul
individual
zi
f/r

TOTAL
Conţinutul unităţilor de curs
Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Strategii de evaluare
Lucrul individual
Nr. Unităţi de conţinut

Ore lucru
individual
zi
f/r

Subiectul

Produsul preconizat

Modalităţi de
evaluare

Bibliografie
Obligatorie:
Opţională:
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