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PREAMBUL
1.1. Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă” din mun. Chişinău este principala
instituţie care asigură pregătirea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice,
dezvoltarea învăţămîntului şi gîndirii pedagogice în Republica Moldova.
Programul strategic de dezvoltare instituţională include acţiuni vizînd
componentele învăţămîntului universitar pedagogic - de la curricula universitară pînă
la managementul financiar, orientate spre cerinţele actuale şi de perspectivă ale
comunităţii academice din Republica Moldova, înregistrînd tendinţe de integrare în
spaţiul academic european.
Direcţiile strategice ale programului sunt: Prestigiu, Exigenţă, Profesionalism,
Provocare contemporană, Integrare europeană, Responsabilitate civică.
1.2. Transformările radicale socio-economice în R. Moldova în ultimii ani solicită:
- integrarea în Spaţiul European al Învăţămîntului Superior, în special în ceea ce
priveşte calitatea programelor de studii, astfel încât calificarea obţinută în
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” să asigure fiecărui absolvent acces în
spaţiul european;
- afirmarea sistemului de credite transferabile, pentru a asigura continuarea
studiilor în alte universităţi europene. Sistemul de credite transferabile susţine
mobilitatea studenţilor. Programele de stimulare a mobilităţii academice prezintă
dimensiuni socio-economice şi culturale;
- implementarea unor noi tehnologii de evaluare şi autoevaluare a calităţii
activităţii didactice şi ştiinţifice în universitate;
- evaluarea programelor de studii şi a instituţiei; participarea în programele
europene de asigurare a calităţii;
- colaborarea intensă a universităţii cu mediul economico-social;
- ralierea pregătirii viitorilor specialişti la cerinţele pieţii muncii;
- creşterea constantă a numărului de studenţi susţinută de înfiinţarea unor noi
specialităţi, instituţii afiliate (grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu, liceu) atît cu
finaţare de stat, cât şi în bază de contract;
- numărul de locuri vacante în învăţămîntul preuniversitar este permanent în
creştere. Din aceste raţiuni ar fi benefică susţinerea admiterii la profilul Ştiinţe ale
educaţiei prin sporirea numărului de locuri bugetare, prin instituirea unor specialităţi
suprasolicitate pentru mvăţămînrul preuniversitar şi universitar;
- relansarea investiţiilor şi a construcţiilor în învăţămînt.
Valoarea competenţelor profesionale ale absolvenţilor universităţii au fost
remarcate în Europa, SUA, Canada ş.a. Aceasta se explică printr-o bună pregătire
teoretică (tradiţională) oferită de sistemul de învăţămînt pedagogic din R. Moldova în special al UPSC, bazată pe tradiţii europene reuşind să compenseze carenţele
pregătirii practice, insuficient susţinute de o economie naţionala în tranziţie şi
restructurare.
1.3. învăţământul superior pedagogic reflectă o dezvoltare rapidă pe plan mondial, cu
care UPS “Ion Creangă” tinde să ţină pasul; nivelul calităţii învăţămîntului impunând
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resistematizarea permanentă a competenţelor obţinute transmise şi adaptarea la
cerinţe mai curînd globale, decît locale. Pe lîngă necesitatea reînnoirii permanente a
cursurilor teoretice şi practice, apare tot mai pregnant necesitatea instruirii pe
parcursul întregii vieţi.
Personalul didactic universitar îşi racordează strategiile didactice la necesităţile
societăţii.
1.4. UPS “Ion Creangă” din mun. Chişinău, recunoscută ca unica universitate de
profil pedagogic din învatamîntul superior din Republica Moldova, îşi asumă
responsabilitatea de Centru de cercetare pedagogică fundamentală şi aplicată în
domeniul educaţiei, angajată constant în elaborarea unor răspunsuri competente
provocărilor generate de noua etapă de dezvoltare a ţării noastre, în contextul
tendinţei de integrare la nivel global. Rolul Universităţii este corelat cu cerinţele reale
ale unei societăţi aflate în curs de tranziţie şi de integrare în Uniunea Europeană,
nivelul de dezvoltare al căreia nu poate fi asigurat decît prin metode active şi
integrative de predare- învăţare-evaluare în formarea profesională a cadrelor didactic
necesare societăţii. UPSC dezvoltă relaţii de colaborare şi schimburi interuniversitare
cu instituţii similatre din ţară şi din străinătate cu scopul integrării complexe în
circuitul internaţional al valorilor culturale şi ştiinţifice, inclusiv cu partenerii sociali
şi instituţiile de învăţămînt, artă şi cultură.
I. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA STRATEGICĂ A UNIVERSITĂŢII
Planul strategic al UPS ’Ton Creangă din mun. Chişinău este elaborat în acord
cu prevederile reformelor în curs de desfăşurare în sistemul naţional şi european de
învăţământ, urmărind realizarea misiunii universităţii: de formare pedagogică a
cadrelor didactice şi inovare a ştiinţelor educaţiei prin cercetări inter- şi
transdisciplinare
Pentru atingerea misiunii asumate este necesară consolidarea şi perfecţionarea
unor valori instituţionale generale:
Calitate - susţinerea unei culturi a calităţii în toate subdiviziunile funcţionale
ale universităţii şi în toate domeniile de formare profesională.
Cooperare şi comunicare - în cadrul instituţiei, interinstituţionale naţionale,
regionale şi internaţionale.
Integritate - onestitate în toate activităţile membrilor comunităţii academice;
Excelenţă punct de referinţă în tot ce întreprinde şi promovează
Universitatea.
Flexibilitate - prin aplicarea diferitelor metode şi mijloace în calea realizării
programelor individuale şi instituţionale;
Creativitate - oferirea de soluţii, inclusiv alternative cu scopul dezvoltării şi
promovării instituţiei;
Educaţie pe toată durata vieţii - pentru toate cadrele didactice universitare.
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în scopul realizării funcţiilor clasice ale universităţii (didactică şi de cercetare)
planul strategic pentru perioada 2012 - 2015 al UPS “Ion Creangă” din mun. Chişinău
este orientat spre realizarea următoarelor direcţii prioritare:
1.1. afirmarea culturii organizaţionale, a imaginii şi a identităţii instituţionale a
UPSC şi specializarea absolveţilor în profesiuni recunoscute pe piaţa muncii;
1.2. construcţie şi dezvoltare curriculară pentru învăţămîntul superior pedagogic;
1.3. optimizarea calităţii procesului educaţional;
1.4. redimensionarea cercetării ştiinţifice;
1.5. deschiderea largă spre expectanţele sociale; elaborarea de noi cunoştinţe
ştiinţifice, formarea de noi competenţe profesionale;
1.6. dezvoltarea unui marketing educaţional pentru promovarea programelor de
licenţă, masterat, doctorat şi formare continuă ale universităţii;
1.7. asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice universitare prin
programe instituţionale, naţionale, regionale, internaţionale;
1.8. modificări în conceperea politicii financiare instituţionale;
1.9. crearea şi validarea unor noi indicatori de performanţă a personalului
didactic;
contribuiţii la dezvoltarea domeniilor prioritare din cadrul Universităţii (Ştiinţelor
educaţiei, Ştiinţelor umanistice, Ştiinţelor sociale, Arte; formarea continuă), flexibilă
şi interactivă atît a studenţilor, cît şi a cadrelor didactice universitare, detaliate pe
următoarele dimensiuni specifice:
a. In plan didactic:
• adoptarea unor mecanisme, standarde şi metode care vor consolida calitatea
predării şi învăţării;
• renovarea ştiinţifică a finalităţilor şi conţinuturilor curriculare;
• redefinirea rolului studentului - centrarea procesului de instruire pe formarea şi
dezvoltarea competenţelor, pe construirea cunoştinţelor aplicative, învăţarea activă şi
interactivă, evaluarea centrată pe abilităţi, schimbări şi transformări în metodologia
predării;
• dotarea sălilor de curs cu aparate audiovizuale cu scopul utilizării TIC în
procesul didactic;
• formarea profesională a studenţilor orientată spre satisfacerea necesităţilor pieţii
muncii;
• promovarea unor modele de carieră didactică iclusiv universitară;
• adaptarea rapidă a UPSC la circumstanţele pieţii serviciilor educaţionale;
• iniţierea unor acorduri de colaborare cu universirăţi de prestigiu în scopul
elaborării unor programe de mobilitate academică a personalului didactic şi studenţesc;
• motivarea personalului didactic în scopil orientării spre excelenţă prin
diferenţierea individuală a salariilor şi suplimentelor în funcţie de performanţele
individuale.
b. în planul cercetării ştiinţifice:
7
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• orientarea cercetării pe dimensiunile prioritare ale cercetării din Uniunea
Europeană, conform cerinţelor prevăzute de Codul cu privire Ia ştiinţă şi inovare al
Republicii Moldova;
• construcţia unor noi paradigme ale educaţiei;
• creşterea performanţelor ştiinţifice ale programelor universitare de doctorat;
• reflectarea problematicii învăţămîntului universitar în tematica cercetărilor
pedagogice;
• dezvoltarea unei culturi a inovării învăţămîntului;
• dezvoltarea doctoratelor în cotutelă cu universităţi din ţară şi din străinătate.
c. în planul integrării europene şi mondiale:
• deschiderea învăţămîntului superior pedagogic spre interacţiuni de comunicare
profesională pe termen lung în mediul academic, spre mediul economic, administrativ,
social, cultural şi academic la nivel naţional şi global.
• crearea si susţinerea permanentă a relaţiilor de cooperare, colaborare cu
universităţi de profil reprezentative din U.E., SUA, Canada ş.a.
d. în planul managementului universitar
• asigurarea creşterii eficienţei proceselor decizionale;
• transparenţa actului de conducere şi informarea corectă a comunităţii
universitare;
• motivarea şi stimularea personalului prin politici de salatizare diferenţiată;
• diversificarea bazei de finanţare;
• efectuarea unui control financiar riguros şi eficient prin implementarea unui
audit intern modem;
• descentralizarea fondurilor de ajutor material şi controlul lor pănă la nivelul
facultăţilor;
• asigurarea unui climat de lucru care să stimuleze performanţa;
• elaborarea unor sisteme de recompensă în corelaţie cu performanţele
individuale.
2. PRINCIPALELE OBIECTIVE STRATEGICE ale UPS “Ion Creangă” sînt:
- amplificarea eforturilor pentru recunoaşterea Universităţii Pedagogice la nivel
naţional ca instituţie autentică în formarea profesională a cadrelor didactice şi
cercetare ştiinţifică în domeniul Ştiinţelor educaţiei, Ştiinţelor umanistice, Ştiinţelor
sociale şi Arte.
- asigurarea competitivităţii şi compatibilităţilor actelor de studii pentru o cooperare
eficientă pe plan internaţional;
- crearea imaginii de instituţie competentă în prestarea serviciilor de consultanţă şi
programe de formare continuă în domeniul educaţiei;
- sporirea continuă a calităţii programelor universitare raportate la noile expectanţe
sociale;
- permanenta conlucrare a universităţii cu societatea, prin sporirea preocupărilor
pentru formarea continuă şi prin cooperarea ştiinţifică şi academică, în plan local,
naţional, regional si internaţional, cu toate mediile profesionale interesate. Astfel,
8
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universitatea noastra se va înscrie în coordonatele iniţiativei de educaţie permanentă
(“life - long leaming”) a Uniunii Europene;
- atragerea unui număr sporit de studenţi, masteranzi şi doctoranzi eminenţi din ţară
şi a unui număr mai mare de candidaţi străini de calitate, pentru formarea profesională
a acestora cu spirit de acţiune şi creativitate psihopedagogică, artistică, managerială
etc.;
- instruirea şi dezvoltarea unor centre de cercetare ştiinţifică de rang superior
(centre de excelenţă) şi instituirea unor centre de inovare didactică (grădiniţă,
gimnaziu, liceu etc.), afiliate Universităţii;
- extinderea permanentă a relaţiilor de colaborare interuniversitară, regională şi
comunitară, prin susţinerea tuturor acţiunilor întreprinse în acest sens (proiecte,
mobilitate, stagii de specializare, formare continuă, conferinţe, simpozioane etc.);
- integrarea universităţii în spaţiul european al învăţămîntului superior prin
parteneriate cu universităţi europene;
- adaptarea permanentă a ofertei educaţionale a UPSC la beneficiarii programelor de
formare profesională iniţială şi continuă;
- crearea structurilor necesare modernizării procesului didactic, stimulînd
creativitatea, inovaţia şi spiritul de echipă.
3. ACŢIUNILE STRATEGICE preconizate în scopul realizării obiectivelor vor fi
direcţionate spre:
- sporirea eficienţei managementului universitar pe direcţia asigurării conexiunii
cu piaţa muncii;
- continuarea descentralizării procesului de luare a deciziilor academice şi
administrative de la nivelul rectoratului spre facultăţi/departamente;
- asigurarea suportului managerial şi metodologic pentru renovarea educaţiei
continue la formarea de bază (Licenţă), maşter si docorat şi programe de perspectivă
(studii aprofundate, cursuri de specializare, formare continuă ş.a.);
- susţinerea cercetării universitare prin crearea şi dezvoltarea unor centre de
cercetare eficiente, care să asigure premisele transformării lor în centre de excelenţă în
cercetare; prin intermediul cărora se va urmări menţinerea în universitate a unor cadre
tinere valoroase, capabile să asigure dezvoltarea universitară; prin acţiuni de susţinere
privind recunoaşterea internă şi internaţională a acestora.
- dezvoltarea şi susţinerea structurilor responsabile de promovarea imaginii
universităţii în societate atît în plan naţional, regional cît şi internaţional;
- afirmarea internaţională a rezultatelor de cercetare prin implicarea activă a
cadrelor didactice titulare în cercetări internaţionale de profil, de pregătire a cadrelor
didactice, prin participări la simpozioane ştiinţifice internaţionale, prin recunoaşterea
produsului final pe piaţa internaţională; prin publicaţiile ştiinţifice ale cadrelor
didactice universitare; prin teze de maşter şi doctorat;
- compatibilizarea programelor de studii pentru o corelare strînsă cu programele
europene de învăţămînt, a recunoaşterii diplomelor pentru a asigura absolvenţilor
formarea competenţelor profesionale necesare integrării pe piaţa europeană a muncii şi
educaţiei universitare;
9
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- diversificarea specialităţilor studiilor doctorale şi de masterat;
- crearea sistemului de masterate în cotutelă cu universităţile partenere din Europa;
- definirea şi implementarea unor strategii de asigurare a calităţii pe termen lung,
mediu şi scurt;
- asigurarea consultanţei subdiviziunilor iniversităţii în elaborarea proiectelor;
- elaborarea, implementarea şi validarea inovaţiilor educaţionale.
H. STRATEGIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
UNIVERSITARE
Obiectivul fundamental al managementului universitar în domeniul calităţii îl
constituie implementarea unui Sistem pentru Asigurarea Calităţii bazat pe politici,
structuri ierarhice şi documente reglatorii, ce permit monitorizarea-evaluarea,
intervenţia şi optimizarea continuă a calităţii.
Calitatea este o prioritate centrală a strategiei generale a universităţii, fiind în
concordanţă cu direcţiile de reformare a învăţămîntului superior din Uniunea
Europeană, care a adoptat calitatea ca axă centrală. Politicile şi strategiile de
asigurare a calităţii în Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” sunt
permanent corelate cu orientările şi acţiunile promovate la nivel naţional, regional şi
internaţional.
Orientarea generală a universităţii privind calitatea revine managementului
calităţii de la cel mai înalt nivel, care se asigură că serviciile realizate de universitate
corespund cerinţelor actuale ale studenţilor şi sunt îmbunătăţite continuu în scopul
creşterii satisfacţiei beneficiarilor. Totodată, realizarea managementului calităţii se
face cu participarea întregului personal, responsabilităţile şi atribuţiile privind
calitatea existînd la nivelul fiecărui departament şi funcţie, conform organigramei
sistemului de management al calităţii.
Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii este un ansamblu de elemente,
activităţi şi procese interconectate, orientate în direcţia creşterii calităţii serviciilor
educaţionale oferite de universitate şi se bazează pe următoarele criterii:
1. Managementul strategic al universităţii, cu indici de calitate privind
planificarea strategică şi transparenţa decizională, dimensionarea structurii pe
facultăţi, existenţa unui sistem de autonomie universitară.
2. Selectivitatea studenţilor şi crearea imaginii universităţii, avînd drept indici
de calitate: numărul de candidaţi cu performanţe înalte, media notelor de bacalaureat
a candidaţilor admişi, extinderea ariei geografice a studenţilor înmatriculaţi, ponderea
studenţilor la studii în bază de contract, ponderea studenţilor străini.
3. Managementul resurselor umane, cu următorii indici de calitate:
completarea posturilor didactice, ponderea profesorilor şi conferenţiarilor, ponderea
tinerilor şi a doctoranzilor, numărul studenţilor echivalenţi pe un post didactic şi
participarea personalului la unele proiecte de formare continuă.
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4. Cercetarea ştiinţifică, doctoratul şi masteratul, cu următorii indici de
calitate: performanţele în cercetare evaluate de CNAA, veniturile din cercetare,
ponderea de doctoranzi şi masteranzi.
5. Performanţele studenţilor şi ale absolvenţilor, cu următorii indici de calitate:
numărul de absolvenţi într-un ciclu de şcolarizare, ponderea absolvenţilor admişi la
studii de maşter sau la doctorat, ponderea absolvenţilor angajaţi în cîmpul muncii.
6. Prestigiul academic (cu următorii indici de calitate: ponderea conducătorilor
de doctorat, a doctoranzilor şi studenţilor străini, colaborări internaţionale etc.).
7. Resursele financiare şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de
învăţământ, cu indicii de calitate: venituri proprii, baza materială, descentralizarea
managementului financiar al facultăţilor şi catedrelor, transparenţa bugetului
universitar.
Universitatea Pedagogică de Stat J o n Creangă” asigură cadrul de realizare a
calităţii procesului didactic, formarea competenţelor profesionale, asimilarea şi
practicarea consecventă a valorilor umane prin elaborarea unei strategii coerente în
domeniul asigurării calităţii, aprobate de către Senatul universităţii.
Politica de management a calităţii din cadrul universităţii este stabilită conform
principiilor managementului calităţii promovate de seria de standarde de calitate şi
anume:
Orientare către student şi depăşirea expectanţelor acestora;
Leadership prin delegarea responsabilităţii la nivelul departamentelor,
facultăţilor, catedrelor şi crearea unui climat etic, de încredere şi de comunicare la
toate nivelurile;
Implicarea tuturor membrilor comunităţii academice în vederea sporirii
calităţii actului didactic şi corespunderea indicatorilor de calitate ceruţi de UE;
Abordarea bazată pe proces prin asigurarea calităţii activităţii de predareînvăţare-evaluare;
Abordarea managementului ca sistem prin identificarea, înţelegerea şi
conducerea în scopul realizării obiectivelor cu eficienţă;
îmbunătăţirea continuă prin organizarea auditului intern în cadrul tuturor
subdiviziunilor şi prezentarea soluţiilor de îmbunătăţire a activităţii universitare;
Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor prin analiza datelor şi
informaţiilor concrete.
în contextul actual al concurenţei în domeniul învăţământului superior şi al
implementării Procesului de la Bologna asigurarea calităţii va permite:
- implementarea unor strategii de asigurare a calităţii pentru procesul de predareînvăţare-evaluare;
- accesul liber la programele europene de cercetare;
-crearea unui sistem compatibil de recunoaştere a actelor de studii la nivel
naţional şi internaţional;
- individualizarea procesului educaţional prin asigurarea flexibilităţii
programului de studiu, implementarea tehnologiilor eficiente de predare-învăţareevaluare;
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- optimizarea activităţii personalului didactic prin crearea sistemului de formare
continuă şi a mobilităţii academice;
- perfecţionarea sistemului informaţional prin oferirea studenţilor a tehnologiilor
TIC, a informaţiilor de actualitate în domeniul desfăşurării procesului didactic şi de
evaluare;
- crearea unui sistem informaţional - care să faciliteze colectarea, prelucrarea şi
analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
- îmbunătăţirea bazei materiale (dotări, laboratoare, bibliotecă, săli de cursuri şi
seminarii) în scopul desfăşurării eficiente a proceselor academice;
-identificarea necesităţilor de informare şi formare profesională a cadrelor
didactice;
- creşterea gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii.
Redistribuirea anuală a resurselor materiale şi a logisticii universitare constituie
o premisă instituţională capabilă să motiveze realizări, performanţe pe plan ştiinţific,
didactic şi managerial.
2.1. RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE CURRICULARĂ
Reconstrucţia şi dezvoltarea curriculară în universitate reprezintă un element
esenţial al reformării procesului educaţional. Dezvoltarea curriculară prevede
modificarea curriculumului universitar în conformitate cu cerinţele noi ale Planuluicadru şi a Cadrului naţional al calificărilor şi prevederilor Tuining, a principiilor de
asigurare
a
calităţii:
democratizarea,
integralizarea,
raţionalizarea
epistemologică, deschiderea culturală, socială şi economică a acestuia.
Reconstrucţia şi dezvoltarea curriculară vizează:
- Demararea procesului de evaluare şi reproiectare a planurilor de studii ciclul I
(Licenţă) şi II (Masterat), a programelor analitice, conform prevederilor Declaraţiei
de la Bologna, a noului Plan-cadru;
- Extinderea şi modernizarea ofertei de studii (Ciclul I, II);
- Orientarea obiectivelor auriculare spre formarea interconexă a competenţelor
studenţilor;
-Direcţionarea strategiilor didactice spre învăţarea activă a studentului;
- Coordonarea realizării şi evaluarea programelor de calitate pe facultăţi/catedre;
-Crearea condiţiilor favorabile cadrelor didactice pentru elaborarea suportului
curricular;
- Monitorizarea racordării structurii curriculumului cu prevederile metodologice
ale teoriei auriculare.
2.2.EFICIENTIZAREA PRESTAŢIEI DIDACTICE
Modernizarea şi pragmatizarea activităţii universităţii solicită competenţe
avansate caderului didactic universitar:, a competenţelor de procesare a informaţiei,
de proiectare şi de organizare a instruirii la un randament sporit, asigurînd tineretului
studios performanţe în procesul de integrare socială prin profesionalizare.
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Prestaţia cadrelor didactice contribuie la formarea studentului ca personalitate
inovatoare în plan profesional şi social. Deschiderea spre inovaţiile educaţionale
implementate în universitate creează premize pentru extinderea experienţei didactice
a universitarilor prin optimizarea metodologiei didactice.
Efîcientizarea prestaţiei didactice presupune realizarea următoarelor obiective:
- angajarea şi promovarea cadrelor didactice pe criterii de excelenţă în acord cu
misiunea şi obiectivele instituţionale şi evaluarea sistematică a competenţelor;
- susţinerea dezvoltării profesionale continue în context instituţional a fiecărui
cadru didactic în acord cu preocupările, interesul şi solicitările acestuia;
- monitorizarea sistemului de evaluare internă a prestaţiei cadrelor didactice cu
reflectarea rezultatelor;
- mobilizarea tuturor cadrelor didactice în realizarea calitativă a obiectivelor
educaţionale;
- efîcientizarea stilului de comunicare a cadrului didactic;
- asigurarea mobilităţii cadrelor didactice;
- susţinerea unui mediu academic bazat pe respectul reciproc, recunoaşterea
valorilor, cooperarea interumană şi profesională, toleranţă, schimbul de idei,
principii etice şi deontologice universitare;
- asigurarea condiţiilor şi posibilităţilor de documentare în vederea eficientizării
activităţii didactice;
- organizarea seminarelor, workshopurilor, cluburilor de discuţii cu cadrele
didactice şi manageriale din cadrul universităţii.
Calitatea învăţămîntului universitar rezultă din flexibilitatea şi raţionalitatea
îmbinării tuturor resurselor şi factorilor predării-învîţării-evaluării, acestea
determinînd în mod direct şi eficienţa specialistului format în univeristate.
III. STRATEGIA DEZVOLTĂRII CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
învăţământul superior şi conexiunea sa cu cercetarea şi inovaţia, joacă un rol
crucial în dezvoltarea societăţii şi a individului, asigurând formarea capitalului uman
bine calificat, în vederea creşterii economice şi prosperitatea R. Moldova. Instituţiile
de învăţământ superior prin prisma activităţii ştiinţifice sunt parteneri importanţi în
Strategia Guvernului, Ministerului Educaţiei de a avansa progresul în dezvoltarea
ţării.
Programul Uniunii Europene de modernizare a Universităţilor şi Crearea
Spaţiului European de Cercetare demonstrează că provocările la moment depăşesc
hotarele ţărilor membri. în acest context, sunt necesare reforme în direcţiile de bază
de activitate a universităţii: creşterea numărului de absolvenţi cu studii superioare la
toate ciclurile, sporirea calităţii şi relevanţei capitalului uman, crearea unor
mecanisme eficace de guvernare şi finanţare şi consolidarea triunghiului cunoaşterii
dintre învăţământ, cercetare şi piaţa muncii. Adiţional, mobilitatea internaţională a
studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor, cadrelor didactico-ştiinţifice,
precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi naţionale ar mări considerabil
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impactul asupra calităţii cercetării. Pe lângă ameliorarea condiţiilor în care
industriile să investească în cercetare şi inovare, e nevoie de mai mulţi doctoranzi şi
de a echipa forţa de muncă existentă cu aptitudini de cercetare mai bune şi cu mai
multă informaţie referitor la oportunităţi, astfel încât cariera să prezinte o adevărată
perspectivă pentru cercetătorii tineri.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chişinău este un centru
ştiinţific acreditat ca Instituţie ştiinţifică competitivă pe plan internaţional cu
misiunea de organizare şi efectuare a cercetărilor fundamentale şi aplicative, de
implementare şi propagare a rezultatelor ştiinţifice, de formare a noilor generaţii de
cercetători ştiinţifici prin doctorat şi postdoctorat, de acordare a serviciilor de
asistenţă ştiinţifică şi consultativă ş. a. Cercetarea ştiinţifică constituie o parte
integrantă şi indisolubilă a activităţii generale a Universităţii şi se desfăşoară prin
diverse forme de activitate: cercetări teoretice şi experimentale; elaborarea şi
publicarea lucrărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice; implementarea rezultatelor
ştiinţifice în practica educaţională; organizarea forurilor ştiinţifice naţionale şi
internaţionale etc.
Activitatea de cercetare-dezvoltare constituie o prioritate semnificativă în
Strategia de dezvoltare a Universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”.
Pornind de la structura veche ( 2006-2010) - activitatea de cercetare s-a
efectuat în 7 Teme Ştiinţifice Instituţionale (17,5 unităţi de cercetător) şi 6 grupuri de
cercetare (16,85 unităţi de cercetător), total - 34,35 unităţi de cercetător, în anul
2011 au fost obţinute proiecte noi în cadrul AŞM şi în prezent cercetarea ştiinţifică
este organizată:
Direcţiile principale de cercetare:
DIRECŢIA N r .l 16.07 (06) E d ifica rea sta tu lu i de drept şi pu n erea
în valoare a p a trim o n iu lu i cu ltu ra l şi istoric al M oldovei în con textu l
in tegrării europene;
DIRECŢIA Nr. 2 16.08 (05) V alorificarea resu rselo r umane,
naturale şi inform aţionale p en tru d ezvoltarea durabilă.
Structura actuală: 3 sectoare ( Istorie - 6 unităţi, în 2 teme instituţionale de
cercetare; Pedagogie - 6 unităţi, în 3 teme instituţionale de cercetare; Psihologie - 7,5
unităţi, în 4 teme instituţionale de cercetare; 6 proiecte interuniversitare nefinanţate:
3 - Istorie, 2 - Pedagogie, 1 - Psihologie, 25 de catedre, Departamente: de Cercetare,
de Studii doctorale şi postdoctorale, de Relaţii internaţionale şi managementul
proiectelor, 2 Consilii ştiinţifice specializate: DH 33-19.00.07-27.03.08 Psihologie
pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii; DH 33-07.00.0327.03.08 Istoria universală (pe perioade) şi unul ad hoc D 33-13.00.02-26.02.04
Teoria şi metodologia instruirii (discipline socioumane).
Universitatea Pedagogică va susţine şi dezvolta cercetarea continuu în scopul
recunoaşterii eficacităţii naţionale şi internaţionale.
Universitatea creează condiţii informaţionale necesare activităţii de cercetare,
asigurând personalul din sfera ştiinţei şi inovării cu mijloace tehnice, literatură
ştiinţifico-metodică, abonare la reviste de profil, conectare la internet. U.P.S. „I.
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Creangă” este conectată la reţeaua comunităţii ştiinţifico-educative RENAM, prin
care se desfăşoară activităţi de instruire informaţională:
> Cursuri de iniţiere în Q-SERIES, Word, INTERNET, Power Point pentru
noii angajaţi;
> Cursuri de instruire Q-OPAC pentru studenţi şi cadre didactice;
> Şcolarizare EBSCO
> Dezvoltarea Bibliotecii Electronice ( Resursele Bibliotecii Electronice sunt
următoarele:
• Bazele de date, publicaţiile periodice electronice, documentele digitale,
fişierele informatice, resursele gratuite din Internet, cataloagele de bibliotecă.
• Publicaţiile periodice electronice (Bazele de date EBSCO PUBLISHING).
Universitatea Pedagogică va susţine activităţile de cercetare în cadrul curs,
suporturi didactice, monografii ş. a.)
Universitatea Pedagogică va susţine activităţile de cercetare în cadrul
profilurilor recent reacreditate de CNAA: I. Patrimoniul istoric şi cultural în context
european; II. Ştiinţe ale educaţiei şi formarea cadrelor didactice, III. Psihologia
personalităţii, dezvoltării şi educaţiei dar şi în direcţii noi ( Filologie ) în scopul
extinderii cercetării, includerii mai largi a cadrelor didactice, doctoranzilor,
masteranzilor, studenţilor în cercetare. Se va pune accentul pe cercetătorii şi grupurile
de cercetare afirmate pe plan internaţional în acţiunea de a dezvolta domenii de
investigaţie noi şi de a trasa direcţii de cercetare capabile să obţină finanţare naţională
şi internaţională.
Facultăţile, departamentele de cercetare, de studii doctorale şi postdoctorale, de
relaţii internaţionale şi managementul proiectelor, colectivele de cercetare în cadrul
temelor instituţionale vor sprijini antrenarea mai largă a tinerilor în activitatea de
cercetare şi participarea lor în publicarea rezultatelor obţinute.
Un loc aparte în dezvoltarea cercetării în cadrul Universităţii Pedagogice revine
organizării simpozioanelor, conferinţelor naţionale şi internaţionale, conferinţelor
naţionale cu participare internaţională. în acelaşi timp este necesară susţinerea cu
pondere financiară mai mare din sursele proprii universităţii a cercetării, organizarea
manifestărilor ştiinţifice.
Veniturile suplimentare (extrabuget) vor fi alocate descentralizat facultăţilor,
departamentelor/catedrelor şi centrelor de cercetare prin aplicarea sistemului de
indicatori de calitate a activităţii de cercetare în vederea consolidării colectivelor care
au contribuit la atragerea resurselor suplimentare (proporţional cu contribuţia adusă).
Ele vor fi folosite pentru stimularea cu prioritate a colectivelor cu realizări notabile,
pentru a consolida dotările cu echipamente, publicarea şi valorificarea rezultatelor
prin participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu.
în scopul optimizării procesului de cercetare ştiinţifică Universitatea
Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” colaborează cu Instituţii ştiinţifice şi superioare de
învăţământ din România, Rusia, Ucraina,Kazahstan, Lituania, Estonia, SUA, Franţa,
Germania, Suedia, Italia, Bulgaria, Portugalia, Marea Britanie, Bulgaria, Belgia etc.
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în acelaşi timp Universitatea Pedagogică de Stat ”1. Creangă” din mun.
Chişinău, consideră necesar de a optimiza activitatea de cercetare prin:
1. Modernizarea de structură a site-lui UPSC, în special compartimentul de
cercetare, studii doctorat, reviste de specialitate ş.a. şi a spori volumul informaţiei
digitale în reţeaua informaţională a UPSC.
2. Dezvoltarea compartimentul publicaţiilor electronice.
3. Sporirea numărul de studii şi articole a autorilor de peste hotare în ediţiile
ştiinţifice ale UPSC.
4. Crearea oportunităţilor de fondare a ediţiilor ştiinţifice specializate noi
(reviste, culegeri ş.a.) în cadrul Universităţii şi acreditarea acestora ( Culegerile
tematice a cadrelor didactice, culegerile tematice a doctoranzilor, reviste de profil
Istorie, Filologie, ş.a.).
5. Obţinerea recunoaşterii oficiale a tehnologiilor educaţionale drept produs de
transfer tehnologic şi participarea în proiecte de transfer tehnologic.
6. Elaborarea concepţiilor pe profiluri de dezvoltare a relaţiei cercetare-educaţie
şi promovarea cercetărilor cu referire la modernizarea curricumului la specialităţile
din cadrul Universităţii.
7. Publicarea unui număr mai mare de manuale pentru învăţământul universitar şi
preuniversitar.
8. Sporirea numărului de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
organizate în cadrul universităţii Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”.
9. Realizarea obiectivelor şi activităţilor de eficientizare a procesului de
implementare a rezultatelor ştiinţifice şi a inovaţiilor investigaţionale;
10. Intensificarea procesului de dezvoltare a politicelor educaţionale la nivel
naţional, dat fiind că UPS ”Ion Creangă” este unica de profil pedagogic în RM;
11. Intensificarea mobilităţii cercetătorilor în scopul participării la manifestări
ştiinţifice naţionale şi internaţionale desfăşurate în ţară şi peste hotare.
12. Dezvoltarea activităţilor de diseminare a informaţiei ştiinţifice şi de promovare
a realizărilor ştiinţifice universitare.
13. Sporirea contribuţiilor financiare în scopul creării posturilor de cercetători
ştiinţifici titulari, cofinanţarea proiectelor de cercetare, organizarea manifestărilor
ştiinţifice, asigurarea cercetării cu echipament, conectarea la reţeaua internet.
14. încadrarea activă în cercetare a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor.
15. Stimularea obţinerii proiectelor pentru tinerii cercetători în cadrul AŞM şi
proiectelor internaţionale de mobilitate şi cercetare.
16. Utilizarea Parteneriatelor de Mobilitate existente pentru a stimula şi facilita
schimburile de studenţi şi cercetători.
17. Includerea activă a cercetătorilor tineri (<35 ani) şi creşterea numărului de
susţineri în termen a tezelor de doctorat.
18. Elaborarea şi susţinerea tezelor de doctor habilitat de cadrele ştiinţificodidactice care beneficiază de studii prin postdoctorat.
19. Extinderea tematicii profilurilor acreditate şi fondarea profilurilor noi de
cercetare ( Filologie - 22 de dr. hab. şi dr. în filologie).
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20. Prognozarea constituirii şcolilor doctorale pe domenii profesionale.
21. Constituirea Seminarelor Ştiinţifice de profil şi a Consiliilor Ştiinţifice
Specializate: 13.00.01. - Pedagogie generală; 13.00.03 - Pedagogie specială;
07.00.02 - Istoria românilor. Consiliului Ştiinţific la specialitatea 13.00.02 Teoria şi
metodologia instruirii (pe obiecte).
22. Elaborarea şi implementarea mecanismelor concrete de stimulare financiară
(spor la salariu) pentru activitatea ştiinţifică.
23. Fondarea pe parcursul perioadei a patru Centre de cercetare în Istorie,
Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Filologie.
Componenta de cercetare va constitui o prioritate esenţială în activitatea
Universităţii Pedagogice prin contribuţia la dezvoltarea interesului şi a aptitudinilor
de cercetare şi inovare ale tinerilor pe întreg parcurs educaţional ( Ciclul I, II, III de
studii); prin formarea iniţială a cercetătorilor; prin dezvoltarea potenţialului uman în
scopul de a răspunde nevoii de competitivitate a activităţii de cercetare şi dezvoltare;
prin creşterea atractivităţii carierei în cercetare în scopul atragerii cadrelor de
excelenţă şi a tinerilor talentaţi, absolvenţi la studii prin doctorat şi postdoctorat; prin
orientarea investiţiilor la rezolvarea unor probleme de interes naţional cu aplicaţii
directe in viaţa socioeconomică a ţării, prin dezvoltarea relaţiilor naţionale şi
internaţionale ale Universităţii.
IV.STRATEGIA DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE
Activitatea Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău la
nivel naţional şi internaţional se desfăşoară în condiţiile respectării legislaţiei în
vigoare şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Departamentului de Relaţii Internaţionale şi managementul proiectelor va susţine şi
implementa activităţi de internaţionalizare a Universităţii Pedagogice, de promovare
a imaginii Universităţii Pedagogice ”Ion Creangă” ca centru de cultură, studii şi
cercetare în Republica Moldova şi peste hotare.
Universitatea cooperează cu instituţii naţionale, cu organisme internaţionale şi
cu instituţii partenere din exteriorul ţării, demonstrând capacităţi de integrare în
spaţiul European al învăţământului superior, precum şi de integrare în spaţiul
ştiinţific şi tehnologic european şi mondial.
Activităţile de colaborare se desfăşoară în baza:
• acordurilor de colaborare bilaterale;
• proiectelor din cadrul diferitor programe;
• participării în calitate de membri ai organismelor naţionale şi
internaţionale;
• participării în comitete ştiinţifice şi de organizare a conferinţelor;
• participării ca membri al comitetelor de editare în reviste etc.;
• seminarelor, conferinţelor şi altor evenimente;
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• mobilităţii cadrelor didactice;
• mobilităţii studenţilor.
Colaborările şi parteneriatele interuniversitare stabilite de UPS I. Creangă îşi
găsesc expresie şi în proiectele internaţionale implementate. Participarea în proiecte
internaţionale permite angajaţilor Universităţii să se familiarizeze cu documentele de
politici şi cu practicile de implementare a schimbărilor ce ţin de Spaţiul European al
învăţământului Superior, să împărtăşească propriile experienţe şi să disemineze
experienţa căpătată. Concomitent, se acordă o atenţie sporită nu numai problemelor
cu care se confruntă învăţământul superior din ţara noastră, dar şi strategiilor de
soluţionare a acestora. Actualmente, colaboratorii universităţii implementează, în
parteneriat cu alţi actori universitari din ţară şi din străinătate prevederile procesului
Bologna.
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” colaborează cu Instituţii
ştiinţifice şi superioare de învăţământ din România, Rusia, Ucraina, Kazahstan,
Estonia, SUA, Franţa, Germania, Lituania, Suedia, Italia, Bulgaria, Portugalia, Marea
Britanie, Bulgaria, Belgia etc.
Strategia de viitor a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun.
Chişinău, include:
• Promovarea dimensiunii internaţionale a învăţământului superior
• Extinderea colaborării naţionale şi internaţionale
• Participarea în programe internaţionale
• Creşterea vizibilităţii oportunităţilor şi rezultatelor de colaborare
Activităţi necesare pentru a realiza această strategie:
Modernizarea structurii site-lui UPSC, în special compartimentul relaţii
internaţionale.
Publicarea materialelor ce ţin de rezultatele colaborării în reviste şi alte
publicaţii.
Organizarea activităţilor de evenimente (ateliere de lucru, seminare, zile de
informare ş .a .) de promovare a practicilor şi experienţelor naţionale şi internaţionale
în domeniul învăţămîntului superior.
Activizarea participării cadrelor academice şi a celor administrative la
concursuri de proiecte internaţionale.
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare internaţională în scopul de publicare,
mobilitate, organizare a activităţilor ştiinţifice, schimb de experienţă ş.a.
încheierea de noi acorduri de cooperare cu instituţii de cercetare, centre
ştiinţifice, Universităţi din ţară şi de peste hotare şi reînnoirea acordurilor expirate.
Explorarea oportunităţilor de participare în diverse programe (Tempus,
Erasmus ect.).
Elaborarea în comun cu Departamentul managementul procesului de studii,
Departamentul de Asigurare a Calităţi şi Dezvoltare Curriculară, Departamentul
Cercetare, Departamentul studii doctorale şi postoctorale a unei politici de promovare
a dimensiunii internaţionale a universităţii.
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V. STRATEGIA ÎN DOMENIUL FORMĂRII CONTINUE ŞI A ASIGURĂRII
EDUCAŢIEI PE PARCURSUL VIEŢII
5.1 Capacitatea instituţională
5.1.1 Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
Pornind de la acceptarea de către comunitatea pedagogică şi autorităţile publice a
U.P.S „I.Creangă” ca Centru de formare continuă a cadrelor didactice şi a
managerilor în educaţie, misiunea Facultăţii de formare continuă a cadrelor
didactice şi a celor cu funcţii de conducere de comun acord cu facultăţile şi catedrele
de profil, alte structuri organizaţionale/educaţionale ale Universităţii constă în
asigurarea condiţiilor optime pentru satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor cadrelor
didactice şi de conducere privind creşterea profesională şi individuală prin
diversitatea serviciilor educaţionale de formare oferite, adecvat cerinţelor socioeducaţionale şi opţiunilor individuale.
în conformitate cu misiunea Facultăţii, care este o componentă structurală
organică, specifică şi inseparabilă a Universităţii, aceasta trebuie să devină Centru
de Excelenţă în formarea profesională a managerilor şcolari şi de formare
continuă a cadrelor didactice, care va asigura prin serviciile de calitate oferite
împreună cu facultăţile, catedrele de profil ale Universităţii:
• continuitatea procesului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice;
• profesionalizarea activităţii didactice şi de conducere;
• dezvoltarea de competenţe generale şi specifice, creşterea performanţelor;
• înţelegerea şi conştientizarea implementării conceptului calităţii;
• realizarea obiectivelor educaţionale la nivel de sistem şi de unitate de
învăţămînt, de disciplină/domeniu în care activează;
• promovarea valorilor democratice şi dezvoltarea culturii generale.
în această perspectivă Strategia dezvoltării sectorului respectiv, conceput ca
parte integrantă a activităţii didactice şi ştiinţifice a Universităţii, va fi axată pe
nevoile, interesele clienţilor/benefeciarilor serviciilor educaţionale oferite în plină
concordanţă cu noile orientări socio-educaţionale şi opţiunile solicitanţilor, realizate
pe două direcţii complementare integratoare:
(\) formare continuă prin metoda tradiţională/academică în cadrul Universităţii şi
în teritoriu la solicitările cadrelor didactice, managerilor în educaţie, organelor de
învăţămînt;.
(l)pregătirea cadrelor didactice universitare şi crearea bazei materiale pentru
formarea continuă prin metoda de instruire electronică/ la distanţă (e-learning)
specifică lumii moderne, apoi utilizarea ei.
5.2 Eficacitatea de formare continuă
5.2.1 Admiterea, Conţinutul şi perspective de asigurare a calităţii realizării
programelor de studiu
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• Menţinerea contingentului de cursişti la cote optime pentru posibilităţile
Universităţii şi de asigurare a calităţii sericiilor;
• Identificarea nevoilor de formare;
• Extinderea ofertei de formare continuă pentru specialiştii organelor locale de
învăţămînt, managerii de colegii şi şcolile profesionale;
• Oferirea de condiţii pentru studii la distanţă (e-leaming);
• Integrarea U.P.S./Facultăţii în reţeaua comună de formare;
• Implementarea sistemului de credite transferabile în procesul de formare;
• Crearea sistemului informaţional al Facultăţii /bazei de date pentru
efîcientizarea activităţii în cauză şi luare a deciziilor;
• Instituirea unui consorţium (U.P.S. - I.I.C.-U.S.M.) pentru asigurarea de
calitate a studiilor de Masterat în management educaţional;
• îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de studiu;
• Diferenţiere în realizarea programelor de studiu, asigurarea relevanţei lor.
5.2.2 Rezultatele activităţii de învăţare/formare
• Realizarea aşteptărilor de la serviciile educaţionale de formare, asigurarea
feedback-ului post-formare;
• Valorificarea
formării
profesionale
continuă
în
activitatea
de
muncă/didactică/de conducere;
• Valorificarea formării în cadrul atestării şi obţinerii de grade
didactice/manageriale;
• Valorificarea carierei profesionale.
5.2.3 Baza materia l-d idactică
• Consolidarea parimoniului Facultăţii prin extinderea spaţiului de învăţare şi
dotarea sălilor de studii cu tehnică audio-vizuală şi computaţională la nivelul
cerinţelor optime:
• Extinderea folosirii parimoniului Universităţii în procesul de studii/de formare
continuă;
• Folosirea raţională a bazei didactice din unităţile de învăţămînt- pilot.
5.2.4 Activitatea de cercetare ştiinţifică
• Realizarea Proiectului de cercetare ştiinţifică „Fundamentarea teoreticometodologică a sistemului (de management al) calităţii în unitatea de învăţămînt;
• Reconceptualizarea funcţiilor şcolii în spiritul democraţiei şi a provocărilor
lumii modeme;
• Focalizarea pe centrele de interes în cercetarea psihopedagogică; Formarea
personalităţii integrale; Personalitatea eficientă;
Personalitatea pozitivă;
Personalitatea pozitivă;
• Valorificarea cercetărilor privind; Conducerea bazată pe principii;
Conducerea bazată pe inteligenţa emoţională.
5.3 Managementul calităţii
5.3.1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii de formare continuă
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• Identificarea şi implementarea de proceduri privind monitorizarea şi evaluarea
îndeplinirii programelor de studiu şi a dinamicii dezvoltării competenţelor
profesionale la cursanţi;
• Introducerea Portofoliului de formare/dezvoltare a competenţelor;
• Asigurarea corespondenţei dintre programe, opţiuni şi rezultate;
• Asigurarea de proceduri obiective şi transparente privind
evaluarea
rezultatelor învăţării/cursurilor de formare continuă;
• Asigurarea culturii evaluării calităţii de formare: evaluare iniţială-evaluare
formativă-evaluare sumativă, utilizarea testelor şi metodelor alternative şi integrative
de evaluare;
• Racordarea procesului de formare continuă la cerinţele de atestare şi acreditare.
5.3.2 Resurse umane
• Consolidarea structurii Facultăţii prin înfiinţarea Catedrei de Psihopedagogie,
care împreună cu Catedra Management Educaţional, Cabinetul Metodic, Centrul de
instruire la distanţă va asigura calitatea serviciilor oferite şi cercetările în domeniul
instruirii adulţilor, propagarea experienţei în domeniu;
• Consolidarea reţelei centrelor de excelenţă /unităţilor de învăţămînt- pilot cu o
bogată practică educaţională şi de conducere, implicate în procesul de formare
continuă a cadrelor didactice şi de conducere.;
• Selectarea profesorilor -formatori în bază de competenţe profesionale, a unor
criterii specifice activităţii domeniului(nu experienţei trecutului, ci a manifestării de
competenţe şi performanţe în domeniu);
• Implicarea profesorilor-formatori şi a managerilor -formatori cu experienţă
valoroasă în activitatea de formare;
• Implementarea unor proceduri de evaluare periodică a calităţii activităţii
corpului profesoral de formatori.
5.3.1 Funcţionalitatea structurilor de formare conform prevederilor legale şi
transparenţa informaţiilor de interes public.

VI. STRATEGIA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ŞI DE
COMUNICARE
6.1

ACŢIUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Ştiinţifice a UPS „Ion Creangă” se bazează
pe ideea că biblioteca trebuie să devină un centru de resurse informaţionale, un suport
real pentru procesul de studii, cercetare şi instruire continuă.
Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă” este o parte integrantă a sistemului
informaţional naţional, aflată în serviciul studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor,
cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori. Activitatea bibliotecii
face parte din strategia generală a UPS „Ion Creangă”. în anii 2012-2015 activitatea
Bibliotecii Ştiinţifice a UPS „Ion Creangă” va păstra identitatea şi rolul de interfaţă
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între utilizator şi informaţie, se va dezvolta ca o structură modernă, care va îmbina
serviciile tradiţionale cu cele electronice, utilizând instrumente bazate pe noile
tehnologii.
Implementarea Strategiei la nivelul cerinţelor actuale impune Bibliotecii
stabilirea unei structuri care va permite reorganizarea conceptuală prin amplasarea ei
într-un spaţiu modem corespunzător nevoilor de lectură şi conservare a publicaţiilor,
dotarea cu infrastructură aferentă (reţea de calculatoare, mobilier, conectarea la
sistemul informatic integrat, iluminat adecvat, controlul accesului, vestiare, grupuri
sanitare etc.).
Biblioteca va pune la dispoziţia utilizatorilor spaţii de lectură mari şi
confortabile, cu documente în acces liber, organizate pe domenii. Accesul liber la raft
va înlătura barierele impuse de tehnica bibliotecară şi va eficientiza munca
individuală a utilizatorilor.
Armonizarea activităţii tuturor subdiviziunilor Bibliotecii UPS „Ion Creangă”
într-un sistem unic şi flexibil, orientat spre iniţierea noilor servicii informaţionale,
colaborarea bibliotecii cu facultăţile, catedrele, laboratoarele ştiinţifice va avea un
impact semnificativ în activitatea de cercetare, instruire şi formare continuă. Această
strategie realizată în urma analizei situaţiei reale şi a planurilor anterioare de
activitate, consolidează nevoile de dezvoltare a bibliotecii universitare, va sta la baza
întocmirii planurilor anuale de activitate ale Bibliotecii Ştiinţifice a UPS „I. Creangă”
în următorii 4 ani.
Scopuri strategice:
Dezvoltarea unei infrastructuri organizaţionale, tehnice şi informaţionale de
funcţionare a bibliotecii compatibilă cu standardele societăţii informaţionale şi a
cunoaşterii.
Extinderea oportunităţilor de pregătire profesională, cercetare ştiinţifică şi
formarea continuă a membrilor comunităţii universitare.
Satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor prin
promovarea Accesului Deschis la informaţia ştiinţifică şi didactică.
îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor informaţionale pentru a menţine un
nivel înalt de satisfacţie a utilizatorilor.
Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale şi conştientizarea rolului
bibliotecarului în crearea şi dezvoltarea ofertei informaţionale.
Activizarea proceselor de integrare şi colaborare instituţională, naţională şi
internaţională în spaţiul unic ştiinţific şi educaţional.
Obiective generale:
1. Reorganizarea structurii Bibliotecii şi actualizarea cadrului de reglementare.
2. Modernizarea spaţiilor Bibliotecii în corespundere cu normele şi standardele
bibliotecilor universitare europene.
3. Dezvoltarea şi extinderea tehnologiilor informatice a Bibliotecii.
4. Dezvoltarea bazei de date de înregistrări bibliografice în raport cu cerinţele
şi normele internaţionale.
5. Dezvoltarea colecţiilor şi a resurselor cu caracter didactic şi ştiinţific.
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6. Extinderea ofertei de servicii informaţionale.
7. Reorientarea activităţii în vederea implementării serviciilor specifice
tehnologiilor Web 2.0.
8. Perfecţionarea profesională a cadrelor bibliotecare.
9. Perfecţionarea sistemului de promovare a Bibliotecii.
10. Implementarea Sistemului de Management al calităţii.
11. Integrarea bibliotecii în viaţa cultural-ştiinţifică a UPS “Ion Creangă”.
2. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat.
13.
Crearea centrului de coordonare metodologică a bibliotecilor din
învăţământ preuniversitar.
Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare
a Bibliotecii Ştiinţifice UPS „Ion Creangă” (2012-2015) este nevoie de o
monitorizare permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor întreprinse. întrucât
Strategia este concepută pe o perioadă de patru ani obiectivele stabilite vor fi atinse
treptat, în funcţie de priorităţi, pe baza unui Plan de acţiune anual.
Evaluarea Strategiei se va face prin intermediul unor indicatori şi Planului de
acţiune, iar monitorizarea prin întocmirea de rapoarte trimestriale, anuale şi alte
documente.
Implementarea Strategiei se face cu participarea tuturor serviciilor şi
compartimentelor Bibliotecii, a personalului, a partenerilor, a utilizatorilor şi a altor
factori.
6.2
ACŢIUNI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL
Dezvoltarea sistemului informaţional reprezintă un moment important al
planului strategic de dezvoltare instituţională. Astfel Universitatea Pedagogice de Stat
„Ion Creangă” îşi propune următoarele acţiuni de modernizare:
- extinderea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii informatice, pentru
majorarea dotărilor facultăţilor, departamentelor, catedrelor şi structurilor
admnistrative ale universităţii;
- promovarea unei politici de stimulare a interesului studenţilor şi corpului
didactic pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale avansate în procesul de
educaţie şi în cercetarea ştiinţifică;
- modernizarea structurii şi conţinutului site-lui UPSC;
- completarea şi extinderea infrastructurii informaţionale existente în vederea
asigurării accesului liber la informaţie;
- crearea unui mediu TIC bazat pe utilizator, simplu şi uniform, care va fi
utilizat ca instrument eficient de predare-învăţare, de instruire, documentare,
cercetare, precum şi promovare a imaginii instituţiei;
- promovarea şi susţinerea unei politici de dezvoltare şi extindere a TIC în
activităţile didactice la toate nivelurile;
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amplificarea şi diversificarea ofertei de surse de informaţie şi cunoştinţe
pentru corpul academic, studenţi, cursanţi postuniversitari, administraţie, comunitate;
VII. STRATEGIA MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR
Strategia managementului universitar în cadrul UPS “Ion Creangă”, pentru 20122015 se bazează în continuare pe implementarea şi promovarea autonomiei
universitare, descentralizarea activităţii administraţiei orientate spre consolidarea
capacităţilor manageriale, care urmăresc scopul de eficentizare a sistemului
universitar de formare a cadrelor performarte, fapt ce ar contribui la o mai bună
inserţie profesională şi la satisfacerea necesităţilor mediului socio-economic.
Separarea componentei academice de cea administrativă va permite modernizarea
managementului universitar în concordanţă cu evoluţiile impuse de societate.
Crearea unui sistem eficient de transparenţă decizională în toate domeniile
vieţii universitare, bazat pe principiile de promovare a resurselor umane în posturi de
conducere, privind admiterea şi susţinerea probelor de evaluare. Efîcientizarea
guvernării studenţeşti în managementul universitar, activizarea formulei de
participare a studenţilor în luarea deciziilor în cadrul Senatului universitar şi a
Consiliilor facultăţilor.
Conducerea academică are misiunea de a elabora, adopta şi evalua politicile şi
strategiile de dezvoltare ale instituţiei şi a monitoriza realizarea obiectivelor specifice
ce derivă din acesta.
Administraţia universitară are misiunea de a aplica politicile adoptate şi
optimizarea relaţiilor dintre sfera academică şi administrativă, prin următoarele:
- perfecţionarea sistemului managerial şi administrativ;
- modernizarea serviciilor administrative;
- gestionarea resurselor existente şi atragerea de noi fonduri (investiţii);
- gestionarea personalului şi administrarea patrimoniului universităţii;
- motivarea angajaţilor prin introducerea unui sistem de salarizare pe baza
performanţelor obţinute;
- protecţia drepturilor fiecărui angajat şi student;
- promovarea profesionalismului şi performanţelor academice;
- implementarea unui sistem de audit intern
Elaborarea şi aplicarea la nivelul UPS a strategiei manageriale va fi asigurată prin
optimizarea activităţii comisiilor Senatului pe direcţii specifice:
• Comisia de strategie şi reformă, avînd ca obiectiv să elaboreze şi să
monitorizeze îndeplinirea Planul strategic de devoltare instituţională, Planului de
acţiuni şi Planului operaţional de devoltare a instituţiei; va monitoriza modul de
întocmire şi îndeplinire a Planurilor strategice, Planurilor de acţiuni şi Planurilor
Operaţionale ale facultăţilor;
• Comisia pentru resurse umane, avînd ca obiectiv elaborarea politicii de resurse
umane;
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• Comisia pentru procesul de învatamînt, avînd ca obiectiv monitorizarea
procesului de elaborare a planurilor şi programelor de învatămînt, activitate didactică
şi probleme studenţeşti;
• Comisia pentru cercetare ştiinţifică, avînd ca obiectiv
optimizarea
coordonării, stimulării şi dezvoltării cercetării ştiinţifice, fapt ce conferă universităţii
specificitatea de instituţie de cercetare ştiinţifică;
• Comisia pentru resurse materiale şi financiare, avînd ca obiective: atragerea
de noi investiţii pentru dezvoltarea procesului de învatamînt şi utilizarea lor în
contextul noilor principii de finanţare ale învăţămîntului superior;
• Comisia pentru relaţii internaţionale şi imagine universitară, avînd ca
obiective: dezvoltarea relaţiilor academice cu universităţile din spaţiul Euro-Atlantic,
gestionarea programelor internaţionale ale universităţii şi promovarea imaginii
instituţiei în mediul socio-economic din ţară şi străinătate.
VIII. STRATEGIA EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂTII OR S T U D E N Ţ E Ş T I

Principalii beneficiari ai activităţilor desfăşurate în spaţiile universitare sunt
studenţii. Creşterea calităţii vieţii studenţilor va reprezenta o preocupare permanentă
a conducerii universităţii. Scopul principal în dezvoltarea cadrului studenţesc va fi
asigurarea condiţiilor de formare intelectuală, ca membri activi şi responsabili ai
societăţii în timpul studiilor universitare, urmărind aspectele profesionale. Acesta va
f i realizat în baza respectării personalităţii şi opiniilor studenţilor în analizarea
problemelor care îi preocupă. Astfel se propun următoarele obiective:
• susţinerea autoguvernării studenţeşti;
• diversificarea serviciilor pentru studenţi şi asigurarea calităţii lor.
• stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor;
• susţinerea angajării în câmpul muncii a studenţilor pe parcursul anilor de
studii şi după absolvire;
• optimizarea condiţiilor de viaţă în căminele studenţeşti;
• crearea condiţilor şi facilităţilor de petrecere a timpului liber;
• susţinerea programelor culturale şi sportive;
• încurajarea vieţii asociative în mediul studenţesc;
• dezvoltarea parteneriatelor cu diverse ONG-uri şi consolidarea relaţiilor cu
sindicatul studenţesc
• monitorizarea gradului de participare a studenţilor la procesul de evoluţie
democratică;
• dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor de alimentare;
• asigurarea asistenţei medicale pe teritoriul universităţii;
IX.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A BAZEI MATERIALE

Strategia de gestionare a bazei materiale a UPS “Ion Creangă” se referă atît la
structura patrimonială existentă la această dată, cît şi la investiţiile pentru realizarea
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unor noi spaţii de învăţămînt, documentare, activităţi practice de cercetare ştiinţifică
şi transfer tehnologic, precum şi servicii sociale.
Universitatea, îşi propune în următorii ani promovarea investiţiilor noi şi
continuarea lucrărilor la:
- finisarea construcţiei Complexului Sportiv;
- proiectarea lucrărilor de reparaţii capitale a Bibliotecii;
- realizarea reparaţiilor capitale a Bibliotecii;
- reparaţia capitală a Centrului de Formare profesională din com. Hincăuţi r-n
Edineţ.
- amenajarea curţii şi teritoriului Universităţii;
- modernizarea sistemului de încălzire a blocurilor de studii din str. I. Creangă 1;
- modernizarea spaţiilor de studiu şi căminelor studenţeşti şi oferirea serviciilor
de calitate;
- extinderea spaţiilor de studii informatizate.
X. STRATEGIA FINANCIARĂ
UPS „Ion Creangă” din mun.Chişinău va aplica în continuare procedura de
alocare a fondurilor din finanţarea de bază şi cea complementară spre subunităţi
(facultăţi / departamente / catedre) printr-un algoritm propriu, transparent şi cu un
grad sporit de obiectivitate, bazat pe numărul de studenţi echivalenţi procesaţi. S-a
realizat astfel creşterea responsabilităţii privind gestionarea în condiţii de eficienţă
sporită a resurselor financiare şi stimularea colectivelor pentru a găsi soluţii de
încadrare în resursele alocate şi de atragere de surse suplimentare în sprijinul
procesului de învăţământ.
Strategia financiară va avea ca obiectiv strategic implementarea modelului de
finanţare per student proporţională cu calitatea şi aplicarea coeficienţilor de cost pe
domenii şi forme de învăţământ, în paralel cu demersul continuu pentru sporirea
finanţării învăţământului superior şi în special a celui pedagogic:
• Atragerea investiţiilor în consolidarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale
• Organizarea unui audit extern privind evaluarea situaţiei financiare a
universităţii.
• Descentralizarea bugetului şi asigurarea transparenţei valorificării lui.
• Planificarea anuală a bugetului în dependenţă de priorităţile strategice.
• Salarizarea echitabilă a angajaţilor universităţii.
• Bugetarea anuală a fondurilor pentru programele de cercetare.
• Colectarea de fonduri extrabugetare.
Pentru fiecare obiectiv, resursele financiare vor fi dimensionate şi alocate în
baza monitorizării oportunităţilor şi studiilor privind eficienţa utilizării resurselor
disponibile.
Se va ţine cont şi în continuare de importanţa creşterii ponderii veniturilor din
activităţi proprii, respectându-se tendinţa ultimilor ani, ceea ce conferă o mai bună
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satisfacere a necesităţilor specifice. Strategia financiară va fi orientată în dezvoltarea
şi efîcientizarea structurilor şi unităţilor cu regim de autofinanţare care desfăşoară
activităţi de cercetare permanentă, învăţământ la distanţă, producţie. Va fi stimulată
creşterea numărului de studenţi străini şi a celor autohtoni şcolarizaţi cu taxă, precum
şi valorificarea prin închiriere a tuturor spaţiilor disponibile, reducerea cheltuielilor
materiale şi în special a utilităţilor. Pentru perioada următoare se impune un accent
sporit pe venituri din proiecte, granturi, sponsorizări etc.
Universitatea va dezvolta o strategie antreprenorială, ce ar permite ca pe viitor,
printr-o abordare managerială activă, dinamică, veniturile din aceste surse să crească
semnificativ:
• Stabilirea taxei de studii şi a altor prestaţii de serviciu în conformitate cu
necesităţile reale, referitor la modernizarea procesului educaţional şi a cheltuielilor
aferente.
• îmbunătăţirea condiţiilor de trai a studenţilor în corespundere cu standardele
stabilite şi calcularea cheltuielilor de întreţinere reale, actualizarea taxei de cazare în
conformitate cheltuielile suportate.
• Planificarea şi repartizarea bugetului consolidat al universităţii pe fiecare an
calendaristic în corespundere cu veniturile şi cheltuielile necesare.
La elaborarea bugetului propriu se va ţine cont de necesităţile financiare
aferente fiecărui capitol de buget pentru care, în funcţie de strategia generală a
universităţii, se vor propune căi şi mijloace de sporire a surselor financiare, ţinîndu-se
cont şi de procesul inflaţionist minim, la nivelul estimat de sursele guvernamentale.
în condiţiile implementării autonomiei financiare, pentru perioada următoare se
propune o restructurare strategică a bugetului la venituri şi cheltuieli, astfel încât
tendinţa de creştere a cheltuielilor de personal să nu depăşească ponderea celorlalte
tipuri de cheltuieli, fapt ce va asigura o dezvoltare armonioasă a universităţii în toate
componentele sale.
Având în vedere modul de conducere şi gestionare a activităţii din domeniul
social, care este o activitate independentă din punct de vedere financiar, în scopul
păstrării taxelor de cazare la un nivel rezonabil, raportat la condiţiile oferite, se
impune dezvoltarea resurselor adiacente cum ar fi veniturile din activităţi de cazare
şi închiriere a spaţiilor disponibile cu caracter permanent sau temporar etc.
în contextul solicitării insistente şi motivate din partea studenţilor a unor
condiţii bune de cazare şi masă, la preţuri rezonabile impune necesitatea alocării
unor sume substanţiale atît din resurse guvernamentale cât şi locale pentru susţinerea
activităţii din acest domeniu.
Atingerea dezideratelor mai sus menţionate vor fi asigurate prin implicarea
directă a conducerii organizaţiilor studenţeşti, fapt care va contribui la stabilirea unor
relaţii armonioase în cadrul mediului universitar.
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