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Hotărârea
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 30 martie 2017, privind
Calitatea organizării studiilor la ciclul II Masterat în cadrul Facultăţii de Filologie
A

In urma analizei raportului privind Calitatea organizării studiilor la ciclul II Masterat în
cadrul Facultăţii de Filologie, prezentat de către Comisia de evaluare (N. Sofronie, dr. în ştiinţe
pedagogice - preşedinte; J. Nastas, dr., conf. univ., C. Zagaievschi, dr., conf. univ., C. Lupaşcu,
student - membri), Senatul constată că studiile la masterat în cadrul Facultăţii de Filologie se
realizează conform prevederilor actelor normative în vigoare aprobate de Guvernului Republicii
Moldova, Ministerul Educaţiei şi Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din
Chişinău.
Procesul de studii pentru programele de maşter la facultatea vizată se realizează conform
Planurilor de studii aprobate de Senatul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” şi
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova în anii 2013 şi 2014.
Se remarcă un spectru larg de programe pentru ciclul II Maşter în cadrul Facultăţii de
Filologie - 12 programe, care respectă continuitatea şi aprofundarea de la ciclu I Licenţă. în anul de
studii 2016-2017 au fost formate grupe pentru următoarele programe de studii:
> Educaţia lingvistică şi literară
> Modele de comunicare şi relaţii publice
> Istoria şi teoria literară
> Didactica limbii ruse ca limbă nonmatemă/străină
> Didactica limbii române ca limbă nonmatemă/străină
> Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală.
Pentru cursurile proiectate în Planurile de studii la maşter Catedrele de specialitate au elaborat
suporturi curriculare care în bună parte au fost plasate în Biblioteca electronică universitară.
Cadrele didactice de înaltă calificare ce sunt implicate în organizarea cursurilor la maşter
asigură realizarea procesului didactic alături de şefii de catedră şi coordonatorii de maşter (fiecare
program de maşter are un coordonator responsabil). Titularii deţin portofolii de performanţă unde
sunt incluse curricula disciplinei, suportul de curs şi exemple pentru evaluarea curentă şi finală.
Stagiile de practică se organizează şi se desfăşoară în acord cu Regulamentul privind
desfăşurarea stagiilor de practică aprobat la Şedinţa Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă” din 25.02.2016, proces-verbal nr.6. Practica cuprinde 300 de ore (10 credite), desfăşurate
sub îndrumarea unui tutore de practică în cadrul catedrei, facultăţii, laboratorului, universităţii,
Institutului de Filologie, Bibliotecii Naţionale, Bibliotecii Ştiinţifice a A.Ş.M., precum şi în cadrul
instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi unor organizaţii neguvemamentale cu activităţi în
domeniul de pregătire a maşterului.
Tezele de maşter corespund domeniului de formare şi respectă în mare parte cerinţele
Ghidului de susţinere şi elaborare a tezelor de maşter elaborat de Universitatea Pedagogice de Stat
„Ion Creangă”.
Diferite aspecte ce ţin de buna organizare a procesului de studii sunt discutate la şedinţele de
catedră şi consiliul Facultăţii, fapt confirmat prin prezenţa proceselor-verbale.
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Ca urmare a analizei procesului de proiectare şi organizare a studiilor la ciclul II Maşter în
cadrul Facultăţii de Filologie grupul de lucru a formulat anumite observaţii:
- unele curricula disciplinară nu sunt actualizate la noile cerinţe stabilite de universitate;
- o parte din discipline din cadrul Ciclul II Maşter nu sunt acoperite cu suporturi de curs pentru
accesul deschis al studenţilor;
- nu există cursuri plasate pe platforme on-line;
- mobilitatea profesorilor şi studenţilor nu este valorificată pe toate aspectele existente;
- se atestă lipsa specialiştilor invitaţi de peste hotare la programele de Maşter;
- nu sunt încheiate contracte de desfăşurare a practicii la domeniul Ştiinţe Umanistice.
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Luând în condideraţie cele expuse, Senatul Universităţii decide:
A aprecia drept bună calitatea organizării studiilor la ciclul II Maşter în cadrul Facultăţii de
Filologie.
Catedrele de specialitate, cu susţinerea Universităţii, să promoveze mai activ mobilitatea
academică a cadrelor didactice şi a masteranzilor prin implicarea acestora la conferinţe,
proiecte, programe de formare, etc. şi invitarea specialiştilor de peste hotare.
Catedrele de specialitate vor actualiza anual curricula disciplinară la programele de studiu.
Catedrele de specialitate să intensifice procesul de editare a suporturilor de curs, înregistrarea
lor în calitate de publicaţii electronice în Biblioteca Universităţii şi plasarea unor cursuri din
program pe platforme on-line.
Decanatul Facultăţii de Filologie, Catedra Istorie şi Teorie Literară să încheie contracte de
desfăşurare a practicii în domeniul Ştiinţe Umanistice.
Prezenta Decizie urmează a fi realizată pe parcursul anului de studii 2017-2018. Responsabil
pentru îndeplinirea hotărârii - G. Topor, decanul facultăţii de Filologie. Monitorizarea
îndeplinirii ei va fi efectuată de comisia instituţională, preşedinte - N. Sofronie. Raportul
privind realizarea hotărârii va fi prezentat Senatului în luna martie 2018.

Chicuş N., dr. prof. univ.

Garştea N., dr. conf. univ.

