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I. Introducere 
 
I.1. Echipa responsabilă pentru elaborarea raportului de autoevaluare: 
 
- prof.univ. dr. Florin Verza, Decan, prof. univ. dr. Anca Nedelcu, Prodecan (responsabili 

CEAC FPSE/coordonare raport) 
- Departamentul Psihologie Aplicata și Psihoterapie: Lector dr. Pop Ovidiu, 

Prof.univ.dr.Eugen Avram (coordonare, redactare raport narativ, supervizare), lector.univ.dr. 
Adrian Gorbănescu (recoltarea datelor, completarea anexei 8), asistent univ.dr. Andreea 
Butucescu (organizarea datelor, completarea anexei 8), prof.univ.dr Florinda Tinela Golu 
(recoltarea datelor de cercetare), lector.univ.dr. Vlad Burtăverde (recoltarea datelor evaluări 
studenți-profesori). 

- Departamentului de Psihologie și Științe Cognitive: lector univ. dr. Ioana David (Director 
Departament), conf. univ. dr. Cornel Mincu (membru și în CEAC UB), lect. univ. dr. Marina 
Badea, lect. univ. dr. Andreea Butucescu 

- Departamentul Științele Educației: prof. univ. dr. Antoaneta-Firuța Tacea, Director 
Departament Științele Educației (coordonarea raportului, comunicarea cu echipa CEAC la 
nivelul Facultății, redactarea raportului narativ, completarea și revizuirea anexelor), în 
colaborare cu conf. univ. dr. Cosmina Mironov  (colectarea și integrarea informațiilor 
suplimentare cu privire la activitățile cuprinse în formularele de autoevaluare, în acord cu 
secțiunile raportului de activitate, completarea și revizuirea anexelor, redactarea raportului 
narativ),  lect. univ. dr. Simona Iftimescu (colectarea formularelor de autoevaluare, realizarea 
evaluării cadrelor didactice de către studenți, realizarea evaluării colegiale, redactarea 
raportului narativ, contribuție la completarea anexelor, compilarea datelor și informațiilor), 
student Smaranda Vlad (colaborarea cu membri CEAC la nivelul departamentului, implicare 
activă în realizarea evaluării cadrelor didactice de către studenți (în colaborare cu lect. univ. 
dr. Simona Iftimescu) și în colectarea și integrarea informațiilor suplimentare cu privire la 
activitățile cuprinse în formularele de autoevaluare (în colaborare cu conf. univ. dr. Cosmina 
Mironov), precum și menținerea legăturii/comunicării între comisia CEAC și Asociația 
Studenților la Psihologie și Științele Educației) 

- Departamentul Formarea Profesorilor: prof.univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, Director 
Departament Formarea Profesorilor, lector. univ. dr. Cristian Bucur, conferentiar dr. Nicoleta 
Duta 

- Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (Direcția ID-IFR) 
- Departamentul  Psihopedagogie speciala: prof. dr. Cristian Buica-Belciu, director 

departamentul Psihopedagogie Speciala, conf. dr. Marilena Bratu - membru, departamentul 
Psihopedagogie Speciala, lect. dr. Valentina Vartic, asist. dr. Loredana Adriana Patrascoiu - 
membru, asistent dr. Feldman-Shafir Aneta, Prof. Lucian Mozer - director al Școlii 
Gimnaziale Speciale nr. 7 (din partea angajatorilor), Vlad Romila- membru, student, anul II 

- Școala Doctorală în Psihologie și Științele Educației: prof. univ.dr. Dragos Iliescu,coordonare 
generală a Școlii doctorale și a studiilor postdoctorale. 
 

I.2 Prezentarea facultății 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universității din București 

reprezintă o instituție de învățământ și cercetare complexă, care oferă studii de licență în mai 
multe domenii și specializări, studii masterale, doctorale, postuniversitare și de perfecționare, 
activități de cercetare științifică, proiecte de dezvoltare și responsabilitate socială. Istoricul și 
prezentarea structurii organizationale sunt detaliate aici - http://fpse.unibuc.ro/despre-
noi/prezentare/istoric 
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Marcăm la nivel organizational reorganizarea Departamentului Psihologie în două noi 
departamente - Departamentul de Psihologie și Științe Cognitive, respectiv Departamentul de 
Psihologie Aplicată și Psihoterapie - prin decizia Senatului Universității din București din data 
de 16.06.2021.   
 
 
I.3. Viziunea și misiunea 
 

Viziune: Ne propunem să creăm și să oferim contexte și experiențe de învățare și de 
cercetare semnificative, care să dezvăluie lumea fascinantă, încă puțin cunoscută, plină de 
oportunități și provocări a psihologiei și științelor educației și să îmbogățească cunoașterea în 
aceste domenii. Psihologia și Științele Educației nu sunt doar două domenii de studiu, în cadrul 
cărora oferim o varietate de programe de studii (licență, master, doctorat, postuniversitare), ci ele 
reprezintă forțe ale schimbării și dezvoltării sănătoase a oamenilor, a comunității și a societății, 
în general. 
 

Misiune: Misiunea noastră este de a contribui, prin programele de studii pe care le oferim, 
prin proiectele de cercetare-dezvoltare și prin cele de responsabilitate socială, la formarea inițială 
și continuă a unor specialiști de înaltă calificare și la avansarea cercetării științifice în domeniile 
psihologiei și științelor educației, precum și la dezvoltarea socială și comunitară. 
 

Obiectiveprecizate și în Planul strategic al FPSE: 
- Consolidarea responsabilității academice și civice a facultății; 
- Promovarea performanței academice și științifice; 
- Promovarea unui învățământ centrat pe student; 
- Valorificarea capitalului uman al facultății, atât în proiectele interne, cât și prin prezența în 

spațiul public; 
- Întărirea unui management colaborativ, consolidarea respectului față de membrii comunității 

facultății.  
- Continuarea unui management bazat pe transparență decizională și consultare prealabilă 
 
I.4. Perspective profesionale 
 
Prin calificările oferite, FPSE respectă documentele internaționale în domeniu (Cadrul Național 
al Calificărilor, Cadrul European al Calificărilor) și tendințele pieței forței de muncă.  
 
Domeniu Arii de activitate Calificari (corespondent COR) 

Psihologie (1) psihologie clinică și 
psihoterapie;  
(2) psihologia muncii / 
organizațională, transporturilor 
și serviciilor;  
(3) psihologie educațională, 
consiliere școlară și 
educațională;   
(4) psihologie pentru securitate / 
apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

psiholog în specialitatea psihologie 
clinică (cod: 244501),  psiholog in 
specialitatea consiliere psihologică (cod: 
244502), psiholog în specialitatea 
psihoterapie (cod: 244503), psiholog în 
specialitatea psihologia muncii şi 
organizatională (244504),  psiholog în 
specialitatea psihologia transporturilor 
(cod: 244505), psiholog în specialitatea 
psihologie aplicată în servicii (244506), 
psiholog în specialitatea psihologie 
educaţională, consiliere scolara şi  
vocaţională (244507), psiholog în 
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specialitatea psihologie aplicată în 
domeniul securităţii naţionale (244509), 
psiholog în specialitatea psihologie 
judiciară - evaluarea comportamentului 
simulat prin tehnica poligraf (244510), 
psiholog școlar (244514),  cercetător în 
psihologie (258501) etc 

Științe ale 
educației 

Psihopedagogie Specială 
Pedagogie 
Pedagogia învățământului 
primar și preșcolar 

- specialist în formarea şi dezvoltarea 
resurselor umane, managementul 
resurselor umane, proiectarea şi 
implementarea curriculumului şi a 
programelor de formare iniţială şi 
continuă, sistemul de învățământ 
preuniversitar şi universitar, educația 
permanentă şi educația nonformală, 
organizarea şi facilitarea experienţelor de 
învăţare la copii şi adulţi, managementul 
instituţiilor educaţionale, elaborarea, 
implementarea, evaluarea și consultanță 
în relație cu proiectele socio-
educaţionale, consilierea 
psihopedagogică şi orientarea școlară şi 
profesională, asistarea persoanelor aflate 
în situaţie de risc, cercetarea în domeniul 
educaţiei sau marketingul educaţional 
- Asistent de cercetare în pedagogie - 
235102; Consilier școlar - 235903; 
Consilier învățământ - 235103; Expert 
învățământ - 235104; Inspector școlar - 
235105; Mentor - 235902; Profesor în 
învățământul preșcolar - 234201; 
Profesor în învățământul primar - 
234101; Referent de specialitate 
învățământ – 235106. 
 

Școala 
Doctorală 

Educația doctorală în domeniul 
psihologiei și al științelor 
educației  

Școala doctorală conectează studenții săi 
cu cercetarea avansată din cele două 
domenii și oferă oportunități de acces 
într-o zonă academică și profesională cu 
mare impact 

 
Departamentul de Psihologie se focalizează pe crearea competențelor de bază pentru profesia de 
psiholog, indiferent de aria de specializare în domeniu, urmând ca un student admis la programele 
de masterat să se poată forma în direcția aleasă. Conținutul programului de studii este in acord 
cu competențele definite in Fisa programului de studii. Programul de studii Psihologie, nivel 
licență, are o durată de 6 semestre și este prezentat sub forma unui pachet de documente care 
include planul de învățământ (disciplinele ordonate cronologic, cu ponderile lor în credite de 
studii ECTS) și fișele disciplinelor, elaborate in baza competențele profesionale și transversale 
definite in Fișa programului de licență. 
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Competențele formate de program sunt: 
Competenţe profesionale: 
C1 Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei. 
C2 Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în psihologie. 
C3 Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie. 
C4 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei. 
C5 Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice. 
C6 Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei. 
  
Competenţe transversale: 
CT1 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în 
exercitarea profesiei. 
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere 
ierarhice. 
CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor 
profesionale în dinamica contextului social. 
Activitatea programului de studii este reglementată de Regulamentul pentru activitatea 
profesională a studenților și regulamentul pentru organizare și desfășurarea  examenului de 
finalizare a studiilor. Acest sistem face programul de studiu supus evaluării compatibil cu 
programele de studii similare din statele Uniunii Europene și alte state ale lumii care folosesc un 
sistem de notare similar. 
 
Departamentul de Psihopedagogie specială este focalizat mai ales pe asistarea, educarea, terapia 
și recuperarea persoanelor cu nevoi speciale, oferind la master specializări în domenii precum 
terapia logopedică și incluziunea școlară și socială. Rezultatele învățării, sub aspectul lor 
formativ și aplicativ, se concretizează în abilități pentru: servicii de asistență/intervenție 
psihologică, asistență socială, kinetoterapie, logopedie, masaj, reflexoterapie, art-terapie; 
recuperări în cazul unor diagnostice (autism, Down, ADHD, sindrom Turner, sindrom Rett); 
stimulare în cazul intelectului de limită; stimularea apariției, formării și dezvoltării vorbirii, 
limbajului și comunicării; intervenții în cazul tulburărilor de voce, a tulburărilor de pronunție și 
articulare, a tulburărilor de ritm și fluență, alalie, dislexie, disgrafie, recuperare în urma 
traumatismelor și accidentelor vasculare cu răsunet în aria comportamentului verbal; pregătirea 
pentru grădiniță, pregătirea pentru școală, intervenții în cazul eșecului școlar. Absolvenții 
programului de studii Psihopedagogie specială ocupă o diversitate de locuri de muncă: terapie 
logopedică, recuperarea diferitelor categorii de persoane cu dizabilități, programe de educație 
integrată, cercetare în domeniul educației speciale, activități în organizații nonguvernamentale 
(implementare şi evaluare de proiecte), terapie ocupațională, asistenţă psihopedagogică în 
instituții din domeniul sănătății, consilierea părinților copiilor cu deficiențe, orientarea 
profesională a tinerilor cu deficiențe, psihopedagogia supradotaţilor, învăţământ preuniversitar, 
special şi universitar.  
Aproximativ 80% dintre absolvenți sunt angajați în termen de doi ani de la data absolvirii la 
nivelul calificării universitare. Cel puțin 60% dintre absolvenții ultimelor două promoții ale 
studiilor universitare de licență sunt admiși la studii universitare de masterat, chiar la programele 
dezvoltate de departament. In context pandemic, rata angajabilitatii este in jur de 50%, iar cea a 
continuarii studiilor este de cca 70% pentru anul universitar in raportare. 
 
Departamentul are o procedura proprie de evaluare periodică a opiniei studenților cu privire la 
satisfacția acestora în ceea ce privește procesul educațional, serviciile studențești și infrastructura 
oferite de universitate. Circa 85% dintre studenți apreciază pozitiv mediul de învățare/dezvoltare 
oferit de către universitate și propriul lor traseu de învățare. 
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Pentru absolvenții cu licență în Științele Educației, se observă o trecere de la o dominantă a 
profesiei didactice către alte domenii legate mai ales de formarea continuă a adulților și programe 
de lifelong learning, managementul proiectelor și al programelor educaționale în sectorul public, 
non-profit sau privat, formarea și dezvoltarea resurselor umane, consultanță în procese de 
învățare, educația și asistarea persoanelor aflate în situație de risc etc. 
 

Câteva exemple în acest sens: 
Masterul Formarea Formatorilor este unul dintre programele de Master construite ca 

răspuns la nevoile pieței muncii, având o abordare interdisciplinară, care îmbină teoria și practica, 
pentru a oferi studenților o experiență de învățare completă. Oportunitățile la absolvire sunt dintre 
cele mai variate: Formator de formatori; Formator / specialist formare şi dezvoltare profesională; 
Coordonator programe / proiecte de formare; Referent resurse umane (cu responsabilităţi în 
domeniul formării şi dezvoltării profesionale a personalului); etc. Absolvenții au o multitudine 
de posibilități de încadrare profesională în: instituţii publice specializate în domeniul formării şi 
al dezvoltării profesionale a personalului; Camere de Comerţ şi Industrie; Asociaţii profesionale, 
patronale şi sindicale care derulează activităţi de formare profesională continuă; Companii 
private (firme de training şi consultanţă) specializate în oferirea de cursuri de formare şi 
dezvoltare profesională; Departamente de Resurse Umane ale companiilor sau instituţiilor 
publice; Organizaţii non-guvernamentale care derulează programe/ proiecte în domeniul formării 
şi dezvoltării resurselor umane. 
Masterul Managementul și Evaluarea Organizațiilor și Programelor Educaționale răspunde 
nevoilor actuale de  profesionalizare în domeniul managementului și al evaluării educaționale 
ale: cadrelor didactice, inspectorilor şcolari, directorilor, funcţionarilor superiori în MEN, 
cercetătorilor, specialiştilor în domeniul evaluării, care aspiră să promoveze cercetarea de profil, 
să proiecteze și să realizeze evaluarea performanţelor şcolare, a personalului didactic şi a 
programelor și instituţiilor educaţionale, ca și a celor cu rol în formarea resurselor umane, în 
general. Absolvenții pot viza parcursuri profesionale precum: manager școlar și educațional 
profesionist pentru diferite paliere ale sistemelor de învățământ și pentru organizații non-
guvernamentale cu funcții educative; evaluator de programe și instituții educaționale și cu rol în 
formarea resurselor umane, în general. 
 

Masterul Consiliere Școlară și Dezvoltarea Carierei oferă o multitudine de opțiuni de 
carieră pentru absolvenți, precum: consilier școlar în unitățile școlare; consilier academic și în 
carieră în universități; consilier și consultant în carieră în organizații și practică privată; referent 
resurse umane, cu responsabilități în domeniul recrutării și dezvoltării profesionale a 
personalului; referent, consilier pentru ocuparea forței de muncă în A.N.O.F.M. și A.J.O.F.M. 
 

Masterul Învățare, Inovare și Coaching în Educație oferă multiple perspective de carieră 
absolvenţilor. Rezultatele învățării reflectă competențe pentru: trainingul profesional, business 
planning, managementul resurselor umane, management educațional, activități de consultanță, 
evaluarea programelor socio-educaționale, proiectarea și implementarea de programe 
educaționale, de coaching și mentorat, consiliere și orientare școlară și profesională etc. Debușee 
profesionale: specialist în activitatea de coaching, specialist resurse umane, psihopedagog, 
consilier în educație, expert educațional, mentor, coach, facilitator, trainer etc. 
 
 
II.     Capacitate instituțională 
 
II.1.   Structurile instituționale, administrative și manageriale 
 



8 
 

Managementul curent al FPSE este asigurat de un Birou executiv (BExCF) iar managementul 
strategic este realizat de Consiliul facultății. 
 
Componență BExCF:  
 

Funcție Nume Responsabilități 

Decan: Prof.dr. Florin Verza 

coordonare generală a echipei 
manageriale, management financiar și al 
resurselor, relațiile cu mediul extern / 
reprezentare, secretariat 

Prodecani: 

Prof.dr. Cătălin Nedelcea (activ în 
această funcție până în septembrie 
2021, când a demisionat) 

cercetare și resurse umane  

Prof.dr. Anca Nedelcu  managementul calității, relații 
internaționale, programul CIVIS 

Lector.dr. Anca Petrescu   programele de studii și relații publice 

Conf. dr. Marilena Bratu management administrativ, relațiile cu 
studenții și practica profesională 

Director școala 
doctorală: Prof. dr. Dragoș Iliescu coordonare generală a Școlii doctorale și 

a studiilor postdoctorale 

Directori de 
departamente: 

Prof.dr. Eugen Avram (activ în 
această funcție până în momentul 
alegerii noii conduceri a 
departamentelor care au rezultat din 
reorganizarea Departamentului 
Psihologie: Departamentul de 
Psihologie și Științe Cognitive, 
respectiv Departamentul de 
Psihologie Aplicată și Psihoterapie - 
prin decizia Senatului Universității 
din București din data de 
16.06.2021)   

coordonare generală a Departamentului 
de Psihologie (reorganizat ulterior în 
două departamente) 

Prof.dr. Firuta - Antoaneta Tacea coordonare generală a Departamentului 
de Științele Educației 

Prof.dr. Cristian Buica Belciu coordonare generală a Departamentului 
de Psihopedagogie Specială  

Prof.dr. Ion Ovidiu Pânișoară coordonare generală a Departamentului 
de Formare a Profesorilor 

Lector. dr. Cristian Bucur Director Direcția de Învățământ la 
Distanță 
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Coordonator 
Erasmus Conf.dr. Violeta Rotărescu  Coordonator Programe Erasmus+ 

Secretar șef: Manuela Voicu  coordonare generală a activității de 
secretariat din întreaga facultate 

Administrator 
șef: Ilie Monica coordonare generală a activității 

administrative din întreaga facultate 
 
Structura de conducere a departamentelor: 
 
Departament Director Consiliul Departamentului 

 Psihologie Prof. dr. 
Eugen 
Avram 

Prodecan Prof. dr. Cătălin Nedelcea, prof. dr. Dragoș Iliescu, 
prof dr. Romeo Crețu, conf. dr. Violeta 
Rotărescu,  (responsabil Erasmus, membru în Comisia de 
Etică a Cercetării UB), conf. univ. dr. Florinda Golu, conf. 
univ. dr. Georgeta Pânișoară, lect. univ. dr. Ioana David, lect. 
univ. dr. Ovidiu Pop, lect. univ. dr. Adrian Luca.  

Psihopedagogie 
specială 

Prof. univ. 
dr. Cristian 
Buica- 
Belciu 

Prof. univ. Florin Verza, Conf. dr. Bratu Marilena, Conf. dr. 
Emilia Oprișan, conf. dr. Roxana Urea 
Reprezentantul studenților – Vlad Romila 

Științele 
Educației - 
Pedagogie 

Conf. univ. 
dr. Firuta 
Tacea 

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, Prof. univ. dr. Anca Nedelcu, 
Prof. univ. dr. Cătălina Ulrich Hygum, Conf. univ. dr. 
Antoaneta-Firuța Tacea, Conf. univ. dr. Cosmina Mironov 

Formarea 
Profesorilor 

Prof. univ. 
dr. Ion 
Ovidiu 
Pânișoară 

Prof. dr. Ion Negreț, Prof. dr. Sorin Cristea, Prof. dr. 
Crenguța Oprea, Conf. dr. Diana Csorba, Conf. dr. Laura 
Ciolan, Lect. dr. Victoria Gheorghe și Lect. dr. Cornelia 
Ștefănescu. Ultimele două cadre didactice asigură la nivel 
local coordonarea filialelor de la Buzău și Focșani.  

Școala doctorală Prof. univ. 
dr. Dragoș 
Iliescu 

Prof. univ. dr. Anca Nedelcu - Universitatea din București 
Prof. univ. dr. Aurel Clinciu - Universitatea Transilvania, 
Brașov 
Prof. univ. dr. Nicoleta Lițoiu - Universitatea Politehnica, 
București 
Student drd. Aida Săraru 

 
 
Administrație/secretariat  - a se vedea organigrama anexată. 
 
II.2.    Baza materială 
Sediile Facultății sunt:  

- Sediul Panduri - București, Șoseaua Panduri, nr. 90, Sector 5   
- Complex Leu - Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, Corp A, et.5, sector 6 
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- Filiala Focșani - Str. Mărășești nr. 50, Clădirea Liceului nr. 3, Focșani 
- Filiala Buzău - Str. Piața Colegiului, nr. 1, Buzău 
- Direcția de Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (Credis) – Bd. M. 

Kogălniceanu, nr. 36-46, Corp C, et.1, sector 5, București. 
 

FPSE poate gestiona, singură sau în parteneriat, și alte spații de învățământ din interiorul sau 
din afara Universității din București (exemple: Centrul RODAWELL, Laboratorul de Psihologia 
sănătății aflat în incinta Spitalului Bagdasar-Arseni).  

Pe parcursul perioadei de raportare, prin proiectul ROSE SGCU - 97/II/CI/02 - Consiliere, 
coaching și dezvoltare personală pentru performanță. Servicii integrate de suport în învățare 
pentru studenții UB (CCDPP) a fost înființat Centrul de Învățare al Universității din București 
(CI) ca spațiu flexibil de învățare, adaptat nevoilor studenților. Contribuția FPSE este 
semnificativa în derularea activităților acestui centru. 

Interesul privind sprijinul pentru studenți este demonstrat prin Centrul de tehnologii de acces 
al U.B,  unde se desfășoară activități de accesibilizare a cursurilor și a bibliografiei obligatorii 
pentru studenții cu dizabilități vizuale, înmatriculați în toate ciclurile de studii ale U.B. 

De asemenea, departamentul Psihopedagogie specială folosește la cursurile specifice 
(ex.: învățarea limbajului Braille, Limbaje augmentative și alternative) materiale adaptate 
precum: tăblițe și punctatoare, imprimante Braille, dispozitive de citire a textelor, table și cărți 
de comunicare, softuri și tehnologii asistive etc. În acest an universitar nu s-au făcut achiziții noi 
care să îmbunătățească baza materială a departamentelor/ facultății. Se are in vedere 
accesibilizarea tuturor spatiilor destinate cursurilor, dar și a mediilor virtuale de studiu. Studenții 
cu dizabilități sunt identificați încă din etapa de admitere și beneficiază, la cerere, de adaptări 
specifice. 
 
 
III.    Eficacitate educațională 
 
III.1. Conținutul programelor de studii 
 
La nivelul FPSE sunt menținute obiectivele următoare, cu accentuarea acelora care s-au corelat 
imediat cu nevoile apărute în perioada de pandemie: 
- îmbunătățirea calității în activitățile fundamentale: proiectarea ofertei educaționale (a 

curriculumului), implementarea ofertei educaționale (proces didactic derulat online), 
evaluarea curriculumului și cercetare – pentru dezvoltarea internă, ca departament, și pentru 
beneficiari externi, servicii; 

- adaptarea curriculumului la tendințele din domeniul educației, ale pieței muncii și la nevoile 
studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în perspectiva integrării profesionale optime și 
pentru a valorifica/ crește cercetarea în domeniul educației; 

- armonizarea colaborării profesionale intra-/ interdepartamentale cu interesele individuale de 
dezvoltare profesională și cu cele ale domeniului; 

- creșterea relevanței aplicative a programelor de studii, în concordanță cu necesitățile actuale 
și de perspectivă ale pieței muncii, la nivel național și european, prin: abordări 
interdisciplinare, consistența practicii, colaborări internaționale, cu o preocupare accentuată 
pentru: integrarea mai intensă a tehnologiilor și TIC în activitățile didactice și comunicarea 
cu studenții, pentru a face față solicitărilor învățării la distanță; platforme on-line și baze de 
date coerente la nivelul întregii facultăți; mai buna adaptare instituțională la nevoile 
studenților ne-tradiționali; recrutarea de noi cadre didactice; coalizarea unor grupuri de 
cercetare; 

- identificarea și furnizarea de răspunsuri și soluții teoretice și aplicative la problemele 
sistemului național de educație, atât prin activitățile didactice, cât și prin cele de cercetare; 
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- investigarea sistematică a absolvenților asupra calității programelor de studii, în vederea 
ameliorării acestora, îndeosebi în perioada de derulare online a activităților didactice, cu 
scopul de a menține motivația pentru învățare a studenților; 

- articularea activităţilor profesionale ale membrilor departamentului pe principiile unei 
„comunități de practici și de învățare” – aspect demonstrat frecvent prin împărtășirea de bune 
practici în privința folosirii resurselor online, pe durata pandemiei; 

- comunicarea rezultatelor cercetării pentru a influenţa politicile, practica şi percepţiile publice 
(conferinţe, dezbateri, ateliere, forumuri); 

- flexibilizarea planurilor de învățământ așa încât, în limitele administrativ-legislative permise, 
studenții să aibă posibilitatea personalizării traseului de studii la nivelurile de licență și 
masterat; 

- dezvoltarea parteneriatelor existente și a altora noi în vederea îmbogățirii bazei materiale, 
dezvoltării calității activităților aplicative, îmbunătățirii calității cercetării, creșterii 
cheltuielilor de capital, dar și dezvoltării programelor de internship oferite studenților. 

 
Este important de menționat că în perioada de referință, conținuturile programelor au fost 

revizuite și reactualizate pentru evaluarea periodică ARACIS atât pentru programul de licență, 
cat și pentru cele de master. Programele de master, atât pentru domeniul de Științe ale educației, 
cât și pentru domeniul Psihologie, au intrat în anul de raportare într-un proces de actualizare a 
curriculumului odată cu procesul de clusterizare și redefinire a acestora.  
 

 
III.1.1. Programele de licență 
 

Toate programele de licenta oferite de FPSE sunt structurate pe model Bologna, respectiv 
3 ani studii de licență, 2 ani studii de master, 3 ani studii de doctorat în acord cu standardele 
academice naționale (ARACIS, http://www.aracis.ro/) și practicile internaționale.  

Cadrele didactice au formare academică avansată, sunt implicați în practica profesională 
de specialitate și de cercetare, fac parte din forurile profesionale de profil, în calitate de membri, 
reprezentanți sau personal de conducere. 

În domeniul Psihologie, studiile de licenţă formează cunoştinţe, abilităţi fundamentale 
pentru domeniul cercetării şi intervenţiei psihologice. Paleta disciplinelor este diversă şi cuprinde 
conţinuturi fundamentale şi de specialitate. De exemplu în anul I: introducere in psihologie, 
psihologie generală, metodologia cercetării psihologice, statistică psihologică, neuropsihologie, 
psihologie experimentală, psihologie socială, psihologia dezvoltării, practică; în anul II: 
psihologia personalităţii, psihologia sănătății, psihologie clinică/ psihopatologie, psihologia 
muncii şi organizaţională, psihologia învăţării, dinamica grupurilor, bazele teoretice ale evaluării 
psihologice, practică de specialitate; în anul III: psihologie managerială, introducere în 
psihoterapie, evaluarea psihometrică a personalităţii, psihologia educaţiei, psihologia relaţiilor 
de cuplu şi a familiei, dar şi o serie de cursuri opţionale (de ex. psihologie economică, psihologie 
judiciară, etc.). În fiecare an universitar la studii de licenţă sunt înmatriculați aproximativ 300 de 
studenţi. 

Planurile de învățământ din domeniul Psihopedagogie specială cuprind atât un modul 
teoretic, cât și unul practic. Modulul teoretic cuprinde discipline fundamentale, discipline de 
domeniu, discipline de specialitate, discipline complementare, discipline opţionale (diferențiate 
în funcție de unul din cele două module pentru care optează studenții) și discipline facultative. 
Modulul de pregătire practică se realizează prin două tipuri de practică (pedagogică și de 
specialitate în relație cu licența). Planurile de învățământ sunt actualizate în fiecare an academic 
spre a fi concordante permanent cu competențele viitorilor absolvenți spre a fi competitivi pe 
piața muncii din România și din spațiul european.  
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Modulul teoretic cuprinde discipline fundamentale (Fundamentele Psihologiei, 
Fundamentele Pedagogiei, Fundamentele Psihopedagogiei speciale etc.), discipline de domeniu 
(Metodologia cercetării psihopedagogice), discipline de specialitate (Tehnologii informaționale 
și de comunicare, Statistica, Psihologia copilului, Psihologia educației, Psihopedagogia copiilor 
cu deficiențe de învățare, Introducere în logopedie, Terapia tulburărilor de limbaj etc.), discipline 
complementare, discipline opţionale (diferențiate în funcție de unul din cele două module pentru 
care optează studenții, precum: Terapie educațională pentru deficienți, Psihoterapii 
comportamentale, Recuperare și educație în polihandicap etc. la modulul Terapie și recuperare 
și: O.S.P. și expertiza capacității de muncă, Psihopedagogia supradotaților, Consilierea familiei 
și a persoanelor cu dizabilități etc. la modulul Evaluare și consiliere) și discipline facultative 
(Limbajul Braille, Psihopedagogia adultului cu handicap, Incluziunea educațională și socială a 
persoanelor școlarizate la domiciliu sau în școala de spital, Terapia ocupațională pentru persoane 
în dificultate, Design universal și tehnologii pentru comunicare). 

 
În cadrul Departamentului de Științele Educației se derulează următoarele programe de 

studii: 
- programul de licență în Pedagogie, 
- un program de studii de licență în Pedagogie în limba engleză (nu a școlarizat studenți 

încă) 
- programul Double Degree care a debutat în anul universitar 2012-2013, ajuns la a VI-a 

generație 
Derularea de cursuri în limba engleză a crescut audienţa în rândul studenților internaționali 

(ERASMUS+) care au participat la cursurile oferite în cadrul programului Double Degree, 
permițând: consolidarea ofertei de formare propuse pentru mobilitățile de tip Erasmus și altor 
studenți interesați de programele facultății noastre, contribuția la dezvoltarea dimensiunii de 
internaționalizare a facultății și la probarea unor capacități necesare în dezvoltarea unor alte tipuri 
de programe viitoare (joint degrees, mastere în cooperare, doctorat internațional), cadrelor 
didactice din România să predea unor studenți din alte culturi, în limba engleză, să adapteze și 
acomodeze stiluri de învățare și abordări de cultură a învățării diferite, provocatoare. Situația 
pandemica a condiționat revenirea în România a studenților danezi și deplasarea studenților 
romani pentru alte stagii de practică internaționale. Absolvenții programului Double Degree 
desfășurat în colaborare cu VIA University College din Danemarca sunt deja integrați pe piața 
muncii în instituții de învățământ preuniversitar, Centrul Educațional Nordic - instituție de 
învățământ preșcolar care funcționează pe sistem danez.  

 
În general, prin programul de studii de licență sunt create premisele pentru o carieră în 

educație și formare sau în consiliere și pedagogie socială.  
 

Departamentul pentru formarea profesorilor asigură formarea pedagogică inițială a 
studenților din toate facultățile Universității din București care pregătesc profesori pentru toate 
nivelurile învățământului: preșcolar, primar, gimnazial și liceal; primele două prin programul de 
PIPP, iar ultimele prin modulele psihopedagogice de nivel I și II.  

 
În cadrul Direcției ID-IFR funcționează Pedagogia învățământului primar și preșcolar,  studii 

universitare de licență, forma de învățământ la distanță (ID), durata studiilor 3 ani. Aceste 
programe de studii sunt strâns legate și oglindesc planurile de învățământ ale programelor în 
forma de  învățământ cu  frecvență (IF) din cadrul FPSE.  
 

Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă, CREDIS oferă programele de studii 
universitare de licență - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (forma de învățământ la 
distanță) și studii universitare de master - Management educațional, (forma de învățământ cu 
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frecvență redusă), acreditate de către ARACIS. Mai multe informații privind Direcția Învățământ 
la Distanță și Frecvență Redusă pot fi consultate pe site. 

 
La nivelul școlii  doctorale s-a urmărit conectarea studenților cu zone de cercetare de nivel 

ridicat, utilizarea unor metodologii compatibile cu cele mai ridicate standarde științifice, oferirea 
de acces în zone academice și profesionale de impact ridicat, toate aceste demersuri au fost 
fundamentate principiile etice necesare desfășurării cercetărilor. 

 
 
III.1.2. PROGRAMELE DE MASTERAT 

 
Programele de masterat ale  Facultății de Psihologie și Științele Educației vizează 

specializări în management și evaluare, training, consiliere și dezvoltarea carierei, strategii 
inovative de învățare, psihologie clinică, psihodiagnoză, psihoterapie, psihologia muncii, 
psihologia educației, psihoterapia familiei, terapia logopedică, psihopedagogia școlii incluzive 
ș.a.  
 

Departamentul de Psihologie (reorganizat ulterior în două departamente, responsabile 
de derularea programelor de masterat) oferă ca posibilitate de continuare a studiilor un portofoliu 
variat de programe de master. În medie, la aceste programe s-au înscris în ultimii 5 ani 73,29% 
dintre absolvenții programului de studii Psihologie, cerința ARACIS fiind de minim 20%. Există 
preocupare pentru dezvoltarea și aplicarea unor instrumente menite a sonda opinia studenților cu 
privire la mediu de învățare și la eficiența programului de studii. Semestrial a fost organizat un 
demers de evaluare a activității didactice, a cursurilor și a gradului de satisfacție de către studenți 
prin aplicare de chestionare în format online prin care se asigură și anonimatul studentului.  
 

Programele de master în domeniul psihologie formează competenţe fundamentale și 
competențe funcționale în domeniile aplicate ale psihologiei. Departamentul are 10 programe de 
master, fiecare program oferind 10-13 locuri bugetate şi restul cu taxă. Mai jos este prezentată 
lista programelor de master. Unele programe au fost avizate recent cu propunere de modificare 
denumire. Pentru școlaritate se vor majora locurile scoase la concurs. 

- Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică  
- Evaluarea, consilierea şi terapia copilului, cuplului şi familiei  
- Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală  
- Psihologie organizațională și managementul resurselor umane  
- Sănătate ocupațională şi performanţă în organizaţii  
- Psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor  
- Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale  
- Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional  
- Psihologia sănătății – cercetare clinică și optimizare comportamentală  
- Psihotraumatologie și asistare psihologică  

  
După finalizarea unui program de master absolvenţii își pot continua dezvoltarea 

academică în cadrul Școlii Doctorale unde își pot exersa și perfecționa abilitățile de cercetător 
achiziționate în formarea anterioară. 
 

In cadrul departamentului de Psihopedagogie specială se derulează cu succes 2 
programe de master: 
-  Psihopedagogia școlii incluzive - are ca misiune fundamentală formarea de profesori de 

psihopedagogie specială de sprijin și itineranți la cele mai înalte standarde cerute de sistemul 
de învățământ special incluziv ce se dezvoltă rapid în prezent în țara noastră. 

http://credis.unibuc.ro/
http://credis.unibuc.ro/
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- Terapia logopedică în procesele de comunicare are ca principală misiune aceea de a forma 
logopezi, specialiști în domeniul optimizării comunicării și a înlăturării distorsiunilor 
comunicării.  
Aceste programe masterale vizeaza: 

- funcțiile și serviciile profesional-academice: servicii profesional-didactice (pregătirea 
continuă a specialiștilor din domeniul de profil);  

- servicii științifice: promovarea cercetării fundamentale, aplicative și de dezvoltare în  cadrul 
științelor educației în general și în specialitate;  

- servicii de consultanță și consiliere: oferirea de servicii profesional-ştiinţifice, instituțiilor 
școlare preuniversitare și altor instituții, comunității și persoanelor interesate; 

-  servicii de cooperare academică – profesională: dezvoltarea cooperării academice cu 
facultățile și instituţiile de cercetare de profil din România, din ţările europene și de pe alte 
continente;  

 
La Departamentul de Științe ale Educației se derulează 6 programe de studii masterale:  
- Formarea formatorilor;  
- Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale – MEOPE; 
- Învățare, inovare și coaching în educație (program rezultat din restructurarea celui denumit 

anterior Strategii inovative de învățare) – masterat didactic (în colaborare cu DFP); 
- Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor în Educație – TICE; 
- Educație timpurie – masterat interdisciplinar acreditat Științele educației-Psihologie; 
- Consiliere școlară și dezvoltarea carierei. 

Prin programele de master, DȘE califică în  management și evaluare, training, consiliere și 
dezvoltarea carierei, învățare, inovare și coaching în educație, educație timpurie, prin oferte 
educaționale coerent articulate cu cea a programului de studii de licență, urmărind dezvoltarea 
sistemului educaţional din România și creşterea calităţii resurselor umane care îl deservesc.  

Pe parcursul anului universitar 2020- 2021, s-au realizat planificări la nivelul DȘE și s-
au derulat activități în vederea implementării noilor planuri de învățământ la nivelul programelor 
de studii masterale (structurarea în clustere), începând cu anul universitar 2021/2022, precum și 
în vederea implementării unui nou plan de învățământ pentru programul de licență în Pedagogie 

Departamentul de formarea profesorilor derulează următoarele programe: “Educatie 
presecundară. Politici și strategii de dezvoltare ”, “Mentoratul în educatie” și “Educatie 
timpurie”, “Pedagogii alternative și artă teatrală în educație, ” și „Învățare, inovare și coaching 
în educație” (interdisciplinar). De asemenea, sunt organizate și programe de formare continuă a 
personalului didactic din învățământ ( organizarea examenelor pentru obținerea Gradului didactic 
II, a colocviilor și inspecțiilor speciale pentru obținerea Gradului I).  

În perioada de raportare, cadrele didactice din DFP au fost puternic implicate în 
continuare în programul de formare didactică de nivel masteral, ”Start în carieră prin master 
didactic”. Au fost desfășurate mai multe activități educaționale cu studenții inclusiv pe parcursul 
lunilor de vacanță implicând workshopuri adresate copiilor și părinților; majoritatea au fost 
desfășurate în spațiul Grădinii Botanice- parte a UB. 

În cadrul Direcției ID-IFR funcționează Management Educațional, master, forma de 
învățământ frecvență redusă ( IFR),   durata studiilor 2 ani. Aceste programe de studii sunt strâns 
legate și oglindesc planurile de învățământ ale programelor în forma de  învățământ cu  frecvență 
(IF) din cadrul FPSE. In anul de raportare un efort aparte l-a constituit conceperea ofertelor 
educaționale pentru programele de studii masterale (structurate în clustere, într-o viziune 
integrativă), precum și a programului de studii de licență, în vederea evaluării periodice (vizita 
ARACIS). 
  De asemenea, confruntarea cu specificul învățării online, în context pandemic, a generat 
o serie de discuții referitoare la adaptările întregii oferte educaționale (program de studii de 
licență și programe de studii masterale). Astfel, au fost incluse resurse didactice adecvate, din 

http://www.fpse.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=702
http://www.fpse.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=770
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registrul celor digitale, concordante cu natura fiecărei discipline de studiu, astfel încât să nu fie 
afectată atingerea obiectivelor educaționale prestabilite. Dificultățile generate de accesul 
studenților la resursele de documentare a fost compensat prin efortul cadrelor didactice de a le 
facilita învățarea cu ajutorul resurselor bibliografice, fie adaptate, fie transmise studenților sau 
stocate în mediul virtual (Google Classroom).  

Direcția ID - IFR CREDIS, parte a FPSE, desfășoară activități didactice și administrative 
specifice învățământului la distanță și învățământului cu frecvență redusă. Ca urmare a 
experienței de aproape douăzeci de ani în învățământul la distanță și în utilizarea instrumentelor 
specifice TIC în educație, Direcția ID-IFR prin personalul său, dar și cu membrii colectivul TICE, 
a contribuit la transferul activităților didactice în online, ca urmare a contextului COVID -19, 
prin acțiuni specifice fiecărei perioade.  

În plus, echipa Direcției ID IFR CREDIS și-a adus aportul la realizarea dosarelor necesare 
pentru vizita instituțională ARACIS, domeniul de licență, programul de studiu “Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar”, forma de învățământ la distanța și master, “Management 
educațional”, forma de învățământ frecvență redusă. 

De-a lungul intregii perioade pandemice, Direcția ID-IFR a asigurat în mod constant 
funcționarea platformei de comunicare cu studenții prin gestionarea numărului de utilizatori, 
comunicarea permanentă cu Suport Google, actualizarea opțiunilor pentru desfășurarea optimă a 
activităților sincrone și asincrone, pentru studenți cât și pentru cadre didactice. 
 
 
III.1.3. PROGRAMELE DE DOCTORAT 

 
Toate departamentele furnizează specialiști cu reputație pentru Școala Doctorală a 

Facultății de Psihologie și Științele Educației. Dintre cei 34 de conducători de doctorat ai Școlii 
Doctorale, 12 sunt membri ai Departamentului de Științe ale Educației (prof. univ. dr. Lucian 
Ciolan, prof. univ. dr. Romiță Iucu, prof. univ. dr. Ioan Neacșu, prof. univ. dr. Anca Nedelcu, 
prof. univ. dr. Viorel Nicolescu, prof. univ. dr. Georgeta Pânișoară, prof. univ. dr. Emil Păun, 
prof. univ. dr. Dan Potolea, prof. univ. dr. Gheorghe Tomșa, prof. univ. dr. Cătălina Ulrich, prof. 
univ. dr. Roxana Urea, prof. univ. dr. Ecaterina Vrășmaș), 15 sunt membri ai Departamentului 
de Psihologie (prof. univ. dr. Mihai Aniței, prof. univ. dr. Eugen Avram, prof. univ. dr. Romeo 
Crețu, prof. univ. dr. Cezar Giosan, prof. univ. dr. Florinda Golu, prof. univ. dr. Dragoș Iliescu, 
prof. univ. dr. Andrei Ion, prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, prof. 
univ. dr. Cătălin Nedelcea, prof. univ. dr. Ioana Podina, prof. univ. dr. Ruxandra Rășcanu, prof. 
univ. dr. Mihaela Roco, prof. univ. dr. Violeta Rotarescu, prof. univ. dr. Elena Stănculescu, prof. 
univ. dr. Emil Verza), 3 sunt membri ai DFP (prof. dr. Ion Negreț, prof. dr. Marin Manolescu și 
prof. dr. Ion Ovidiu Pânișoară), 4 sunt profesori ai Departamentului de Psihopedagogie specială 
(prof. univ. dr. Emil Verza, prof. univ. dr. Emilian Florin Verza, prof. univ. dr. Doru Popovici și 
prof. univ. dr. Verginia Crețu). Programul de doctorat are o durată de 3 ani, perioadă care poate 
fi prelungită în condițiile legii. Primul an este dedicat unui număr de cursuri, preponderent axate 
pe zona de metodologie și statistică. Al doilea an de stagiu doctoral este dedicat pregătirii și 
susținerii referatelor, iar al treilea an definitivării tezei. 

Relevanţa cognitivă şi profesională a programelor de studiu este definită în funcţie de 
ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale 
calificărilor. Proiectarea programelor de studii se face prin implicarea tuturor stakeholderilor 
(incluzând studenții și personalul, cât și actorii externi, cum ar fi angajatorii sau parteneri externi 
ai instituției). Programele de studii sunt revizuite periodic pe baza analizelor colegiale împreună 
cu studenţi, cu absolvenţi şi cu reprezentanţi ai angajatorilor, beneficiind astfel de expertiză 
externă și puncte de referință. In prezentul an de raportare prin vizita ARACIS toate propunerile 
privind noua abordare a programelor de formare au primit acreditarea necesara. 
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III.2. Rezultatele învățării 
 

Rezultatele învățării sunt formulate în termeni de competențe, care includ în structura lor 
cunoștințe, abilități și atitudini, a căror fundamentare este constituită din: 
- Cadrul European al Calificărilor, 
- Cadrul Național al Calificărilor, 
- competențele-cheie definite la nivel european, cu rol în învățarea pe parcursul întregii vieți; 
- profilele ocupaționale corespunzătoare calificărilor incluse în Registrul Național al Calificărilor 
din Învățământul Superior. 

O premisă fundamentală pentru inserția profesională a absolvenților este considerată 
corelarea rezultatelor învățării (competențele) cu structura programelor de formare și a 
solicitărilor pieței muncii, dar și cu provocările emergente situației pandemice. In acest context, 
s-a pornit de la structurarea unor profiluri de formare ale viitorilor absolvenți; acestea au fost 
definite tocmai pentru a sintetiza prevederile acestor documente reglatoare și a crea un reper 
pentru analiza/dezvoltarea programelor de studii – de licență și masterale. Analiza coerenței 
dintre oferta educațională corespunzătoare programelor de studii și profilul de formare, precum 
și definirea profilurilor de formare pentru programele de studii masterale sunt în derulare. 

Suplimentele la diplomă acordate absolvenților includ rezultatele învățării acestora în 
termeni de competențe, asociate cu oferta educațională (disciplinele de studiu urmate) și cu 
creditele transferabile corespunzătoare fiecărei discipline din planurile de învățământ. Acest 
document asigură transparența întregului parcurs de formare al studentului. 

Pentru perioada de derulare online a procesului educațional, accentul a fost pus pe acele 
rezultate ale învățării care să le permită studenților frecventarea cursurilor, motivarea pentru 
învățarea autonomă, precum și valorificarea la maximum a competențelor digitale ale acestora. 
Un beneficiu semnalat a fost acela că, în multe situații, studenții au devenit parteneri de învățare 
ai profesorilor, în special în privința utilizării resurselor digitale. 

Având în vedere prelungirea  perioadei de derulare online a procesului educațional, cu 
implicații majore asupra procesului de documentare și de desfășurare a demersurilor de cercetare, 
pentru studenții din în anii terminali, ale căror lucrări de licență sau de disertație se aflau în 
derulare, cadrele didactice cu rol de coordonatori, împreună cu studenții coordonați, au identificat 
soluții pentru realizarea unor cercetări al căror nivel calitativ să nu fie afectat, resursele digitale 
fiind, de asemenea, valorificate la substanțial. Abordarea inițiată în 2019-2020 a fost continuată 
și pe parcursul anului universitar 2020/2021, integrând experiența primului an de derulare online 
a procesului educațional, astfel încât viitorii absolvenți să beneficieze de o experiență de învățare 
cât mai relevantă. 
 

Spre exemplu, profilul de formare al absolventului de la specializarea Științele educației – 
Pedagogie include următoarele competențe: 

● elaborarea, implementarea și evaluarea de programe și proiecte educaționale, sociale, de 
formare profesională etc.; 

● proiectarea, conducerea și evaluarea activităților didactice (curriculum, instruire, 
evaluare, managementul clasei de elevi) și a celor extracurriculare (parteneriate socio-
educaționale, marketingul educațional etc.), în diverse contexte culturale și economice;  

● consilierea psiho-pedagogică și orientarea școlară și profesională; 
● asistarea psiho-educațională a persoanelor cu CES și a celor aflate în situație de risc;  
● construcția și valorificarea programelor de educație permanentă, de educație a adulților 

și de dezvoltare personală; 
● managementul resurselor umane (formare, dezvoltare și evaluare);  
● cercetarea în domeniul educației (asistent de cercetare);  
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● fundamentarea interdisciplinară a proceselor de educație și formare (baze filosofice, 
antropologice, culturale și interculturale). 

 
De asemenea, noua competență pusă în discuție în anul anterior, respectiv construcția, 

implementarea și evaluarea programelor de formare în mediul online, a fost consolidată în 
perioada 2020/2021, devenind o parte integrantă a profilului de formare al absolventului de la 
specializarea Științele Educației - Pedagogie.  

 
 
III.3. Activitatea de cercetare științifică 
 
 

Obiective de dezvoltare/Direcții de cercetare: 

Departamentul de Psihologie 

Strategia de cercetare în domeniul psihologie a fost revizuită, în acord cu tendinţele cercetării 
la nivel naţional şi internaţional.   
Direcțiile avute în vedere și adoptate de către departament sunt: 
1. Stabilirea unor teme majore de cercetare care vizează problematici psiho-sociale 
contemporane. 
2. Identificarea revistelor-țintă cu impact în domeniul psihologiei. S-a realizat o listă de 
reviste vizate de cercetătorii departamentului. 
3. Organizarea activității de cercetare în Centrul de Cercetare al Departamentului (CCPA). 
4. Organizarea activității din cadrul practicii de cercetare la studiile de licență și de master. 
5. Înființarea unor grupuri de cercetare organizate in laboratoare e cercetare. De exemplu, 
Laborator de Științe Cognitive Clinice, Laborator de psihologia sănătății, Laborator de 
Psihologie Clinica a Copilului, Adolescentului și Familiei, Memory Lab și altele. 
6. Planificarea resurselor de cercetare pentru planul de achiziții anuale. 
7. Recrutarea și angajarea de personal cu rezultate dovedite în cercetare. 
8. Cooptarea în calitate de colaboratori ai departamentului a persoanelor cu interes pentru 
cercetare. S-au încheiat o serie de partaneriate instituționale cu spitale, organizații de afaceri, 
organizații militare. 
9. În cadrul școlii doctorale au fost invitați profesori cu competențe avansate în cercetare. 
Aceștia au predat doctoranzilor cursuri specializate, focalizate pe anumite tehnici de 
procesare a datelor și modele actuale de cercetare. 
10. În cadrul școlii doctorale domeniul psihologie s-au schimbat cerințele față de doctoranzi, 
accentuându-se importanța livrabilelor în reviste cu impact, cerință care este condiție de 
finalizare a doctoratului. 
În tabelul următor sunt prezentate contribuțiile membrilor departamentului: link Anexa 2 
 

Departamentul de Științele Educației 

- Obiectivele urmărite în cadrul DȘE au fost menținute și nuanțate: 
- Dezvoltarea de cercetări relevante, riguroase, cu metodologii diverse şi cu impact pe 

probleme importante ale educaţiei pe tot parcursul vieţii, în contexte formale şi non-
formale; 

- Integrarea procesului de cercetare şi a rezultatelor cercetării în activitatea didactică şi în 
programele de studii; 



18 
 

- Identificarea unor problematici actuale cu impact în sfera educației și valorificarea lor în 
practica educațională (de ex.: generația nativilor digitali, impactul rețelelor de socializare, 
serious gaming, participare civică on line, starea de bine a copiilor); 

- Transpunerea problemelor sistemului național de educație într-o problematică relevantă 
pentru  activitățile de cercetare, astfel încât să fie posibilă  identificarea și furnizarea de 
răspunsuri și soluții teoretice și aplicative pentru sistemul național de educație; 

- Fundamentarea științifică a problematicilor de interes pentru forurile decizionale din 
domeniul educației; 

- Comunicarea rezultatelor cercetării pentru a influenţa politicile, practica şi percepţiile 
publice referitor la problematica educației (conferinţe, dezbateri, ateliere, forumuri etc.). 

- In perioada de raportare, la nivelul departamentului Științele Educației – Pedagogie, 
cadrele didactice din departament au participat în total la 16 proiecte de cercetare-
dezvoltare naționale și internaționale, finanțate prin fonduri europene (Erasmus +), 
fonduri naționale și alte surse de finanțare (ex. Ikea). Au susținut lucrări și au avut 
contribuții la conferințe naționale și internaționale. Cadrele didactice ale departamentului 
au participat ca formatori sau evaluatori ARACIS, ARACIP sau ai altor organisme cu 
relevanță științifică sau profesională națională. De asemenea, au participat ca membri în 
grupuri de experți, naționale și internaționale (ARACIS, CNATDCU, grupul de lucru 
Formarea profesorilor în cadrul proiectului România educată – Banca Mondială, grupul 
de lucru pentru formarea inițială a profesorilor/ masterat didactic,  România Educată, 
EUA European University Association Council for Doctoral Education,  Comisia 
Europeană – Expert Working Group A1, Membru în grupul de lucru pentru elaborarea 
curriculumuui de liceu, UNICEF, Member of Executive Board CEI – Central European 
Initiative-University Network). 

- Membrii departamentului au participat ca editori sau membri în comitetul editorial a unor 
reviste cu comitet științific și peer-review, printre care: APER – Asia Pacific Education 
Review (EJEL – Electronic Journal of e-learning, Journal of Educational Sciences, 
Education Plus Journal, Quality Assurance Review, Studia Doctoralia, Revista Română 
de Interacţiune Om-Calculator, revista „Repere”, INASED International Journal of 
Progressive Education (IJPE) 

Departamentul Psihopedagogie specială 

 Promovarea cercetării la nivel macro și la nivel micro, încurajarea cercetărilor de parcurs, 
individuale; 

 Analizarea redimensionării cercetării, în acord cu prioritățile reformei din domeniul educației 
speciale, realizarea de parteneriate naționale și internaționale pentru facilitarea îndeplinirii 
obiectivelor asumate; 

 Inițierea unor programe de cercetare dezvoltare cu diverse instituții ale societății civile, care 
se ocupă de problemele persoanelor 
Temele fundamentale de cercetare 

● Studii comparative privind legislația, politicile și bunele practici din domeniu; 
● Influențele "handicapului" asupra familiei ca sistem: resurse, atașament. Efectele 

tulburărilor afective  la părinții copiilor cu dizabilități; 
● Îmbunătățirea calității educației inclusive; 
● Propunerea unui sistem de  prevenire prin informare și educare a familiilor în 

instituțiile medicale specializate; 
● Beneficiile comunicării augmentative și alternative la nivelul persoanei cu handicap, 

dar și asupra comunităților;  
● Importanța utilizării tehnicilor bazate pe e-Learning în educarea și terapia persoanelor 

cu dizabilități. Noi tehnologii asistive specifice; 
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● Dezvoltarea competențelor profesionale și a capacității de inserție profesională a 
studenților absolvenți de psihopedagogie specială; 

● Dezvoltarea de metode noi de predare pentru educația persoanelor cu dizabilități pe 
tot parcursul vieții. 

În tabelul următor sunt prezentate contribuțiile membrilor departamentului: link 

Departamentul pentru Formarea Profesorilor 

 - stabilirea și validarea unui corpus unitar, coerent și sistematic de cunoștințe teoretice în 
domeniul științelor educației cu aplicabilitate în activitatea didactică a viitorilor profesori și a 
practicienilor din învățământ cu abordarea problemelor de cercetare actuale și stringente 
pentru învățământul românesc: ipoteze, strategii etc.; 

 - dezvoltarea unor noi modele de formare inițială și continuă a personalului didactic, eficiente 
și adaptate în contextul unor parteneriate consistente la nivel național și internațional; 

 - evidențierea aplicabilității unor modele teoretico-metodologice actuale (pedagogiile 
alternative, mentoratul în educație, motivarea pentru cariera didactică, proiectarea curriculară 
a activității didactice/lecției, didactici de specialitate, e-learning, teatrul în educație, etc.) 
În tabelul următor sunt prezentate contribuțiile membrilor departamentului:  

Școala Doctorală 

-        Atingerea unor standarde internaționale în domeniul cercetării științifice. 
-        Publicarea doctoranzilor în reviste indexate, cu factor de impact. 
-        Participare la conferințe internaționale importante, în vederea diseminării rezultatelor 
științifice. 
-        Dezvoltarea revistei științifice a școlii doctorale, Studia Doctoralia. 
-        Dezvoltarea programelor postdoctorale, în special prin proiecte de cercetare dezvoltate 
de doctoranzii excepționali care au absolvit anterior în cadrul școlii doctorale sau în școli 
doctorale similare din Consorțiul Universitaria. 
În tabelul următor sunt prezentate contribuțiile membrilor departamentului:  

 
Proiecte  importante cu componente de cercetare derulate in perioada de raportare link document 
Anexa 2 
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Proiecte care reflectă 
temele fundamentale de 
cercetare și echipele de 
implementare  

Aspecte ale cercetării relevante pentru 
îmbunătățirea calității 

Rezultate marcante pentru domeniul analizat in 
perioada de raportare 

Implicarea 
studenților 

A European Civic 
University CIVIS Co-
funded by the Erasmus+ 
Programme of the 
European Union  
Echipa de implementare:  
Prof. univ.dr. Romiță Iucu 
și Prof.univ.dr. Lucian 
Ciolan (co-leaderi ai WP 
7),  
Prof. univ. dr. Anca 
Nedelcu,  
Conf. univ.dr. Cosmina 
Mironov, 
 Lect. univ.dr. Anișoara 
Dumitrache 
 Drd. Alexandru Carțiș. 
 

Coordonează WP 7 Teaching 
Excellence. Pachetul de lucru numărul 7 
(WP7 - “Teaching Excellence”), 
reprezintă unul din pachetele cheie în 
cadrul proiectului, ale carui obiective 
sunt: 
- dezvoltarea instrumentelor și 
metodologiilor inovative și formarea 
cadrelor didactice pentru construcția 
unei oferte educaționale comune CIVIS, 
·        dezvoltarea unui cadru propice 
dezvoltării și implementării mobilităților 
virtuale 
·        dezvoltarea abilităților studenților 
de a învăța și lucra într-un mediu 
multilingv. 
 

       Dată fiind importanța acestui pachet de lucru și 
extinderea în cadrul proiectului, pentru 
implementarea și derularea activităților specifice la 
nivelul pachetului de lucru au fost constituite trei 
grupuri de lucru: 
·        Pedagogii inovative 
·        Mobilități virtuale 
·        Instrumente multilingvistice 
Pe parcursul anului 2020, în cadrul pachetului de 
lucru (WP7) au fost obținute următoarele rezultate: 
- Manualul de Pedagogii Inovative , care enumeră 

metodele inovatoare implementate în cadrul 
CIVIS, în universitățile partenere. Este un 
document care poate servi ca o bază de bune 
practici în pedagogii inovative ce pot fi 
implementate în oricare dintre universitățile 
partenere; 

- Proiectarea și lansarea unei serii de 11 workshop-
uri dedicate domeniului pedagogiilor inovative, 
deschise tuturor cadrelor didactice din 
universitate (unele dintre ele chiar și 
doctoranzilor). Atelierele de lucru sunt în curs de 
desfășurare sub coordonarea Universității din 
București. 

- Manualul pentru Mobilități virtuale „Handbook 
on Virtual Mobility in Higher Education” este un 
document complex, organizat în două secțiuni. În 

- Drd. 
Alexandru 
Carțiș in echipa 
de 
implementare; 
-studenții sunt 
beneficiari 
direcți  
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prima parte avem o abordare teoretică a 
domeniului mobilităților virtuale, asigurând o 
înțelegere comună a acestui concept la nivelul 
consorțiului, iar cea de-a doua parte venind cu 
perspectiva practică și propuneri concrete de 
mobilități virtuale precum și un apel de 
contribuții pentru derularea acestor programe. 
Concepte ca “micro-programe” și “micro-
credențiale” sunt incluse în manual și vin ca 
propuneri de organizare a mobilităților virtuale.  

- Școala virtuală de mobilitate virtuală “Virtual 
School on Virtual Mobility”, a avut loc în 
perioada 7-11 septembrie 2020. Evenimentul a 
reunit cercetători cu experiență și reprezentanți 
CIVIS și a generat mult interes din partea 
comunității academice, înregistrând peste 150 de 
cereri depuse. Școala a cuprins patru ateliere 
dedicate elementelor fundamentale legate de 
mobilitatea virtuală (Tehnologii. Transformarea 
învățământului superior; Proiectarea cursurilor; 
Pedagogii Inovative; Multilingvism), două 
ateliere transversale (Programe Europene de 
Studii; Activități tematice) și două sesiuni 
plenare. 

TIMSS 2019 (”Tendințe în 
domeniul Studiilor 
Matematice și Științifice 
Internaționale”, Trends in 
International Mathematics 
and Science Study), 
program  desfășurat de 
către Asociația 

 România a participat la TIMSS 2019 
alături de peste 60 de alte țări – 
reprezentată de FPSE, care este membrul 
deplin al IEA pentru România din 2017. 
Implementarea TIMSS 2019 în România 
a fost finanțată de către Ministerul 
Educației și Cercetării prin Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanțare 

Dintre activitățile proiectului TIMSS, care se 
desfășoară de-a lungul a 4 ani (2018-2021), în 2020 
au fost realizate următoarele activități: introducerea 
și scorarea datelor obținute din culegerea de date (i.e., 
instruirea experților pentru scorare, scorarea itemilor 
de elaborare, instruirea operatorilor pentru tabularea 
datelor, introducerea în baza de date IEA a datelor 
obținute din pilotare) și analizele naționale și 
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Internațională pentru 
Evaluarea Performanțelor 
în Educație (International 
Association for the 
Evaluation of Educational 
Achievement, IEA) 
Reprezentantul României 
în Consiliul IEA este Prof. 
Univ. Dr. Lucian Ciolan.  
Coordonatorul național al 
proiectului (National 
Research Coordinator) a 
fost Prof. Univ. Dr. Dragoș 
Iliescu.  
Coordonatorul adjunct al 
proiectului și 
responsabilul cu 
implementarea studiului 
TIMSS a fost Lect. Dr. 
Vlad Burtăverde. 
 

Externă (UMPFE). Fondurile provin din 
bugetul proiectului privind învățământul 
secundar din România (ROSE).  
România a participat la acest proiect 
important printr-un eșantion randomizat 
de 199 de școli, din care au răspuns la 
testele și chestionarele TIMSS un total 
de 4485 elevi, 196 directori, 214 
profesori matematica și 609 profesori 
științe.  
Implicarea FPSE in diagnoza și 
imbunatatirea practicilor educationale 

 

internaționale (i.e., analizarea datelor la nivel local, 
diseminarea rezultatelor publicate de IEA).  
Raportul internațional a fost lansat în România pe 8 
decembrie 2020, la același moment cu lansarea lui 
internațională, într-un eveniment amplu.  
La acest moment echipa de proiect realizează ultima 
activitate a proiectului, și anume dezvoltarea 
raportului de țară. 

 

Governance for Inclusive 
Vocational Excellence 
(Guvernanță pentru 
Excelență Vocațională 
Incluzivă) 
Coordinator - Cometa 
Formazione Società 
Cooperativa Sociale 
(Italia) 
Echipa de implementare: 

Proiectul GIVE își propune să fie un 
factor declanșator pentru consolidarea 
unei platforme europene pentru analiza 
și dezvoltarea practicilor și 
instrumentelor în ceea ce privește cadrul 
pedagogic și guvernanța pentru un 
sistem VET cu adevărat de excelență și 
incluziv, precum și pentru formarea 
liderilor și formatorilor în UE și dincolo 
de granițele ei. Proiectul își propune să 
consolideze activitățile și practicile 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației și al 
Departamentului de Științele Educației este 
responsabilă pentru pachetul de lucru WP 2 - 
Reference framework for enabling and promoting 
innovative and inclusive pedagogies and related 
anticipatory, entrepreneurial and agile governance și 
are rolul de a elabora Cadrul de Referință pentru 
Excelența Vocațională prin Incluziune. Cadrul de 
referință va servi la promovarea pedagogiilor 
inovatoare, incluzive și pentru realizarea unui model 
de guvernanță anticipativă, antreprenorială și agilă în 

 Drd. Daniela 
Avarvare – 
Cercetător & 
Asistent de 
Proiect 
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 Prof. Univ. Dr. Lucian 
Ciolan – Coordonator 
Proiect & Membru în Bord 
 Prof. Univ. Dr. Anca 
Nedelcu – Manager de 
Proiect 
Prof. Univ. Dr. Romiță 
Iucu – Expert – Cercetare 
& Dezvoltare 
Dr. Madlen Șerban – 
Expert - Cercetare & 
Dezvoltare 
 Conf. Univ. Dr. Cosmina 
Mironov – Expert – 
Pedagogii Inovative 
 Dr. Alina Turculeț – 
Cercetător, colaborator 
UB-FPSE 
Drd. Daniela Avarvare – 
Cercetător & Asistent de 
Proiect 

dezvoltate la nivel local de către 
parteneri, punând accent pe incluziunea 
socială a persoanelor din grupurile 
dezavantajate. 

Parteneriatul include cele mai 
bune practici ale centrelor VET, 
companiilor, mediului de afaceri, 
universităților și factorilor de decizie din 
Italia, Finlanda, Malta, România, Spania 
(Tunisia și Belarus). Aceste practici au în 
comun abordări similare care 
promovează modele didactice 
personalizate și guvernanță flexibilă. 
Durata: 01/11/2020 – 31/10/2024 

cadrul centrelor de excelență VET. Universitatea din 
București va avea de asemenea un rol activ în toate 
etapele proiectului. 
Prima etapa a proiectului, aflată în desfășurare, 
presupune realizarea unei revizuiri sistematice a 
literaturii de specialitate în domeniul pedagogiilor 
inovative și incluzive, inclusiv a serviciilor 
educaționale și de suport în construcția și dezvoltarea 
carierei și în domeniul modelelor de guvernanță 
pentru centrele de excelență VET. De asemenea, 
echipa Universității din București, implicit a 
departamentului DSE implicată, va elabora și o 
matrice de colectare a bunelor practici din centrele 
VET participante în cadrul proiectului. 
 

ICCS2022 (International 
Civic and Citizenship 
Education Study), studiu 
desfășurat de către 
Asociația Internațională 
pentru Evaluarea 
Performanțelor în 
Educație (International 
Association for the 
Evaluation of Educational 
Achievement, IEA). 

Acest proiect de testare educațională 
comparativă este desfășurat de 
Universitatea din București, Facultatea 
de Psihologie și Științele Educației, în 
calitate de reprezentanți naționali ai 
României în IEA (Asociația 
Internațională pentru Evaluarea 
Performanțelor în Educație), cu sprijinul 
Ministerului Educației și Cercetării 
(scrisoare de desemnare nr. 
1142/IFL/30.10.2018). 

Dintre activitățile proiectului ICCS, care se 
desfășoară de-a lungul a 4 ani (2019-2022), în 2020 
au fost realizate următoarele activități: eșantionare 
(dezvoltarea planului de eșantionare națională, 
realizarea eșantionului pentru pilotare, realizarea 
eșantionului pentru culegerea de date), traducerea 
materialelor testării (selectarea echipei de 
traducători, atât dintre experți în problema evaluată 
cât și dintre experți în evaluare/testare, traducerea 
independenta de către experți a itemilor de baza, 
concilierea în panel a traducerilor, încărcarea în 

Din echipa de 
cercetare fac 
parte: Octavia 
Borș 
(doctorandă) și 
Ana Gheara 
(masterandă) 
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România participă la 
ICCS2022 alături de peste 
30 de alte țări. 
Reprezentantul României 
în Consiliul IEA este Prof. 
Univ. Dr. Lucian Ciolan. 
Începând din ianuarie 
2020 până în prezent, Prof. 
dr. Cătălina ULRICH are 
rolul de Coordonator 
național cercetare 
(national research 
coordinator).  
Prof. Univ. Dr. Dragoș 
Iliescu  
Lect. Dr. Vlad Burtăverde.  

Activitatea se bazează pe voluntariat, 
proiectul nebeneficiind de finanțare.  

sistemul electronic al IEA, interacțiunea cu echipa 
IEA pentru controlul calității traducerii, concilierea 
în panel a traducerilor), dezvoltarea materialelor 
pentru pilotare (paginarea tuturor chestionarelor, 
culegerea pentru tipar). Culegerea efectivă a datelor-
pilot, care ar fi trebuit să se realizeze in 2020, a fost 
amânate din motive legate de situația pandemică, 
pentru anul 2021. 
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1.     Start în carieră 
prin master didactic”, 
Ministerul Educației și 
Cercetării, buget 
76.836.961,72 de lei, 
finanțat prin 
Programul Operațional 
Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 6 
- Educație și 
competențe, 
Prioritatea de investiții 
- 10.II., Obiective 
Specifice 6.7, 6.9, 
6.10, Program pilot 
pentru Sprijinirea 
Formării Inițiale a 
Cadrelor Didactice 
pentru Învățământul 
Preuniversitar. 

Initiator: Prof. 
univ. dr. Lucian Ciolan, 
prorector al Universității 
din București, cadru 
didactic al Facultății de 
Psihologie și Științele 
Educației, respectiv al 
Departamentului de 
Științele Educației,  

Ministerul Educației și Cercetării a 
lansat proiectul „Start în carieră prin 
master didactic”, dedicat studenților care 
doresc să urmeze o carieră didactică. 

Universitatea din București prin 
următoarele specializări: Chimie, 
Biologie, Geografie, Limba și literatura 
română, Limba și literatura germană, 
face parte din cele opt instituții de 
învățământ superior care organizează 
programe-pilot de masterat didactic, pe 
locuri subvenționate de la bugetul de 
stat, în anul universitar 2020-2021. 

Universitățile pot organiza aceste 
programe de studii universitare de 
master didactic prin parteneriate între 
departamentele/ facultățile de profil și 
structurile instituționale (departamente/ 
facultăți) cu profil psihopedagogic. 

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, a 
fost membru al grupului de lucru care a 
asigurat demersurile necesare pentru 
aprobarea și implementarea acestui 
proiect, a participat la elaborarea 
Metodologiei pentru înființarea și 
organizarea programelor de masterat 
didactic, ce include planul-cadru de 
învățământ al acestui program, la 
elaborarea planurilor de învățământ ale 
tuturor facultăților ce organizează acest 
masterat în cadrul Universității din 
București, la revizuirea a peste 50 de fișe 
ale disciplinelor incluse în program (14 – 

Programul de studii universitare de masterat didactic 
este organizat la forma de învățământ cu frecvență, 
au o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu 
diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se 
orienteze către cariera didactică în învățământul 
preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masteratul 
didactic din același domeniu fundamental 
corespunzător specializării dobândite prin studiile de 
licență, dar pot opta și pentru o a doua specializare 
din cadrul aceluiași domeniu fundamental, aferent 
celui înscris pe diploma de licență sau echivalentă. 
Absolvenții pot opta, astfel, pentru obținerea dublei 
specializări. Studenții admiși în cadrul acestui 
program vor beneficia de o bursă lunară de studiu, în 
valoare de 2350 lei, pe întreaga durată a desfășurării 
programului. 

În cadrul programelor de studii superioare de 
masterat didactic, organizate de Universitatea din 
București, primul an de studiu include 11 discipline 
obligatorii („Pedagogie: teorii și practici”, 
„Psihologia educației”, „Curriculum școlar și 
dezvoltare curriculară”, „Etică și integritate 
academică”, „Lingvistică aplicată”, „Practică 
pedagogică I”, „Designul instruirii și teoriile 
învățării”, „Managementul clasei”, „Didactică de 
specialitate”, „Practică pedagogică II” și „Cercetare 
educațională I”) și două discipline opționale, stabilite 
la nivelul facultății unde s-a realizat înscrierea. 
Cel de-al doilea an include 9 discipline obligatorii 
(„Evaluare și testare în educație”, „Educație 
incluzivă”, „Comunicare eficientă și managementul 
emoțiilor”, „Cercetare educațională II”, „Practică 
pedagogică III”, „Medii virtuale de învățare”, 

- beneficiari 
directi 
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din partea FPSE, 10 – din partea fiecărei 
facultăți implicate), la revizuirea tuturor 
suplimentelor la diplomă și la 
organizarea și verificarea documentelor 
necesare în vederea aprobării 
programului de către ARACIS și 
validării calificării în RNCIS.  

„Didactica domeniului (abordare integrată a 
curriculumului școlar)”, „Practică pedagogică IV”  și 
„Cercetare educațională pentru elaborarea lucrării de 
disertație”) și două discipline opționale. 

 

Proiectul de cercetare 
DUOCRE Duo-
etnografie: Studiu 
comparativ în creșe 
(România și Danemarca) - 
IRB CEC: 86/05.06.2019, 
Prof. dr. Cătălina 
ULRICH  

Studiu comparativ în creșe 
(România și Danemarca) 

In perioada aprilie 2019 – iunie 2020 Prof. dr. 
Cătălina ULRICH a desfășurat cercetarea etnografică 
cu același titlu. 
Proiectul este fără finanțare.  
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Proiectul ROSE SGCU - 
97/II/CI/02 - Consiliere, 
coaching și dezvoltare 
personală pentru 
performanță. Servicii 
integrate de suport în 
învățare pentru studenții 
UB (CCDPP), inițiat de 
Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației, 
Universitatea din 
București sub conducerea 
Prof. dr. Lucian Ciolan 
(FPSE - DSE), Prorector 
Proiecte de dezvoltare, 
Învățare continuă și 
Infrastructură 
educațională - UB, care a 
asigurat  de suport în 
organizare și sprijin 
logistic la nivelul 
Centrului de Învățare 
Contributie notabila: 
Conf. dr. Cosmina 
Mironov, care a participat 
la implementarea 
proiectului în calitate de 
membru în echipa de 
proiect și coordonator 
pentru componenta 
consiliere profesională și 
orientare în carieră, prin 
activități de: organizare a 

Centrul de Învățare al Universității din 
București (CI) este un spațiu flexibil de 
învățare, adaptat nevoilor studenților și 
specificului activităților de învățare a 
acestora. Abordarea permite 
repoziționarea ușoară și flexibilă a 
cursanților, susține învățarea 
colaborativă și de tip flipped-learning. 
Misiune 
CI găzduiește învățarea autentică, 
inovatoare, fiind un spațiu de 
experimentare pedagogică. Activitățile 
de învățare au ca scop încorporarea de 
noi viziuni asupra pedagogiei 
universitare, competențelor secolului 21 
și învățării facilitate de tehnologii. Este 
un loc pentru activități de învățare și 
instruire, pentru coaching, consiliere 
academică și a carierei, întâlniri cu 
cercetători, reprezentanți ai mediului 
socio-economic. Centrul susține 
activități de conștientizare a impactului 
pe care știința îl are pentru viața 
contemporană și activități de cunoaștere 
a domeniilor de cercetare, viitoare 
opțiuni pentru studenți. 

Scopul programelor CCDPP: 
dezvoltarea unui set de competențe 
specifice studenților din anul I, care să le 
permită integrarea cu succes în viața 
academică, creșterea performanțelor, 
respectiv rezultate ale învățării în 
termeni de competențe transversale, 

In desfășurare în perioada 2019 – 2021 a creat cadrul 
pentru realizarea Centrului de Învățare al 
Universității din București (CI-UB), cu 3 laboratoare 
în componență, unul dintre acestea, Laboratorul de 
Consiliere și Orientare în Carieră, fiind coordonat de 
colega noastră, Conf. dr. Cosmina Mironov (FPSE-
DSE), 
 Scopul programului de Consiliere profesională și 
orientare în carieră este de a oferi servicii de 
informare, consiliere și orientare în carieră 
studenților pentru a-i ajuta să facă alegeri potrivite 
care să conecteze caracteristicile personale 
(personalitate, aptitudini, interese, valori) de 
alternativele academice ulterioare și cele 
profesionale de pe piața muncii. Acest lucru îi ajută, 
pe de-o parte să-și cunoască resursele și potențialul, 
să-și formeze o viziune despre propria carieră, ceea 
ce le întărește auto-eficiența și stima de sine, iar pe 
de alta le facilitează dezvoltarea competențelor 
necesare pe piața muncii și îi ajută pe termen lung să 
ia decizii optime legate de propria carieră. 
În perioada indicată, au fost desfășurate din ofertă, 
sub coordonarea Conf. dr. Cosmina Mironov:-        
Modulele I și II (din oferta componentei/ 
Laboratorului COC): Modul I. Gate to study 
program, faculty and University of Bucharest 
Universe! | Poarta către universul programului de 
studii, facultății, universității (&  comunității) - 
Abilități de orientare, sociale și de a învăța să înveți 
(de studiu academic) 
Și Modul II. Gate to self | Poarta către sine - Abilități 
de autocunoaștere și de management personal, 
inclusiv abilitatea de a învăța să înveți și Abilități de 

beneficiari 
directi 
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echipei pentru 
componenta consiliere și 
orientare în carieră, de 
planificare operațională, 
împreună cu echipa, a 
activităților pentru 
perioada de livrare a 
acestora și de coordonare a 
implementării acestora. 
Pentru mai multe detalii se 
pot accesa link-urile: 

·        
Workshopuri: 

https://fpse.unibuc.ro/desp
re-noi/info-fpse/9-
focus/801-workshopuri-
online-centrul-de-
invatare-al-ub 
 Întâlniri individuale:  
learningcenter@unibuc.ro 
 Instrumente de evaluare a 
nevoilor : 
  Start Career 
Questionnaire: 
https://fpse.unibuc.ro/ima
ges/CIUB/START%20C
AREER%20QUESTION
NAIRE.pdf 
   Assessment & 
Development Center: 
https://fpse.unibuc.ro/ima
ges/CIUB/ADC.pdf 

necesare succesului în plan personal și 
educațional prin activități de coaching, 
consiliere și formare specializată pentru 
dezvoltarea competențelor de gândire 
critică, colaborare, comunicare și 
creativitate, cu impact profund asupra 
dezvoltării abilităților de învățare, 
susținând în mod efectiv categoria 
abilităților de viață și carieră definite 
prin flexibilitate și adaptabilitate, 
inițiativă și auto-direcționare, abilități 
sociale și inter-culturale, productivitate 
și asumare, leadership și 
responsabilitate. 
PROGRAMELE CCDPP: 
1. Program de coaching și dezvoltare 
personală în aria competențelor sociale și 
emoționale 
2. Program de consiliere profesională și 
orientare în carieră 
3. Program de învățare remedială și de 
dezvoltare a competențelor de gândire 
critică și raționament științific și a 
competențelor de scriere academică. 

planificare și management al visului de carieră și al 
carierei 
-  15 grupe de studenți masteranzi și licență anul III 
au propus tot atâtea ateliere de consiliere și educație 
pentru carieră – de grup, online pentru anul I, studenți 
UB (coordonator A1, A2, A3, A5, A6, A7,  A9, A10, 
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17) și 
- grupa de masteranzi și consilieri juniori care au 
propus Activități de consiliere individuală - online 
pentru anul I, studenți UB, asigurând orientare și 
supervizare. 
    Lect. dr. Beatrice Almășan, care a propus și 
coordonat o echipă de studenți masteranzi în 
proiectarea și implementarea unuia dintre atelierele 
din oferta centrului  (coordonator A8). 
Workshop-urile și sesiunile de consiliere individuală, 
realizate în cadrul CI - Componenta de consiliere, în 
perioada octombrie - decembrie 2020, au fost: 
  - octombrie 2020 - 4 ateliere - 22h cu 22 de grupe 
de studenți 
- noiembrie 2020 - 12 ateliere - 53h cu 53 de grupe 
de studenți 
 decembrie 2020 - 5 ateliere - 10h cu 53 de grupe de 
studenți 
 Iar Sesiunile individuale de consiliere în carieră - 97 
solicitări primite și asumate în cele 3 luni. 
 Total: 85h + 97h= 182h 

https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/801-workshopuri-online-centrul-de-invatare-al-ub
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/801-workshopuri-online-centrul-de-invatare-al-ub
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/801-workshopuri-online-centrul-de-invatare-al-ub
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/801-workshopuri-online-centrul-de-invatare-al-ub
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/801-workshopuri-online-centrul-de-invatare-al-ub
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/START%20CAREER%20QUESTIONNAIRE.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/ADC.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/ADC.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/ADC.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/ADC.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/ADC.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/ADC.pdf
https://fpse.unibuc.ro/images/CIUB/ADC.pdf
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WEBSITE: 
https://fpse.unibuc.ro/desp
re-noi/info-fpse/9-
focus/800-centrul-de-
invatare-al-universitatii-
din-bucuresti 
 
 

Mobile Ethical 
Laboratory- MEL,  2019-
1-DK01-KA203-060266 
Erasmus+  
Echipa de implementare: 
prof. univ Anca Nedelcu, 
prof. univ. Romiță Iucu și 
lector univ. dr Elena Marin  

 Activitățile prevăzute vizează 
dezvoltarea unui ghid de bune practici 
care să poată fi utilizat de educatori în 
toate domeniile de educație și care 
promovează inovația, schimbul de 
experiență și modele de acțiune care să 
promoveze satisfacția profesională în 
rândul educatorilor. Mai mult decât atât 
metodele și modelele vizează crearea 
unui spațiu pentru incluziunea socială și 
au ca scop reducerea ratei abandonului; 
aceasta include reducerea sentimentului 
de singurătate și înstrăinare în rândul 
elevilor. 
 

În anul 2019-2020 membrii proiectului, prof. univ 
Anca Nedelcu, prof. univ. Romiță Iucu și lector univ. 
dr Elena Marin au fost implicați în redactarea unei 
analize sistematice în domeniul metodelor expozitive 
și a conceptului de „ospitalitate” in mediu 
educațional.    
Este propus pentru derulare în perioada 01/09/2019 – 
31/04/2022. 

 

ROSE SGCU-PV Școala 
de vară de Știință și 
Tehnologie (MSCITEH)”, 
Universitatea din 
București, 2019 – 2022 
(80.000 euro) 

Școala de vară de Știință și Tehnologie În calitate de membru în echipa proiectului, Conf. dr. 
Cosmina Mironov a contribuit la proiectarea 
conceptului școlii în anul 2020 la co-managementul 
și la implementarea acesteia și a coordonat 
componenta de consiliere în carieră pentru elevii 
participanți 

studenti și viitori 
studenti ca 
beneficiari 
directi 

https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/800-centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/800-centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/800-centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/800-centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/800-centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/800-centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti
https://fpse.unibuc.ro/despre-noi/info-fpse/9-focus/800-centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti


30 
 

„Educația și meseriile la 
viitor” 2019 – 2022, 
fondul IKEA - Fundația 
Comunitară București 

Comunitatea Educație pentru Știință  
Centrul Educație pentru Știință de la 
Măgurele 

Ca membră a echipei de proiect, Conf. dr. Cosmina 
Mironov a contribuit la activitățile proiectului în 
cadrul Comunității Educație pentru Știință și al 
Centrului Educație pentru Știință de la Măgurele: 
- Școala de vară - ediția 2020 online, 
- Școala Altfel (Salt-M, edițiile februarie, mai, 

noiembrie 2020 (ultimele 2 - online)) - prin 
ateliere de consiliere și orientare în carieră & 
dezvoltare personală; 

-  Conferința Națională a Comunității - Ediţia a III-
a, 6 - 8 decembrie 2019, Măgurele, unde a asumat 
rolul de co-organizatoare și coordonatoare 
Program consilieri școlari și de propunătoare și 
moderatoare Panel Consiliere școlară și în 
carieră încotro? Parteneriat activ pentru 
dezvoltarea carierelor; 

- Târgul educațional și de joburi Cu mic cu Mare 
prin... Univers; 

-  evenimentul Noaptea Cercetătorilor - edițiile 
2019 și 2020. 

-studenti și eleci 
ca beneficiari 
directi 
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- PROMENTORS 
Proiectul Erasmus+ 
„Promoting Mentors' 
Work in Education - 
PROMENTORS”, 
Erasmus+, 610448-EPP-
1-2019-1-IL-EPPK2-
CBHE-JP,  
Derulare in perioada 
15.01.2020-14.01.2023 
 

Scopul este extinderea modelului MIT 
(dezvoltat din proiectul anterior 
Proteach) pentru a servi drept bază 
pentru un nou model de pregătire a 
mentorilor. În noul model, vom 
consolida modelul MIT pentru mentori 
la nivel de licență și de masterat, unde 
mentori, profesori debutanti vor lucra 
împreună pentru dezvoltarea 
profesionala a mentorilor. 
 

În anul 2019-2020 membrii proiectului, lector univ. 
Mihaela Stîngu și lector univ. Simona Iftimescu au 
contribuit la redactarea unui raport de țară pe baza 
sistemului de formarea a mentorilor in cariera 
didactică, precum și la elaborarea unui raport 
sistemic cu privire la situația procesului de formare a 
mentorilor in cariera didactică din cele 4 țări 
participante la acest proiect. 

. 

 Orienta4YEL 
Supporting educational 
and social inclusion of 
youth early leavers and 
youth at risk of early 
leaving through 
mechanisms of 
orientation and tutorial 
action (2018-2021), 
Erasmus +, 604501-EPP-
1-2018-1-ES-EPPKA3-
IPI-SOC-IN, coordonator 
Universitatea Autonoma 
din Barcelona.  
Derulare in perioada 
01/01/2019 – 31/12/2021 
 

Activitățile desfășurate in proiect 
vizează conceperea, dezvoltarea, 
implementarea și evaluarea unei 
intervenții pentru combaterea 
abandonului școlar timpuriu în cinci țări 
din UE (Spania, Marea Britanie, 
Germania, Portugalia și România). 

În anul 2019-2020 membrii proiectului, prof. univ. 
Romiță Iucu, Asistent dr. Miruna Miulescu, lector 
Mihaela Stîngu și lector Elena Marin au luat parte la 
implementarea și distribuirea unui chestionar în 
cadrul unor școli pilot cu scopul de a măsura impactul 
sărăciei asupra ratei de abandon școlar.  
 

 



32 
 

„Evidence Informed 
Practice for School 
Inclusion” (acronim: 
EIPSI), Erasmus+, 2020-
1-ES01-KA201-082328  
Derulare în perioada 
octombrie 2020 - martie 
2023. 

 Proiectul are ca scop dezvoltarea 
și implementarea unui plan de 
intervenție 360o care să abordeze trei 
piloni: (1) consolidarea capacităților 
profesorilor; 2) dezvoltarea școlii; 3) 
rețele cu părțile interesate și creșterea 
gradului de conștientizare. 
Derivat din aceste trei domenii de 
intervenție, proiectul va produce 
rezultate tangibile în cinci domenii, 
producând cinci rezultate intelectuale, 
inclusiv: 
1) Seturi de date sistematice de criterii și 
indicatori pentru profesori, liderii școlii 
și 
factorii de decizie politică privind 
dovezile și practicile bazate pe cercetare 
pentru incluziunea școlară; 
2) O bază de date cu resurse (practici 
didactice eficiente și inovatoare) pentru 
diverse săli de clasă și un prototip digital 
pentru a pentru a facilita crearea de 
parteneriate și rețele multidisciplinare, 
precum și un spațiu de lucru interactiv 
pentru cooperare școlară și pachete de 
informații; 
3) Materiale de instruire pentru 
profesori, lideri de școli și consilieri / 
tutori educaționali și decidenți în 
domeniul educației pentru a aborda 
diversitatea școlară prin EIPA; 

In anul 2019-2020 membrii proiectului, lector 
univ. dr. Simona Iftimescu, lector univ. dr. Mihaela 
Stîngu și  prof. univ. dr. Romiță Iucu au participat la 
elaborarea unui chestionar cu privire la identificarea 
bunelor practici la nivelul național cu privire la 
sistemul incluziv.  
 

 



33 
 

4) Planul de dezvoltare a școlii, inclusiv 
orientări de intervenție, materiale și 
structuri; 
5) Elaborarea de sugestii de politică 
educațională la nivel european cu privire 
la modul de încurajare a rețelelor și a 
nivelului de conștientizare a deciziilor 
bazate pe dovezi în domeniul incluziunii 
școlare și echitate 
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Activitățile cu caracter științific derulate in perioada de raportare (detalii în Anexa 4) au fost 
conssitente. Spre exemplificare, iată câteva contribuții notabile ale departamentului de Științele 
Educației, raportate pentru perioada 2020-2021: 

 
● 2 cărți publicate în calitate de autor principal la edituri naționale; 
● 3  cărți publicate în colaborare la edituri din străinătate (incluzând capitole); 
● 2 volume coordonate la edituri naționale (1) și internaționale (2); 
● 5 contribuții in extenso de tip article sau review, publicate în reviste indexate în Web of 

Science (ISI); 
● 4 lucrării in extenso (tip proceedings) realizate în calitate de autor sau coautor, publicate 

în volumele unor conferințe internaționale; 
● 9 rapoarte de analiză de politici/strategii educaționale 
● Peste 20 de participări la conferințe naționale și internaționale relevante pentru domeniu. 

18 proiecte în derulare, finanțate din surse diverse (finanțare națională, fonduri europene sau 
fonduri private). 
 

Alte exemple importante vin din cadrul Școlii doctorale, unde, alături de proiectele 
International Civic and Citizenship Education Study și ”Tendințe în domeniul Studiilor 
Matematice și Științifice Internaționale”, Trends in International Mathematics and Science Study 
descrise in tabelul anterior, este notabila Bursa postdoctorală RAF pentru ”Science 
Education” Pentru întărirea capacităților administrative și științifice ale FPSE în studiile 
comparative internaționale în care este implicată în virtutea calității de reprezentant al României 
în IEA (în mod special TIMSS2019 și ICCS2022), Fundația Româno-Americană (Romanian-
American Foundation) a oferit o bursă postdoctorală în sumă de 40.000 USD, pentru o perioadă 
de 2 ani. Bursa a fost fondată în 2020, iar selecția bursierului a fost realizată în septembrie 2020. 
Bursierul, Dr. George Gunnesch-Luca, de la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-
Nurnberg,  este deja implicat în diverse studii alături de cadre ale FPSE și a preluat analiza datelor 
studiului TIMSS, contribuind printre altele relevant la succesul lansării rezultatelor 
internaționale, din 8 decembrie 2020. 
 

O altă inițiativă este preocuparea pentru excelentă academică (coordonată de lector dr. 
Cristian Bucur, ”Provocare la excelență” - https://credis.unibuc.ro/2021/05/25/competitie-la-
excelenta/.)  Realizarea unor selecții pe criterii de performanță de materiale din temele prezentate 
de studenți pe parcursul desfășurării activităților tutoriale sau a materialelor realizate pentru 
obținerea notei finale la disciplinele din planul de învățământ a reprezentat o muncă de echipă 
pentru cadrele didactice implicate în activitățile specifice din Învățământul la Distanță dar și o 
provocare pentru studenți. Acest demers a fost în strânsă corelație cu dimensiunea științifică și 
culturală a misiunii și strategia DIDFR. 

In perioada de raportare menționam obținerea unui premiu al Academiei Române, 
precum și a Premiului Senatului UB– Științe Sociale  pentru volumul colectiv al DFP: 
”Pedagogia învățământului primar și preșcolar”. 
 
 
III.4. Activitatea financiară a organizației 
 

Fluxurile financiare în perioada de referință a raportului s-au încadrat în tendința pozitivă a 
ultimilor ani. Principalele dominante ale activității financiare au fost: 

- Creșterea pe ansamblu a cheltuielilor, mai ales la nivelul cheltuielilor salariale, ca urmare 
a aplicării elementelor de legislație specifice; se poate sesiza, de asemenea, și o creștere 
a cheltuielilor materiale și de investiții; 

https://credis.unibuc.ro/2021/05/25/competitie-la-excelenta/
https://credis.unibuc.ro/2021/05/25/competitie-la-excelenta/
https://credis.unibuc.ro/2021/05/25/competitie-la-excelenta/
https://credis.unibuc.ro/2021/05/25/competitie-la-excelenta/
https://credis.unibuc.ro/2021/05/25/competitie-la-excelenta/
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- Menținerea constantă a ”intrărilor” în sistem la nivel de venituri, care au permis nu doar 
acoperirea cheltuielilor și a investițiilor, dar și creșterea rezervei financiare a facultății.  
Din acest punct de vedere, FPSE s-a stabilizat într-un flux financiar relativ sănătos și 

predictibil.  
 
Principalele investiții derulate în perioada de referință au vizat (unele dintre ele se continuă): 
 
Dotări, echipamente: 

- Achiziția unor device-uri pentru activitate online, necesare în pregătirea studenților 
pentru instruirea asistată de calculator dar și derulării cursurilor în acest format 

 
Cercetare, dezvoltare profesională: 

- Finanțarea / co-finanțarea participării personalului academic la conferințe, congrese și 
alte activități cu caracter academic (conform procedurii interne de stimulare a 
performanței), din sursele alocare de Rectorat, dar și din surse proprii.  

- Co-finanțarea unor proiecte internaționale câștigate prin competiție (Erasmus +, DG 
Justice, H2020 etc).  

 
Scopul principal al capitalizării unor rezerve financiare este acela de a extinde spațiul facultății 
pentru a acomoda proiecte importante de dezvoltare, dar și formațiunile de studiu existente: 

- Supra-etajarea clădirii de la Panduri (spații de învățământ, birouri)  
- Un etaj în cadrul fostului cămin din Panduri (Clinica de Asistare și Intervenție Psiho-

Educațională) 
- Susținerea UB Learning Center, CDFIS, Centrul Rodawell).  

 
Principalele surse de venituri, în afara alocării bugetare, provin din: 

- Consolidarea programelor de master și atragerea unui număr semnificativ de studenți la 
aceste programe (buget + taxă); 

- Echilibrarea centrelor de cost existente și efectul măsurilor de echilibrare financiară de 
la Credis.  

- Proiectele de cercetare - dezvoltare (Rodawell, TIMSS, Rose, Scientix, Erasmus +, etc. 
- Taxele colectate de la studenți.  
 
Unul dintre demersurile financiare ale DIDFR a constat în actualizarea cuantumului taxei de 

școlarizare pentru promoția 2020-2023 (licență), respectiv 2020-2022 (master); acest demers este 
unul coerent cu strategiile de creșterea stabilității financiare- vezi strategiile DIDFR . Taxele de 
înscriere la admitere au fost unitare cu cele ale FPSE. Numărul de candidați la admitere a fost 
similar cu cel din sesiunea anterioară (iulie 2020), neexistând fluctuații semnificative. De 
asemenea, din prima sesiune de admitere (iulie 2021) s-au ocupat și confirmat toate locurile 
scoase la concurs (PIPP-ID-licență: 125 locuri și MGE-IFR-master: 50 locuri).  

 
Strategia financiară prevede o creștere a cheltuielilor de investiții și menținerea cel puțin 

constantă a veniturilor.  
 
  
 
IV.       Managementul calității 
 
IV.1. Strategii și proceduri pentru asigurarea calității 
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In cadrul FPSE activitățile tuturor comisiilor specifice funcționează integrat obiectivelor 
calității, comisia CEAC desfășurând întâlniri periodice de informare/dezbatere/acțiune cu 
directorii de departamente, cât și cu Consiliile departamentelor, la întâlniri participând și 
membrii comisiei  de evaluare a calității. FPSE  respectă toate documentele privind 
managementul calității, consultând periodic legislația națională și internaționala în domeniu, dar 
și literatura de specialitate. Astfel se promovează activ, la toate nivelurile, o cultură a calității la 
nivel organizațional. 

CEAC la nivelul FPSE funcționează prin comisia centrala și cele departamentale. Toți 
stakeholderii (studenți, cadre didactice, angajatori, parteneri, foști absolvenți etc) sunt implicați 
în activități periodice de consultare privind asigurarea unor servicii educaționale centrate pe 
student. Studenții sunt implicați în toate procesele şi structurile de asigurare a calității, la toate 
nivelurile instituționale. Instituția are proceduri potrivite pentru a soluționa nemulțumirile 
studenților.  

CEAC prezintă un raport anual asupra modului de realizare a prevederilor programului 
de politici de calitate, strategia CEAC, precum și o analiză privind aspectele pozitive şi negative 
ale asigurării interne a calității (analiză de tip SWOT) pe care o face publică. 
In perioada de raportare datorita contextului pandemic, au fost adoptate strategii, proceduri şi 
reglementările interne, inițiate de Conducerea UB şi a FPSE in mod specific.  
 
IV.2. Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și 
activităților desfășurate 
 

Toate programele de studii din FPSE se propun la inițiativa departamentelor și se analizează 
de către Comisia de Dezvoltare a Curriculumului, care înaintează propunerea Consiliului 
facultății spre avizare. Inițierea programelor de studii noi se bazează pe consultări cu 
stakeholderii și  analize complexe privind mediul intern și extern al facultății, având ca scop 
diversificarea ofertei educaționale în strânsă legătură cu cerințele mediului social-economic, cu 
folosirea eficientă a resurselor existente și în concordanță cu Nomenclatoarele în vigoare ale 
domeniilor și specializărilor/ programelor de studii universitare. 

(1)  Analiza mediului intern este focalizată pe diagnoza stării curriculare existente la nivelul 
programelor de studii în derulare, pe evaluarea impactului acestora și a resurselor 
disponibile, precum și pe o prognoză care să influențeze în mod direct designul noilor 
programe, în concordanță cu strategia de dezvoltare a facultății, cu misiunea și obiectivele 
ei specifice. 

(2)  Analiza mediului extern se referă la evaluarea contextului general și a potențialului de 
recrutare al facultății. Scopul este identificarea nevoii de instruire și a serviciilor 
educaționale oferite de facultate, comparabile cu cele oferite de alte facultăți de profil din 
țară și din străinătate. Se au în vedere și recomandările și reglementările specific 
domeniului, elaborate de organisme naționale sau europene. 

Procesul de inițiere a unui program de studii presupune parcurgerea următoarelor etape: 
- analiza comparativă a programelor de studii similar, de la alte facultăți de profil din țară 

și din străinătate; 
- consultarea cu stakeholderii și elaborarea de propuneri la nivelul departamentelor, având 

în vedere cererile și sugestiile angajatorilor și absolvenților; 
- supunerea propunerilor spre analiză și avizare Comisiei de Dezvoltare a Curriculumului 

și, ulterior, Biroului Executiv al Consiliului Facultății (BExCF)  și Consiliului Facultății 
(CF); 

- analizarea de către BExCF/CF a oportunității înscrierii noului program de studii, conform 
listei domeniilor/ specializărilor existente în Nomenclatorul național, în domeniul de 
activitate și în politica educațională ale FPSE; 
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- supunerea propunerii de inițiere a unui nou program de studii pentru avizare Consiliului 
facultății, propunerea urmând a fi înaintată spre aprobare și validare Senatului 
Universității  

La nivelul FPSE, iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studii se 
realizează în conformitate cu procedura internă elaborată în acest sens, prezentată în anexe.  
Procedura vizează toate programele de studii și formare continuă oferite de FPSE, care se 
soldează cu o certificare: 

- programe de licență,  
- programe de master,  
- doctorat,  
- cursuri postuniversitare/ postdoctorale, 
- formare și dezvoltare profesională continuă, de tip LLL- lifelong learning. 
Toate prevederile acestei proceduri se aplică pentru toate departamentele din cadrul Facultății 

de Psihologie și Științele Educației din București, atât pentru programele noi de studii, cât și 
pentru programele de studii existente, la toate formele de învățământ (ciclul de licență, masterat 
și doctorat, învățământ cu frecvență (IF), frecvență redusă (IFR), la distanță (ID). 

Conform procedurii menționate, ”programele de studii reprezintă serviciile oferite de 
facultate având ca finalitate dezvoltarea competenţelor necesare practicării unor 
profesii/activități profesionale complexe şi specifice. Conform metodologiei ARACIS, un 
program de studii constă în totalitatea activităţilor de proiectare, organizare, conducere şi 
realizare efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-un domeniu, care conduc la obținerea 
unei calificări universitare” (art. 7). 

Obiectivele generale ale programelor de studii sunt în acord cu strategia instituțională de 
dezvoltare a FPSE, cu reglementările Autorității Naționale pentru Calificări și se bazează pe 
corespondența dintre rezultatele așteptate ale procesului didactic și specificul ocupațiilor și al 
calificărilor pentru care sunt școlarizați studenții prin fiecare dintre programele de studii, 
respectiv prin cercetare, în cazul doctoratului, și calificarea universitară. 
Programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat care se desfăşoară la Facultatea 
de Psihologie și Științele Educației a Universității din București trebuie să corespundă tuturor 
prevederilor legislaţiei şi documentelor normative în vigoare privind: domeniile şi specializările, 
formele de învăţământ, durata studiilor şi numărul de credite de studiu transferabile, planurile de 
învăţământ şi fișele disciplinelor, finalizarea studiilor şi eliberarea diplomelor / certificatelor / 
atestatelor, asigurarea calităţii procesului de învăţământ, personalul didactic, cunoştinţele şi 
competenţele dobândite de absolvenţi, autorizarea / acreditarea (Art. 8.) 

Un program de studii este iniţiat pe baza urmatoarelor motivaţii:  
- realizarea programului este justificată de cerinţele existente sau viitoare ale pieţei muncii,  
- existența cererii potenţialilor beneficiari ai programului, 
- argumente privind proiectele economico - sociale ale comunităţii europene, 
- prescripţiile noilor legi, standarde, coduri, directive şi normative naţionale și/sau 

europene care impun pregătirea de personal în domeniul corespunzător programului.  
- existența  de logistică adecvată şi de personal didactic competent pentru desfăşurarea 

programului. Art. 9. 
Un program de studii este prezentat sub forma unui pachet de documente care include: 

- obiectivele generale și specifice ale programului;  
- planul de învățământ cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studii ECTS și cu 
disciplinele ordonate succesiv în timpul de școlarizare;  
- programele tematice sau fișele disciplinelor incluse în planul de învățământ, respectiv 
rezultatele așteptate ale procesului didactic, exprimate sub forma competențelor cognitive, 
tehnice sau profesionale și afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplină, 
- traseele flexibile de învățare, după caz; 
- modul de examinare și evaluare la fiecare disciplină, ținând cont de rezultatele planificate;  
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- modul de organizare și conținutul examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care 
certifică asimilarea competențelor cognitive și profesionale care corespund calificării 
universitare avută în vedere. 

Procedura menționată stipulează și rolul Comisiei interne de dezvoltare a 
curriculumului. Principalele direcții de acțiune ale acestei comisii sunt: 
a. inițierea unor noi programe de formare, dezvoltare și calificare a cursanților facultății; 
b. revizuirea/ optimizarea periodică a echilibrului și articulării pe verticală și orizontală a 
programelor de studii prin reorganizarea disciplinelor cuprinse în planurile de învățământ; 
c. actualizarea conținuturilor curriculare propuse (cunoștințe, deprinderi, abilități, competențe 
etc.) în concordanță cu dinamica socio-culturală, economică și cu cerinţele pieţei muncii; 
e. promovarea metodologiilor de formare centrate pe student; 
f. eficientizarea metodologiilor de evaluare, apreciere și examinare. (art.11) 
  
IV.3. Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării 

In perioada de raportare, datorita contextului pandemic, activitatea de evaluare a 
rezultatelor învățării s-a realizat in mediul online conform fiselor disciplinelor. 

Aspectele specifice evaluării sunt corelate cu regulamentele în vigoare privind activitatea 
studenților, disponibile public: 
- https://www.unibuc.ro/student-ub/regulamente-și-taxe/ și a celor menționate în Carta 
Universității din București (pag. 57); 
- http://fpse.unibuc.ro/images/Informatii%20utile/2018%20Regulament-privind-activitatea-
profesionala-a-studentilor-2018.pdf 
- https://cesi.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/10/Carta-Universitatii-din-Bucuresti.pdf.  

Evaluarea rezultatelor învățării, examinarea şi notarea studenților se fac pe bază de 
criterii, regulamente şi tehnici care sunt riguros şi consecvent aplicate. Se are în vedere realizarea 
unor demersuri evaluative obiective, transparente și echitabile. În acest sens, cadrele didactice 
au instituit o practică deja integrată în activitățile didactice, respectiv la începutul cursurilor sunt 
discutate atât obiectivele de învățare, cât și modalitățile de evaluare, astfel încât acestea din urmă 
să fie cunoscute, agreate și asumate, și astfel să angajeze mai profund studenții în propriile 
procese de învățare și evaluare. Metodele de evaluare folosite sunt diverse şi încurajează gândirea 
critică, creativitatea, munca în echipă, studiile de caz. Reglementările pentru evaluare ţin cont de 
eventuale circumstanţe atenuante. 

Se urmărește, de asemenea, integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe 
cursuri şi programe de studiu. Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine predarea, învăţarea 
şi examinarea. Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele 
învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în detaliu. 

Evaluarea diagnostică, formativă şi sumativă asigură continuitatea şi consecvenţa în 
învăţare. Evaluarea stimulează studenţii pentru învăţarea creativă, manifestată prin elaborarea de 
lucrări independente bazate pe cunoştinţele însuşite riguros (mici proiecte derulate individual sau 
în echipă, microcercetări, portofolii etc.). Prin intermediul evaluării, progresul studenților în 
învățare este monitorizat, iar etapele principale în achiziția și dezvoltarea competențelor acestora 
sunt specific marcate. Evaluarea, respectiv formele și modalitățile specifice prin care se 
realizează, este strâns corelată cu maniera de predare, fiind încurajate și promovate metode mai 
interactive, metode centrate pe student, asigurând oportunități de participare activă a acestora, în 
defavoarea prelegerii academice clasice. 

În general, evaluările cursurilor propun proiecte și teme de seminar cu punctaje alocate 
ce se cumulează pe parcursul semestrului într-un procent stabilit de titularul cursului în Fișa 
disciplinei (de ex.: 30-40% din nota finală). Sunt folosite, în cadrul unor cursuri corespunzând 
disciplinelor fundamentale, lucrările scrise și probele orale (uneori o combinație), permițând 
astfel o evaluare multi-dimensională – atât a cunoștințelor necesare unui domeniu, cât și a 
abilităților de structurare a discursului oral și a corelațiilor între cunoștințe, în cadrul unui dialog 

https://www.unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/
https://www.unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/
https://cesi.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/10/Carta-Universitatii-din-Bucuresti.pdf
https://cesi.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/10/Carta-Universitatii-din-Bucuresti.pdf
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de tip evaluativ. Pentru acestea sunt elaborate instrumente de evaluare adecvate – grile de 
evaluare, bareme, fișe de auto-evaluare ș.a. 

Sunt menținute dezbaterile cadrelor didactice din cadrul departamentelor asupra 
modalităților mai eficiente de evaluare, pentru a diminua efecte precum învățarea de suprafață 
(memorarea pe termen scurt), intențiile de plagiat în lucrările de tip referat sau eseu, învățarea 
mecanică (lipsită de înțelegerea conceptelor și, implicit, imposibilitatea de a realiza conexiuni 
între tematici, domenii). Prin urmare, sunt folosite modalități noi de evaluare, pentru a cuprinde 
dimensiuni importante ale evaluării, precum: 

- evaluarea rezultatelor învățării – în termeni de cunoștințe, abilități specifice, în special de 
ordin cognitiv (capacități superioare ale gândirii, de tip analiză, sinteză, evaluare, creație), 
atitudini (față de învățare și față de domeniul sau disciplina de studiu) – toate cât mai 
relevante pentru profesionalizarea studenților, respectiv pentru învățarea practică; 

- evaluarea procesului de învățare – cum învață studenții, documentarea proceselor și 
produselor învățării lor, utilizând preponderent funcțiile evaluării formative (pe parcurs) 
și formatoare (evaluare pentru învățare); 

- creșterea ponderii autoevaluării și a inter-evaluării, ca repere pentru autonomia și 
responsabilitatea studenților; 

- evaluarea centrată pe abilități mai degrabă decât pe cunoștințe, având ca scop 
profesionalizarea, de unde și nevoia unei învățări practice; 

- valorificarea informațiilor evaluative și a rezultatelor învățării ca bază pentru consilierea 
privind învățarea, în special pentru acei studenți care înregistrează rezultate scăzute sau 
se află în situații de risc, îndeosebi privind continuarea studiilor, din cauze precum: 
angajament scăzut în învățare, rezistență slabă la efortul de învățare, atenție nefocalizată 
etc.; 

- evaluarea competențelor care valorifică adecvat capacitățile metacognitive, îndeosebi în 
contextul programelor de studii masterale și doctorale. 

  Pentru fixarea cunoștințelor și deprinderi specifice prin seturi de sarcini repetitive, urmate 
de aprecierea răspunsurilor la testele de verificare, se apelează la exersarea asistată de calculator 
(Computer Assisted Training) prin intermediul platformelor Coursera și Edmodo. De exemplu, 
în cadrul cursului TIC livrat în cadrul programului de licență în Științele educației, continuă 
abordarea graduală a temelor, fiind oferit feedback constat și administrarea de sarcini de lucru 
care vizează lucrul în echipă (share – pair). 
  În evaluarea asistată de calculator (Computer Assisted Testing) se folosesc aplicații 
software capabile să testeze nivelul de însușire a cunoștințelor prin verificarea răspunsurilor. O 
interfață grafică prietenoasă va afișa mesaje corespunzătoare interpretării răspunsurilor. 

 Un punct tare pentru evaluarea studenților continuă să rămână curriculumul unora dintre 
cursurile programului de licență și al programului de studii masterale MEOPE, din cadrul 
Departamentului de Științele Educației, cursuri care include problematica evaluării, atât sub 
aspect teoretic, cât și aplicativ (construcție de itemi, planificare, scorare etc.), oferindu-li-se astfel 
instrumente adecvate pentru a face judecăți metaevaluative privind propriul proces de instruire, 
dar și pentru evaluarea curriculumului academic. 

 Lucrările de licență, dizertație și doctorat se realizează cu respectarea instrucțiunilor din 
Ghidurile specifice ce se găsesc pe site-ul facultății- http://fpse.unibuc.ro/studenti/informatii-
utile. 
  
Examenul de licență: 

o   Examenul de licență organizat din cadrul FPSE s-a realizat in perioada de raportare prin 
Prezentarea și susținerea lucrării de licență datorita contextului pandemic.  
Examenul se organizează conform structurii anului universitar, în lunile iunie și februarie, 
conform metodologiilor și procedurilor de finalizare a studiilor. Studenții primesc, conform 

https://fpse.unibuc.ro/studenti/informatii-utile
https://fpse.unibuc.ro/studenti/informatii-utile
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calendarului academic, tematica și bibliografia, structura examenului de licenţă, înainte cu 6 
luni de susținerea probei I.  

 
Examenul de finalizare al studiilor doctorale este echivalent cu prezentarea tezei finale ce 
cuprinde cercetările desfășurate pe parcursul școlii doctorale de către student. Procesul de 
evaluare este însă unul mai îndelungat, cu faze intermediare de prezentare a proiectelor din cadrul 
tezei finale sub formă de referate. Susținerea tezei are loc conform unui program stabilit, în fața 
unei comisii formate din membri ai mai multor școlii doctorale. În măsura în care acest lucru 
este necesar, studentul își apară teza, răspunzând la întrebările comisiei privind teoria, 
metodologia, statistica sau alte aspecte incluse în teză.  
Teza este evaluată anterior de către comisie, in fapt teza este rezultatul consultării cu 
coordonatorul doctoratului și cu îndrumătorii de doctorat ai fiecărui student. Aceste consultări 
au loc în mod regulat, atât prin întâlniri față în față cu studentul/studenții, cât și folosind 
tehnologia. Parte a evaluării calității cercetării desfășurate de doctorand pe parcursul stagiului 
doctoral ține de calitatea publicațiilor sale științifice. Consiliul școlii doctorale a adoptat, de 
comun acord cu consiliile tuturor celorlalte școli doctorale din Consorțiul Universitaria, un set 
de criterii minime pentru obținerea titlului de doctor în psihologie sau științe ale educației, care 
discută explicit atât teza de doctorat cât și calitatea publicațiilor și care stabilește niveluri maxime 
ale calificativelor care pot fi acordate, ca funcție a acestei calități. 
 
IV.4. Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral  

Evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale ale cadrelor didactice din 
cadrul FPSE se face cu respectarea normelor metodologiei specifice a Universității din București 
privind această activitate și în conformitate cu metodologia proprie a facultății, în cadrul 
procesului anual de evaluare a calității.  

Cele 4 dimensiuni evaluate privind activitatea anuala a cadrului didactic:  
-activitatea didactică,  
-activitatea de cercetare științifică,  
-activitatea de management și administrație (servicii instituționale, activități administrative) și  
- activitatea de interacțiune cu societatea.   
Și in acest an, evaluarea cadrelor didactice s-a realizat online. A fost redactat un raport cu 
rezultatele obținute de fiecare cadru didactic pentru fiecare disciplină predata - curs și seminar. 
În ședințele de departament s-au analiza rezultatele. 

Evaluarea colegială s-a realizat online, cu asigurarea confidențialității. Chestionarul 
online a fost setat să înregistreze datele în mod opțional, astfel încât fiecare cadru didactic putând 
să evalueze colegii cu care a colaborat. A fost continuată utilizarea procedurii care clarifică 
rolurile şi activitățile membrilor echipei calității. 

Astfel, fiecare cadru didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către directorul de 
departament, colegi, studenți. 
- Autoevaluare: formularul de evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic este 

armonizat cu standardele de performanta CNATDCU. 
- Inter-evaluările colegiale au îmbrăcat forme diferite: feed-back BIFF (B – Behaviour, I – 

Impact, F Future, F – Feelings), feed back focalizat (tip sandwich) pe o anumită performanță 
sau situaţie profesională. La DȘE a continuat valorificarea feedbackului fiecărui membru, 
constatându-se nevoia de conștientizare a efectului de domino care apare dacă nu sunt 
respectate termenele limită pentru sarcini la nivelul departamentului. În acest sens, în cadrul 
întâlnirilor din departament, profesorii au fost invitați să își exprime clar şi transparent 
opiniile și disponibilitatea privind contribuțiile la sarcini comune, au fost stabilite 
responsabilităţile individuale referitoare la servicii instituționale cu caracter lunar 
(întocmirea referatelor de plata cu ora), anual (state de funcții) sau semestrial (orar).  
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Cumulativ, rezultatele acestor evaluări se concretizează în evaluările anuale ale fiecărui cadru 
didactic. 

- În privința evaluării cadrelor didactice de către studenți, a fost pus în aplicare un sistem de 
evaluare on-line, pilotat în anul 2016-2017, prin care se asigură o mai mare rată de participare 
a studenților și posibilitatea de a gestiona datele obținute într-un mod unitar. Astfel, a fost 
creată o adresă de e-mail dedicată, care va fi utilizată pentru transmiterea formularelor de 
feedback și pentru răspunsurile generate automat (evaluare.fpse@gmail.com).  
Cu ajutorul aplicației gratuite Google Forms, a fost transferat conținutul formularelor de 

feedback standard în format online. Pentru a facilita procesul, au fost extrase din orarul de pe 
semestrul I și II, anul universitar 2017-2018 toate cursurile, respectiv toți titularii de curs, pentru 
fiecare dintre aceștia realizându-se un formular de feedback distinct. Categoriile de întrebări sunt 
cele din formularul inițial de feedback (utilizat la nivelul UB), la care s-a adăugat secțiunea legată 
de activități extracurriculare/ loc de muncă. Avantajele deja înregistrate ale sistemului de 
evaluare on-line sunt: 
-        sprijinirea creării unei culturi a evaluării/ feedback-ului; 
-        încurajarea participării studenților la procesul de evaluare; 
-        utilizarea formularelor și în anii următori, cu modificări în funcție de planul de învățământ 
și de acoperirea cu personal; 
-        posibilitatea consolidării unei relații cu Alumni FPSE, ceea ce poate contribui semnificativ 
la monitorizarea parcursului acestora după absolvire. 

La nivelul Școlii doctorale, managementul calității se face prin respectarea procedurilor 
instituționale, generale și locale. Evaluarea studenților se face prin stabilirea unei metode 
coerente cu materia predată, este anunțată în avans și vizează aspectele predate și/sau care au 
făcut obiectul cursului, conform fișelor disciplinei.  

Evaluarea cadrelor didactice din cadrul Școlii doctorale se efectuează de către studenți 
prin fișe anonime de evaluare ce vizează mai multe arii ale activității de predare. De asemenea, 
Directorul Școlii doctorale evaluează membrii Școlii doctorale, existând posibilitatea de a face 
evaluări colegiale la nivel de departament. Evaluarea se face pe criterii obiective, de performanță 
– indice Hirsch, publicații în reviste ISI, publicare de capitole sau cărți și pe criterii etice și/sau 
de conduită, în cazul în care există plângeri. 
 
IV.5.  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
         Formarea profesională a presupus adaptarea la mijloacele electronice online în vederea 
creșterii productivității activității de predare-învățare-evaluare și colaborării digitale între 
membrii comunității academice și administrative a FPSE. 
      Cadrele didactice au beneficiat in perioada de raportare de workshop-urile online de 
utilizare colaborativă a platformei Microsoft 365 (MS 365), beneficiind în activitatea didactică 
de noile facilități pe care aplicațiile din suita Office le oferă: MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint, MS OneNote și alte utilitare. 
   La acestea s-a adăugat cursul de utilizare a platformei Cisco Webex, platforma dedicată 
întâlnirilor și conferințelor online cu număr mare de participanți. 
    Pe parcursul anului universitar 2020-2021 personalul didactic auxiliar împreună cu 
coordonatorii/directorii direcției, au participat la sesiunea de instruire privind Învățământul la 
Distanță și Frecvență Redusă organizat de ARACIS (ianuarie 2021). De menționat că instruirea 
periodică reprezintă unul din punctele tari ale angajaților Direcției. În cadrul Direcției există o 
preocupare constantă  și pentru identificarea de soluții privind colaborarea pe plan național și 
internațional, prin parteneriate și proiecte cu unități de învățământ sau organizații cu activitate 
în domeniul educației. Acest demers a fost strâns legat de dimensiunea profesional-didactică 
din misiunea asumată de DIDFR. 

O analiza de nevoi derulata la nivelul facultății a evidențiat ca factori ce contribuie la 
îmbunătățirea sentimentului de apartenenta la nivel organizațional: 

mailto:evaluare.fpse@gmail.com
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● Viziunea/obiectivele comune; 
● Valorile personale, angajament, dăruire, vocație, calitate umană, compatibilitate cu 

așteptările; 
● Colegii, rețelele de apartenență, incluziune, participare, activități în echipă, activități 

sociale, proiecte comune, interese comune de cercetare, centre, evenimente; 
● Sprijinul primit in cercetare și predare (oportunități de formare/dezvoltare a carierei); 
● Facilitățile la nivel organizațional; 
● Tradiția, tu reprezentând universitatea, evenimente, ceremonii; 
● Solicitare de opinii, dialog, deschidere către inovare, apreciere, recunoaștere, 
● Încredere, libertate, respect, participare la decizii, relație bună cu managementul 

(înțelegerea de către conducere a realităților/nevoilor), lipsa corupției, meritocrația. 
 
IV.6 Accesibilitatea resurselor adecvate învățării 
 
FPSE acorda o atenție deosebită se acordă incluziunii studenților cu dizabilități prin 

adaptarea resurselor și programelor de predare și învățare și asigură studenților resurse și 
servicii adecvate și relevante pentru facilitarea învățării și pentru asigurarea unei vieţi 
studențești de calitate. 

Se asigură resurse de învățare adaptate prin centrul CATA - manuale, tratate, referințe 
bibliografice, crestomaţii, antologii etc., pentru fiecare program de studii în biblioteci, centre 
de resurse etc., în format clasic sau electronic şi gratuit. Biblioteca dispune, pe lângă accesul 
electronic, de un număr corespunzător de volume din țară și din străinătate și de abonamente la 
principalele reviste de specialitate din țară şi străinătate pentru fiecare disciplină care definește 
un program de studii. Programul de acces este adaptat în funcție de nevoile studenților. Aceștia 
sunt informați cu privire la existența resurselor respective 
 
 IV.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității 
 

Baza de date referitoare la asigurarea internă a calității a fost actualizată sistematic, iar 
transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, 
certificatele, diplomele și calificările oferite a fost în mod constant asigurată. 

CEAC colectează, prelucrează şi analizează date şi informații privind starea calității 
educației și a vieții studenților în spațiul universitar. Deciziile de politică, strategie și 
administrative sunt fundamentate pe baza informațiilor colectate și analizate. De asemenea, se 
adună informații despre starea calității în alte instituții din ţară şi din străinătate, cu care se 
compară şi pe baza cărora formulează în mod diferenţiat repere - benchmarks mai ales prin 
raportare la celelalte departamente din țară cu aceeași specializare.  
 
 IV.7. Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, 
după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite 
 

Prin mediile specifice de comunicare (electronice și afișaj în facultate) se asigură 
transparența publică a datelor și informațiilor utile vieții academice. FPSE are site, pagină 
Facebook pe care sunt disponibile documentele fundamentale și una web unde sunt disponibile 
Carta universitară, Codul de etică, regulamentele în vigoare, informații şi date, cantitative şi/ sau 
calitative, actuale, despre calificările, programele de studii, diplomele, personalul didactic şi de 
cercetare, facilitățile oferite studenților și despre orice aspecte de interes pentru public, în 
general, și pentru studenți, în special. 

 Studenții beneficiază de un ghid al studentului, actualizat anual, cu toate informațiile 
relevante despre parcursul lor academic, activitățile extracurriculare şi serviciile-suport 
disponibile, drepturile lor şi oportunitățile pe care le oferă facultatea. De asemenea, Absolvenții 
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primesc gratuit Suplimentul la diplomă care conține toate informațiile prevăzute prin 
reglementările în vigoare.  
 
 IV.8. Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii 
 

In cadrul FPSE, fiecare departament implementează permanent măsurile de îmbunătățire 
a calității educației propuse de CEAC şi colaborează interdepartamental, dar și cu alte universități 
și instituții din țară sau din străinătate pentru identificarea şi adoptarea bunelor practici în 
domeniile de calitate. De exemplu, departamentul Psihopedagogie specială colectează electronic, 
prelucrează şi analizează datele şi informațiile relevante pentru evaluarea şi asigurarea 
instituțională a calității. Pe lângă datele şi informațiile privitoare la starea calității, departamentul 
adună informații despre starea calității în alte universități din țară şi străinătate, cu care se 
compară şi pe baza cărora formulează în mod diferențiat repere (benchmarks). Departamentul 
utilizează mecanismele consultării stakeholderilor în procesul decizional. 

Astfel, rolul Comisiei de evaluare și asigurare a calității (CEAC) se exercită în 
concordanță cu misiunea și opțiunile strategice ale Facultății de Psihologie și Științele Educației 
cu privire la optimizarea continuă a calității în domeniile pregătirii studenților și ale cercetării 
științifice. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității coordonează aplicarea procedurilor şi 
activităţilor de evaluare şi asigurare a calității. In componența CEAC sunt incluse cadre 
didactice, studenți, dar și reprezentați ai angajatorilor. 

Comisia elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl face public prin afişare sau 
publicare, inclusiv în format electronic şi formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii 
educaţiei ținând cont de bunele practici ale domeniului din ţară sau din străinătate. 
 
 
 IV.9. Asigurarea externă a calității în mod periodic 
 

În aspect important în perioada de referință se referă la programele de studii ale FPSE 
supuse procedurilor de evaluare externă periodică: programul de studii de licență Psihopedagogie 
specială (februarie 2021) și programul de studii de licență Pedagogie (martie 2021); procesul s-
a încheiat cu validarea propunerilor FPSE, cu aprecierea calității programelor derulate.  

De asemenea, în aceeași perioadă a fost obținută autorizarea de funcționare provizorie 
pentru două noi programe de studii de licență: Științe cognitive – IF, în limba engleză (iunie 
2021) și științe cognitive – IF, în limba română (iulie 2021). Aceste programe reprezintă o 
premieră pentru învățământul universitar românesc. 

Programele de master au fost supuse, de asemenea, unui proces similar de evaluare 
externă (finalizarea acreditării domeniului de studii universitare de master, februarie 2021). 
Conform Fișei vizitei, domeniul de studii universitare de master evaluat – Științe ale educației- 
îndeplinește toate standardele și criteriile generale și specifice stabilite de ARACIS pentru o 
evaluare periodică a calității programelor de studii din învățământul superior. De asemenea, au 
fost evaluate de către ARACIS alte două noi programe de studii universitare de master, cu 
încadrare în DSUM acreditat Psihologie: 

a. Psihoterapie focalizată pe emoții -  master de tip profesional; 
b. Terapii cognitiv-comportamentale - master de tip profesional 

 Aceste validări externe, demonstrează fermitatea și eficiența demersurilor formative ale 
FSPE, cât și racordarea acestora la tendințele internaționale. 

Pentru ilustrare prezentăm câteva dintre concluziile rezultate din vizitele evaluatorilor 
externi care au subliniat următoarele aspecte pozitive ale programului de licență în psihologie: 
- Capitalul de tradiție și prestigiu al școlii de psihologie de la București, care reprezintă o 

resursă simbolică importantă. 
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- Există un potențial de resurse umane remarcabil, deopotrivă în registrul activităților 
didactice, dar și al celor de cercetare. 

- Resursele de cercetare și dotarea laboratoarelor este corespunzătoare și permite o bună 
derulare a activităților specifice.  

- Anvergura și complexitatea programului de licență este deosebită, nu atât numai prin 
numărul de studenți înmatriculați (900, pentru toți cei 3 ani de studiu), cât și prin colaborările 
cu mulți parteneri din mediul economico-social, din arii foarte diverse. 

- Expertiza oferită de către colectivele de cercetare ale departamentului au contribuții 
semnificative la fundamentarea politicilor publice. 

- Recomandările comisiei legate de programul de studii licență psihologie au fost: 
- Optimizarea planului de învățământ, în acord cu standardele specifice: includerea în Planul 

de învățământ a tuturor disciplinelor cu statut de discipline obligatorii (ex., Genetica 
comportamentului uman), precum și modificarea statului unor discipline – fundamentale-de 
domeniu/ de specialitate/ complementare, respectiv obligatorii/opționale (ex., Psihologia 
socială 1 și Psihologia experimentală să devină discipline fundamentale, Limba străină să 
devină obligatorie, să crească ponderea disciplinelor opționale >20%), în condițiile încadrării 
în limita maximă de 28 ore didactice 

- Optimizarea întocmirii documentelor care descriu procesul de predare/învățare (ex., fișa 
disciplinei), prin indicarea explicită a obiectivelor vizate și a competențelor (profesionale și 
transversale) ce urmează a fi formate, în acord cu cele asociate referențialului profesional 
(calificarea de psiholog), pentru fiecare disciplină în parte, precum și descrierea operațională 
a standardelor de evaluare. 

- Îmbunătățirea comunicării didactice, îndeosebi în registrul feedback-ului oferit studenților, 
atât după diversele sarcini de lucru la cursuri și seminarii/ laboratoare, cât mai ales după 
diversele forme de evaluare (parțiale, colocvii, examene). 
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V. Analize interne și comparative 
V.1.   Analiza SWOT 

 Puncte tari Puncte slabe Oportunități  Amenintari 

Educație -  Colaborarea internațională in 
vederea facilitării  elaborării de 
noi programe de studii; 
-personal didactic cu experiență 
practică, multiple specializări  
-  paleta vasta a programelor de 
master, soluții inovative privind 
parcursul de învățare 
personalizat, inclusiv programe 
interdisciplinare. 
-    programe de formare 
actualizate și cu aplicații practice. 
- dezvoltarea învățământului 
online (generează eficacitate și 
reduce costurile). 
-componenta practică asigurată 
prin colaborarea cu instituții și 
ONG-uri de profil; 
-implicarea studenților în 
evaluarea calității programelor de 
formare; 
-Programul de Double Degree, 
derulat în parteneriat cu 
Danemarca, în cadrul căruia 
studenții DȘE descoperă 
alternative educaționale 
valoroase și își îmbogățesc 
achizițiile învățării practice 

-lipsa ofertei educaționale 
particularizate pentru studenții 
ne-tradiționali  
-in context tradițional spații 
insuficiente pentru cursuri și orar 
indisponibil pentru unii studenți 
(cei care au job) 
-un număr semnificativ de 
studenți care nu susțin fie  
examenul de licență, fie 
dizertația, deși frecventează 
cursurile 
-norme didactice prea mari pentru 
asistenți și lectori, timp 
insuficient pentru cercetare 
- reducerea interactivității sociale 
dintre studenți, un factor deosebit 
de critic cu precădere pentru 
tinerii aflați la începutul studiilor 
lor superioare; 
-dificultăți in transpunerea in 
format online a disciplinelor 
fundamentate pe activități de 
laborator sau activități practice; 
- dificultăți de concentrare pentru 
unii studenți, în special pentru 
studenții din anul I de studii, în 
cadrul cursurilor online 
comparativ cu aceleași cursuri 
susținute față în față. 

-Oportunități de dezvoltare prin 
accesare de fonduri extrabugetare 
prin programele UE; 
-Internaționalizarea 
învățământului superior; 
 
-Strânsă colaborare cu mediul 
didactic preuniversitar; 
 
-Platforme virtuale accesibile, cu 
facilități pentru învățare 

-   efectele produse de pandemia 
Covid 19 și valurile succesive, 
impredictibilitate, disparitati 
emergente; 
- Constrângeri financiare ce 
afectează implementarea 
direcțiilor de dezvoltare, lipsa 
unor politici nationale de 
sustinere financiară a dezvoltării 
capacităților instituționale de 
cercetare; 
-Situația materială a studentului 
ce il determină să se angajeze, dar 
de puține ori in domeniu 
(necesitatea internshipurilor); 
-diviziunea socio-economică, 
care îngreunează semnificativ 
activitățile acelor studenți care nu 
dispun încă de dispozitive 
tehnologice moderne sau de acces 
neîntrerupt la internet de mare 
viteză; 
-Scăderea caracterului predictibil 
al perspectivelor de angajare ale 
studenților, în context pandemic 
-       competiția programelor 
academice de la nivel european și 
național – atrag un număr 
semnificativ de absolvenți. 
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 Puncte tari Puncte slabe Oportunități  Amenintari 

Cercetare -  în ultimii ani a crescut 
semnificativ  calitatea 
publicatiilor  (reviste WoS și 
BDI) 
 
-dezvoltarea centrelor de 
cercetare prin constituirea de 
echipe de cercetare care 
desfășoară împreuna proiecte. 
 
-creșterea numărului și a 
relevanței conferințelor naționale 
și internaționale la care participă 
cadrele didactice 
 
-au fost depuse proiecte în 
competițiile de grant și există 
competiții câștigate; 
 
-implicarea studenților ca 
voluntari in organizarea și 
desfășurarea evenimentelor 
științifice a adus beneficii sub 
forma unor noi competente; 
  
-implicarea studenților în 
miniproiecte de cercetare; 
-alocare de minigranturi UB 
pentru participarea la evenimente 
științifice; 
-creșterea numărului 
specialiștilor abilitați in domeniu; 

-dezvoltarea competențelor 
cadrelor didactice privind 
metodologia modernă de 
cercetare și de utilizare a 
tehnologiei specifice; 
- lipsa fondurilor destinate 
cercetării pentru tehnologie 
avansată 
-specializarea personalului 
privind accesarea și fondurilor și 
managementul proiectului de 
cercetare  
-accesul la baze de date este încă 
problematic. 
-resurse și perspective 
insuficiente pentru cercetări 
fundamentale, relevante național 
și internațional; 
-  reglementările nu favorizează 
alocarea timpului și efortului 
pentru cercetare - plata 
personalului se face pentru 
activitate didactică, implicit 
timpul alocat de corpul academic 
pentru activitate didactică este 
mult mai mare decât pentru 
activitatea de cercetare, 

-    o rețea de instituții și ONG-uri 
de profil deschise pentru 
realizarea în comun a unor 
cercetări aplicative; 
-oportunități de dezvoltare prin 
accesare de fonduri extrabugetare 
prin programele UE. 
-  introducerea unor modalități de 
stimulare a cercetării (echipe 
interne de suport și review, 
ghiduri de accesare baze de date, 
ghiduri de realizare a unui demers 
de cercetare, creșterea 
standardului de promovare și 
evaluare). 
- valorificarea în cercetare a 
experienței cadrelor didactice cu 
activități/ experiență practică 
-diversificarea problematicilor de 
cercetare conexe unor situații care 
solicit soluții, în context 
pandemic 
-consolidarea încrederii în 
resursele digitale posibil de 
valorificat în cercetare, în context 
pandemic 

-  lipsa unei strategii privind 
dezvoltarea performanței pentru a 
răspunde cerințelor sistemelor de 
ierarhizare universitară (orientată 
preponderent pe randamentul în 
activitatea de cercetare/ publicare 
a cercetării). 
-absența joncțiunilor epistemice 
între activitatea didactică și cea de 
cercetare 
-organizarea activității 
universitare la nivel general 
instituțional nu conduce direct la 
structurarea unui cadru de 
dezvoltare sistematică a 
activităților de cercetare, ele 
rămân în continuare opțiuni 
personale și activități facultative 
ale cadrelor didactice universitare 
(în universitățile cu care ne 
comparăm, un cadru didactic are 
un program didactic redus și face 
cercetare, având resursele 
necesare).  
- Presiunea sarcinilor 
administrative 
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 Puncte tari Puncte slabe Oportunități  Amenintari 

Management 
și 
administratie 

-management participativ, 
transparentă și implicarea 
corpului profesoral in luarea 
deciziilor 
-personal de conducere cu 
experiență de management-
administrație. 
-au fost elaborate o serie de 
regulamente, protocoale, 
proceduri. 
-există implicare consistentă în 
realizarea și up-datarea unor 
regulamente, proceduri de lucru. 

-management financiar 
centralizat 
-unele regulamente, proceduri nu 
sunt adaptate pentru a soluționa 
unele spețe instituționale ce s-au 
ivit recent. 
- personal auxiliar (administrativ) 
subdimensionat. 
- dotări insuficiente 
(echipamente, programe 
software, teste, laboratoare). 
-spații insuficiente. 
 
-nu exista posibilitatea de 
motivare a personalului didactic 
implicat în activități 
administrative suplimentare.  

-    realizarea unui caiet de 
regulamente, proceduri (Manual 
al Calității departamentului). 
 

lipsa unor repere în procese 
manageriale, administrative la 
nivel macro creează posibilitatea 
de apariție a unor solicitări cu 
justificare parțială, însă care nu 
pot fi complet amendate în lipsa 
reperelor 
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 Puncte tari Puncte slabe Oportunități  Amenintari 

Interactiune 
cu societatea 

-Dezvoltarea unui număr tot mai 
mare de parteneriate cu instituții 
și ONG-uri din domeniu, dar și cu 
firme mai mici sau mai mari, 
cabinete psihologice ce asigură 
latura aplicativă a programelor de 
studiu ; 
-colaborarea cu viitori angajatori 
ai absolvenților; 
-cercetarea pieţei muncii, a 
nevoilor angajatorilor pentru a 
corela competenţele formate cu 
nevoile pieţei; 
-experiență de colaborare, 
parteneriat cu agenți sociali 
relevanți. 

- lipsa unui proiect care evaluează 
nevoile pieței. 
-Monitorizarea și tracking-ul 
studenților și absolvenților 
-unele discipline nu au 
corespondent în planul practicii, 
ci numai al cercetării. 
 
-probleme psihologice legate de 
izolarea socială sau de reducerea 
interacțiunilor sociale în pofida 
ranforsării rețelelor de suport 
psihologic în cadrul majorității 
instituțiilor universitare de-a 
lungul anilor 2020 și 2021. 
 
 

-lansarea unor proiecte de 
anvergură și relevanță pentru 
nevoile societății (de exemplu, 
starea de bine, sănătatea mentală 
în populație etc.). 
- lansarea unor proiecte de 
dezvoltare. 
-căutarea unor agenți pentru 
practica de specialitate. 
- invitarea unor specialiști în 
calitate de profesori asociați. 
 
-audiența în creștere a publicului 
larg pentru o diversitate de 
servicii educaționale 

- hotărâri dezavantajoase 
din partea Colegiului 
Psihologilor. 
intrarea pe piața de psihologie a 
altor categorii profesionale. 
competiția neloială pe piața 
serviciilor și a formării 
psihologice. 
neclaritatea imaginii sociale a 
profesiei de psiholog și a unora 
dintre serviciile psihologice 
receptivitatea scăzută a 
comunității pentru susținerea 
financiară a direcțiilor de 
dezvoltare identificate in FPSE; 
-contextul pandemic și 
disparitatile generate in acest 
areal de dezvoltare la nivel 
institutional 
-lipsa de receptivitate a 
decidenților în domeniul 
educației față de expertiza DȘE 
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V.2.   Dinamici relevante în raport cu anii precedenți privind starea facultății (se vor 
comenta în mod special anexele) 
  
La nivelul FPSE s-au văzut îmbunătățiri evidente în toate arealele de raportare și în mod deosebit 
în arealele cercetare și interacțiune cu societatea. 

- A pusă în practică  reconstrucția ofertei educaționale (a curriculumului) pentru 
programele de studii masterale și de licență, cu valorificarea potențialului integrativ al 
curriculumului (programe tip cluster pentru master). 

- In contextul pandemiei a crescut interesul pentru valorificarea eficientă a TIC în 
proiectarea, implementarea și evaluarea atât a activității educaționale, cât și a cercetării 

- Rețeaua CIVIS aduce FPSE in ipostaza actor social inovator cu impact notabil privind 
cercetarea și politicile din domeniul educațional; 

- S-au consolidat abordările educaționale integrate fundamentate pe date de cercetare și 
intervenții multidisciplinare. 

- A crescut numărul publicațiilor și s-a îmbunătățit vizibilitatea acestora la nivel național 
și internațional, dar și numărul proiectelor de cercetare; activitatea științifică se menține 
într-un trend optim, crescător (vizibil prin studii în reviste cu impact, reviste BDI, 
proiecte). Utilizarea sistematică a indicatorilor internaționali referitor la performanțe 
personale și departamentale (ex. Index Hirsch, publicații indexate în baze de date 
internaționale și a celor indexate ISI) a devenit o practica utila. 

- S-a înregistrat dezvoltarea culturii calității la nivel instituțional prin creșterea nivelului 
răspunderii individuale și instituționale (accountability). S-au elaborat noi proceduri și 
regulamente scrise (organizarea examenelor grilă, consemnarea prezenței studenților, 
organizarea practicii, etc.).  A crescut numărul de colaborări intra-departamentale, în 
contextul activității de cercetare. 

- Au fost create noi relații de colaborare cu instituții sau parteneri interni și externi. De 
asemenea, s-a dezvoltat arealul parteneriatelor cu instituții publice și ONG-uri cu 
activitate relevantă în domeniu, încurajându-se participarea studenților ca voluntari într-
o mare varietate de activități ce presupun incluziunea persoanei cu nevoi speciale în 
societate. 

- S-a înregistrat un nivel mai ridicat al participării studenților la activitățile de cercetare/ 
proiecte ale FPSE. 

- S-au intensificat eforturile de consolidare a unei comunități educaționale, prin implicarea 
în activitățile Consorțiului Universitaria. 

 
V.3. Analize comparative cu alte facultăți (benchmarking, poziționarea 
facultății/domeniilor în diferite clasamente) 
 

Domeniul Psihologie din cadrul Universității din București s-a dezvoltat semnificativ în 
ultimii ani. Au apărut noi programe. Recent au fost lansate două programe postuniversitare și 
alte două programe de master. Performanța în cercetare a crescut semnificativ. 
Comparativ cu alte departamente de psihologie din Consorțiul Universitaria (benchmarking), 
Departamentul de Psihologie al UB este cel mai mare formator de psihologie din România având 
cele mai multe programe de studii. În aria cercetării performanța este la nivelul celorlalte 
departamente (criteriul mediei generale a performanței în cele 4 centre – București, Iași, Cluj-
Napoca, Timișoara).  

La nivelul planului de învățământ al DȘE se remarca o similitudine în cadrul ofertelor de 
studiu prezente în cadrul altor departamente similare din țară, dar și cursuri care se diferențiază, 
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precum: Pedagogia învățământului superior, Antropologie culturală şi pedagogică, Analiză 
cantitativă de date, Introducere în proiectarea și evaluarea programelor de formare, Dezvoltarea 
și evaluarea competențelor profesionale, Managementul curriculumului și prin oferta de cursuri 
opționale, precum: Educație, comunicare și media, Imaginație și creativitate și Educație și 
economie. 

În ceea ce privește scorul h-index, la nivelul raportării CNATCU, media acestui indice, 
la nivel național,  este de 4,43. În cea ce privește DȘE, media acestui indice este de 6,5.   

La Departamentul de Psihopedagogie Specială se relevă faptul că 70% - 80% din 
disciplinele din Planul de învățământ al departamentului sunt comune cu cele ale Universității 
„Babeș-Bolyai“ – Cluj-Napoca, ale Universității „Ovidius“ – Constanța (trunchi de discipline 
fundamentale similare); astfel, este facilitat transferul studenților, echivalarea de examene, 
competitivitatea loială pe piața muncii etc. 

 Școala doctorală din cadrul FPSE reprezintă una dintre cele mai căutate școli la nivel 
național. Totuși, Școala doctorală din cadrul Universității din București produce mai puține 
articole publicate și atrage mai puține granturi, comparativ cu Universitatea Babeș-Bolyai. 
  
 
VI.    Concluzii/Propuneri 
  

În anul universitar 2020-2021 au fost continuate eforturile organizației în vederea 
creșterii calității serviciilor educaționale online. Digitalizarea forțată a învățământului superior a 
venit cu multe provocări, principala fiind asigurarea continuității procesului de predare și 
învățare în condiții neașteptate, condițiile impuse de restricțiile interacțiunii sociale. Au fost 
mobilizate pedagogii inovatoare pentru a facilita instruirea în „noua realitate”. Însă utilizarea 
instrumentelor digitale existente și a investițiilor tehnologice au avut și efecte negative devenite 
tot mai evidente în acest an universitar, asupra nevoilor sociale, emoționale și afective atât ale 
studenților, cât și ale cadrelor didactice.   

Pentru a ilustra sprijinul suplimentar oferit studenților – pe lângă activitățile din cadrul 
cursurilor, se poate menționa  și activitatea de  la Centrul de Învățare al UB: Peste 1000 de 
studenți ai UB au beneficiat în anul 2021 de serviciile oferite prin intermediul Centrului, 
participând la atelierele și sesiunile interactive organizate on-line și susținute atât de cadre 
didactice și colaboratori ai FPSE, cât și de actuali masteranzi și doctoranzi din domeniul Științe 
ale educației. 

Adițional, se pot menționa și serviciile de suport psihologic colegial, livrate de 56 de 
studenți de anii I și II înscriși în cadrul masteratelor clinice ale Facultății de Psihologie și Științele 
Educației din UB. E important de știut că până în prezent, 125 de studenți ai Universității din 
București au fost înscriși în cadrul programului ca beneficiari ai serviciilor de suport psihologic 
colegial. Aceștia provin din cadrul tuturor facultăților din UB, preponderent (peste 80%) din 
cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Facultății de Matematică și Informatică și 
Facultății de Limbi și Literaturi Străine. 

Din aceleași limitări aduse de pandemie, în această perioadă, diseminarea informațiilor 
referitoare la admitere, derularea procesului în sine, promovarea programelor FPSE prin sesiuni 
on-line de Q&A cu coordonatorii acestor programe și actuali sau foști studenți au fost derulate 
online, cu succes. Gestionarea fluxului mare de candidați și comunicarea permanentă cu aceștia, 
în vederea rezolvării prompte a tuturor situațiilor particulare apărute pe parcursul admiterii a fost 
însă o provocare consistentă. 
 

VI.1. Plan de măsuri 
 Ca urmare a analizei și prioritizării planurilor de masuri propuse de fiecare departament 

in parte, propunem următorul plan general de masuri ce se regăsește și  in  Planul operațional al 
Facultății. Acestea sunt, de asemenea, provocări emergente in contextul pandemiei  
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Domeniul Educație 
- Îmbunătățirea ofertei curriculare atât pentru programul de studii de licență, cât și pentru cele 

masterale, în vederea asigurării consistenței și coerenței interne, dar și pentru corelarea 
interdepartamentală și cea cu documentele reglatoare privind calificările oferite în 
învățământul superior; 

- Implementarea planurilor de învățământ restructurate în viziune integrativă (tip cluster) la 
masterat;  

- Identificarea de soluții pentru adaptarea ofertei educaționale la nevoile studenților ne-
tradiționali.  Elaborarea unei strategii pilot pentru studenții ne-tradiționali (echivalarea unor 
studii, recunoașterea competențelor dobândite în alte contexte, valorificarea studenților ca 
resurse de tip mentorat pentru colegii mai tineri);   promovarea/ inițierea de manifestări 
științifice adresate studenților 

- Actualizarea planurilor de formare academică în acord cu evoluțiile de la nivel internațional 
(european) și național. 

-  Organizarea unei clinici universitare care să susțină activitatea practică a studenților. 
- Inițierea de programe de studii post-universitare, pe probleme de actualitate identificate în 

sistemul național de educație; 
-  Crearea unei platforme online în care profesorii şi studenții să aibă acces la o bază de date 

comună, să folosească şi distribuie informații despre cursuri, resurse, orar, să actualizeze date 
referitoare la cercetare sau interese profesionale. 

-  Utilizarea platformelor virtuale de învățare în mod sistematic; sunt utilizate platformele în 
special în cadrul activităților asociate cursurilor de IAC, TIC, Blended learning sau Teoria şi 
practica educației civice (Edmodo), dar urmărim folosirea acestor resurse ca parte integrantă 
a activităților de învățare;  

- Dezvoltarea de programe de life long learning 
-   Organizarea de evenimente ale comunității educaționale, atât pentru cadrele didactice, cât 

și pentru studenți,  
 
Internaționalizare 
- Dezvoltarea rețelei universitare CIVIS și diseminarea activităților acesteia 
- Inițierea şi dezvoltarea de aplicații de proiecte în consorții internaționale. 
 
Cercetare științifică 
- Demararea unor studii de cercetare cu obiectiv de publicare în reviste cu impact factor (zona 

roșu, galben). 
- Elaborarea de programe de formare în cercetare, pentru cadrele didactice. 
- Organizarea în echipe de cercetare, pe proiecte sau linii de cercetare asumate explicit. 
- Acordarea de stimulente (sub forma unor subvenții pentru participarea la conferințe) pentru 

cadrele didactice performante în cercetare (reglarea normelor didactice în funcție de 
activitatea de cercetare). 

- Creșterea accesului la informație științifică (baze de articole) pentru profesori și studenți. 
- Implicarea ASPSE în activități administrative și de cercetare ale Departamentului.  
- Demararea unor proiecte cu impact social și științific.  
 
Managementul calității 
- Creșterea rolului CEAC în elaborarea unor proceduri de audit intern; 
- Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, prin crearea de baze de date specifice, 

cu instrumente distinct; 
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- Elaborarea unor instrumente privind managementul și asigurarea calitatii și construirea unor 
baze de date la nivelul facultății care ar facilita raportările pe bază de indicatori soliciate de 
ARACIS sau MEN. Asigurarea funcționalității raportărilor unice; 

- Implicarea în procesul de reglementare a ocupațiilor asociate programelor de studii de 
licență și masterale, sub aspectul elaborării de documente reglatoare (standarde 
ocupaționale), dar și al evaluării de competențe profesionale; 

- Conduită corectă în mediul academic, atât din partea cadrelor didactice, cât şi a studenţilor. 
Elaborarea şi aplicarea cu consecvenţă a unor proceduri referitoare la plagiat, drept de autor, 
redactarea lucrărilor academice, corectitudinea exprimării în scris, hărţuire, discriminare; 

- Menținerea și diversificarea parteneriatelor relevante pentru activitatea didactică și de 
cercetare cu agenții economici (angajatori/ finanțatori), cu societatea civilă, pe o 
problematică actuală, de interes pentru publicul larg, atât în context național, cât și 
internațional 

 
 Resurse umane 
- Continuarea procesului de recrutare a personalului didactic cu competențe în cercetare (din 

rândul doctoranzilor sau a altor categorii) şi evaluarea potențialilor candidați. 
- Abilitarea continuă a cadrelor didactice pentru valorificarea potențialului profesional și în 

contexte de cercetare. Stabilirea unui plan de dezvoltare individuală anual în plan editorial/ 
științific, didactic 

- Întărirea legăturilor la nivelul comunităţii cadrelor didactice prin activități științifice, pe 
grupuri de lucru 

- Optimizarea competențelor și timpului alocat în cercetare la personalul didactic titular. 
- Realizarea unor ghiduri de optimizare a competențelor de cercetare. 
 
Resurse financiare și patrimoniale 
- Planificarea achizițiilor necesare. Lista de achiziții necesare și a căilor/ surselor de achiziție. 
- Analiza situației financiare la nivel de departament.  
- Absorbția de resurse din proiecte, programe postuniversitare și programe  
  
VI.2. Priorități  
 

În sinteză, principalele ținte pentru perioada următoare includ, dar nu se reduc la: 
- Abilitarea resurselor umane cu competente noi din perspectiva didactica, dar a cercetării prin 

care sa răspundă profesional și uman provocărilor emergente situației pandemice 
- Diversificarea ofertei educaționale și creșterea calității serviciilor educaționale oferite  
- Consolidarea instituțională și academică a școlii doctorale, atât la nivel de resurse umane (noi 

profesori abilitați conducători de doctorat), cât și la nivel de domenii de cercetare și 
coordonare de doctorate; 

- Continuarea investițiilor de infrastructură pentru a asigura un mediu propice de lucru pentru 
activitatea academică și de cercetare, atât pentru studenți, cât și pentru profesori. 

- Dezvoltarea rețelei universitare CIVIS, inițierea de proiecte cu finanțare internațională. 
- Elaborarea unei strategii pilot pentru studenții ne-tradiționali (echivalarea unor studii, 

recunoașterea competențelor dobândite în alte contexte etc.); 
- Valorificarea studenților ca resurse de tip mentorat pentru colegii mai tineri; 
- Implementarea coerentă a planurilor de învățământ restructurate în viziune integrativă (tip 

cluster) la masterat;  
- Menținerea și diversificarea parteneriatelor relevante pentru activitatea didactică și de 

cercetare cu agenții economici (angajatori/ finanțatori), cu societatea civilă, pe o 
problematică actuală, de interes pentru publicul larg, atât în context național, cât și 
internațional; 
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- Utilizarea platformelor virtuale de învățare în mod sistematic, chiar după depășirea perioadei 
de pandemie, ca parte integrantă a activităților de învățare; 

- Acordarea unui volum mai mare de timp pentru acordarea de feed back personalizat, atât 
studenților, cât și colegilor, în vederea sprijinirii acestora pentru gestionarea armonioasă a 
responsabilităților; 

- Susținerea unei conduită corectă în mediul academic, atât din partea cadrelor didactice, cât 
și a studenților (elaborarea şi aplicarea cu consecventă a unor proceduri referitoare la plagiat, 
drept de autor, redactarea lucrărilor academice, corectitudinea exprimării în scris, hărţuire, 
discriminare); 

- Valorificarea participării unor membri ai departamentului în diverse structuri (ARACIS, 
grupuri de lucru din ministere etc.), prin lansarea de mesaje coerente şi consistente din punct 
de vedere științific în mediul online şi continuarea încurajării exprimării de către studenţi, 
masteranzi şi doctoranzi; 

- Transmiterea unor mesaje relevante şi consistente, bazate pe datele din cercetări, cu privire 
la teme şi probleme critice din domeniile specifice FPSE (de exemplu starea de bine a 
copiilor, testări şi evaluare, curriculum, echitate în educație, eliminarea decalajelor în 
învățare apărute în perioada de pandemie etc.), care să fie o alternativă la multitudinea 
mesajelor şi opiniilor exprimate pe reţelele de socializare; 

- Implicarea cadrelor didactice tinere în activități didactice și de cercetare ştiinţifică, în 
concordanță cu un continuum al dezvoltării profesionale, în vederea specializării acestora; 

- Continuarea intervențiilor de amenajare şi valorificare a spațiului facultăţii ca spațiu de 
învățare, dar şi de socializare şi lucru în echipă, în perspectiva reluării cursurilor față în față. 
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