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I. Misiunea 
 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) cu specializare în 
Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, are misiunea 
formării iniţiale a personalului didactic din învăţământul tehnic în plan regional, a  formării 
continue a personalului didactic în sistemul de învăţământ tehnic şi profesional şi a participării 
la cercetarea pedagogică pentru educaţie vocaţională în plan regional, naţional şi 
internaţional. D.P.P.D. şi-a asumat, de asemenea, coparticiparea la formarea orizontului 
umanist al tuturor studenţilor universităţii, independent de opţiunea acestora pentru 
profesionalizarea didactică. 

Cadrele didactice cu specializare în Limbi străine din D.P.P.D. au drept obiectiv major 
reactivarea, consolidarea şi predarea unor noţiuni de limbă străină, astfel încât studenţii 
universităţii să dobândească acele deprinderi care să le asigure posibilitatea de a-şi face  din 
limba străină un preţios instrument de lucru în domeniul tehnic în care se pregătesc şi în care 
vor activa în viitor. Se au astfel în vedere toate palierele necesare însuşirii corecte şi 
complexe a unei limbi străine care să ajute studenţii să comunice la nivel conversaţional şi 
scris, precum şi formarea acelor deprinderi necesare documentării individuale. 
  Cadrele didactice cu specializare în Educaţie Fizică şi Sport din D.P.P.D. au drept 
obiectiv optimizarea procesului instructiv-educativ de educaţie fizică în vederea întregirii laturii 
practice a personalităţii studenţilor, latură legată de viitoarea profesiune şi în special de 
viitoarea specializare. Această activitate vizează în primul rând îmbunătăţirea stării de 
sănătate, dezvoltarea şi perfecţionarea acelor aptitudini fizice şi posibilităţi de angajament 
fizic, intelectual şi psihic, considerate a fi printre cele mai importante, în vederea integrării 
rapide şi adecvate a absolvenţilor în activitatea profesional. 

Cadrele didactice cu specializare în Ştiinte Socio-umane din  D.P.P.D. au misiunea 
asigurării unui bagaj de cunoştiinţe socio-umaniste studenţilor din cadrul universităţii.  

Resursele financiare ale D.P.P.D. se constituie din: alocaţii bugetare pentru studenţii 
înscrişi la cursurile de formare psihopedagogică; fonduri obţinute prin licitaţii de proiecte şi 
contracte de consultanţă, cercetare, dezvoltare; venituri din taxe. 

Resursele umane şi materiale sunt adecvate actualelor cerinţe (număr de studenţi) şi 
prezintă un potenţial de dezvoltare în perspectivă ca efect al strategiilor raţionale de utilizare 
ale acestora. 
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II. Obiective  
Nr Obiective 

O1. 
Asigurarea realizării activităţii academice la standardele de calitate definite în documentele 
Ministerului Educaţiei 

O2. 
Elaborarea şi actualizarea manualelor, atât  pentru disciplinele impuse şi cele opţionale din 
curriculum naţional al programului de studii psihopedagogice, cât şi pentru disciplinele socio-
umane, limbi străine, educaţie fizică şi sport 

O3. Facilitarea accesului studenţilor la documentele necesare studiului individual 

O4. 
Participarea, la cererea personalului interesat, la organizarea consultaţiilor de pregătire a 
examenelor de perfecţionare pentru Gradul II şi Gradul I, conform calendarului Ministerului 
Educaţiei 

O5. 
Dezvoltarea şi actualizarea continuă a ofertei educaţionale de formare continuă şi specializare 
în profesia didactică 

O7. 
Asigurarea şi dezvoltarea resurselor umane ale D.P.P.D., atât în ceea ce priveşte personalui 
didactic, cât şi cel auxiliar 

O8. Creşterea calităţii ştiinţifice a D.P.P.D. 

O9. 
Dezvoltarea şi modernizarea unui laborator pentru învăţarea limbilor străine. Modernizarea 
unui spaţiu multifuncţional de predare interactivă la Colectivul de Ştiinţele educaţiei 

O10. Integrarea colectivelor din cadrul D.P.P.D. în comunitatea ştiinţifică de profil 
O11. Continuarea implicării, la solicitare, în politica educaţională a TUIASI 

O12. 
Amenajarea şi întreţinerea bazei sportive, a spaţiilor didactice preum şi procurarea de 
materiale didactice specifice disciplinelor sportive 

O13. Indexarea bianuala a „Buletinului IPI”, fascicola Socio-umane în baze de date internaţionale 
O15. Implicarea în organizarea unor activităţi de interes pentru TUIASI 

O16. 
Îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în timpul cursurilor / seminariilor şi în activităţile 
extracuriculare 

O17. 
Dezvoltarea deprinderilor necesare documentării individuale şi elaborării diverselor materiale 
într-o limbă străină 

O18. 
Menţinerea legăturii cu departamentele de profil de la universităţile din ţară, în vederea 
colaborării, la toate palierele, în procesul instructiv-educativ 

O19. Participarea la competiţiile sportive naţionale în colaborare cu universităţile din ţară 
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III. Strategii 
Obiectiv Acţiuni Termen Coordonator 

O1. 

Participarea la simpozioane si conferinte 
naţionale şi internationale 

Permanent Titularii DPPD 

Revizuirea documentelor statutare ale 
DPPD: Statut, Metodologii, Proceduri si 
aprobarea lor in Consiliul de administratie 
si in Senatul Universitatii 

Permanent Conf.univ.Tiron Elena, 
Asist.dr.Axinte Roxana, Lector 
dr.Tufeanu Magda 

Acreditatea programului de formare 
psihopedagogică 

Decembrie Conf.univ.dr. Asandului 
Gabriel, titulari cu specializare 
în Ştiinţele educaţiei 

Asigurarea promovabilităţii în conformitate 
cu standardele de calitate ARACIS 

Permanent Titularii DPPD 

O2. 

Elaborarea de manuale şi alte auxiliare 
curriculare 

Decembrie Titularii DPPD 

Elaborare suport de curs pentru discipline 
opţionale 

Decembrie Asist.dr.Axinte Roxana 

O3. 
 

Dotarea bibliotecilor universităţii cu 
manuale publicate de titularii 
departamentului 

Decembrie Titulari DPPD 

O4. 

Organizarea consultaţiilor de pregătire 
pentru perfecţionare – sesiunea August 

August Lector dr. Buju Smaranda 

Consiliere  pentru  elaborarea lucrărilor de 
gradul I 

Februarie Titulari cu specializare în 
Ştiinţele educaţiei  

O5. 
Elaborarea materialelor didactice în format 
electronic 

Permanent Titulari cu specializare în 
Ştiinţele educaţiei și Limbi 
străine 

O7. 

Demararea diligenţelor pentru scoaterea 
la concurs a unor posturi didactice cu 
specailizarea în Științele educației, Limbi 
străine 

Octombrie Conf.dr. Asandului Gabriel, 
Conf.dr. Tiron Elena, Conf.dr. 
Popa Doina-Mihaela 

O8. 

Publicarea celor 4 numere din Buletinul 
Institutului Politehnic din Iaşi – secţia 
Socio-umane 

Decembrie Conf.dr. Asandului Gabriel, 
Lector dr.  Tudor Lucia-
Alexandra, Lector dr. Jitaru 
Oana, Lector dr. Știrbu Ioan  

Articole publicate în reviste tip B, B+, ISI, 
BDI,în baze de date internaţionale și 
volumele conferințelor 

Permanent Titularii DPPD 

Organizarea sesiunii cu tema ,,Educaţia 
fizică şi Sportul la vârsta studenţiei” 

Noiembrie Titulari cu specializare în  
Educaţie fizică şi sport 

Publicarea revistei interdisciplinare „Les 
Cahiers Linguatek” nr. 9-10/2021 : 
”Mémoire et Oubli”  

Decembrie Conf.dr. Popa Doina-Mihaela 

Atelier Linguatek: Lansarea numărului 
aniversar 9-10/2021 al revistei ”Les 
Cahiers Linguatek” – cu participarea 
autorilor de la alte univ. din Iași 

Decembrie Conf.dr. Popa Doina-Mihaela 
Conf. dr.Panainte Daniela 
Lect.dr.Dîrțu Evagrina 
Asist.dr.Baciu Ioana 
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Atelier online CRU: „RenContRes 
U(niversitaires)”  - masa rotunda online cu 
studentii francofoni din tuiasi  

Martie Conf. dr. Popa Doina Mihaela, 
Lect.dr. Dîrțu Evagrina  

Organizarea ediției a VIII-a (online) a 
sesiunii studențești în limbi străine 

Mai Conf. dr. Popa Doina Mihaela, 
Lect. dr. Dîrțu Evagrina, Lect. 
dr. Lucia Tudor 

Organizarea de manifestari știintifice 
studențești: Simpozionul TAVES, 
workshopuri și cercuri științifice. 

Mai Titulari cu specializare în 
Științe ale educației 

Atragerea unor colaboratori externi de 
prestigiu pentru a publica în ”Les Cahiers 
Linguatek” și indexarea în BDI a revistei 

Permanent Conf.dr. Popa Doina Mihaela, 
Conf. dr. Panainte Daniela-
Lucia, Lect.dr. Dîrțu Evagrina  

O9. 
Demararea formalităților pentru înfiintarea 
si renovarea sălii modulare: Laborator de 
Limbă Germană + Centru Linguatek 

Septembrie Conf.dr. Popa Doina-Mihaela, 
Lector dr. Tudor Lucia-
Alexandra 

O10. 
Participarea la diverse manifestări 
științifice de profil 

Permanent Titularii DPPD 

O11. 
 

Participarea la activitati educationale la 
solicitarea conducerii universitatii 

Permanent Titularii cu specializare în 
Limbi străine 

Testarea/eliberarea de Certificate de 
competențe lingvistice prin Centrul 
LINGUATEK a studenților /cadrelor 
didactice din universitate și externi 
(admitere la doctorat, Erasmus, angajari) 

Permanent Titulari cu specializare în Limbi 
străine 

 Punerea la dispoziţia studenţilor a bazei            
 sportive şi a materialelor sportive 
adecvate 

Permanent 
 

Titulari cu specializare în  
Educaţie fizică şi sport 

Asistenţă tehnică la competiţiile 
organizate de ligile studenteşti 

Permanent 
 

Titulari cu specializare în  
Educaţie fizică şi sport 

 Evaluarea competenţelor şi eficienţei în 
activitatea cu studenţii  

Permanent Titulari cu specializare în  
Educaţie fizică şi sport 

O12. 

Procurarea de materiale pentru 
desfăşurarea orelor  din veniturile 
facultatilor (72%) şi a Direcţiei Servicii 
Studenţeşti (28%)  

Octombrie 
 

Titulari cu specializare în  
Educaţie fizică şi sport 

O13. 

Atragerea unor colaboratori de prestigiu 
pentru a publica în Buletinul UTI, fascicola 
Socio-umane 

Permanent Conf. dr. Asandului Gabriel, 
Lector dr. Stanciu Tudor, 
Lector dr. Tudor-Lucia 
Alexandra 

Publicarea de articole de calitate în limbi 
străine recunoscute în Buletinul IPI 

Decembrie Conf.dr. Asandului Gabriel, 
Lector dr. Stanciu Tudor, 
Lector dr. Tudor-Lucia 
Alexandra,Asist.dr.Baciu Ioana 

O15. 

Participarea la sesiunile ştiinţifice 
organizate în cadrul “Zilelor Politehnicii” 

Noiembrie Titularii DPPD 

Organizarea Simpozionului internațional 
CRU «Sphères, cercles, cycles dans la 
nature et la culture» 

Noiembrie Conf.dr. Popa Doina Mihaela, 
Lect.dr. Dîrțu Evagrina 




