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ARGUMENT 
Unul dintre cei mai importanți indicatori ce oferă informații esențiale cu privire nivelul calității 

educației este modalitatea de desfășurare a procesului de predare-învățare-evaluare și a proceselor suport. 

Facultatea încurajează și susține eforturile de îmbunătățire a calității în activitatea de predare-învățare-

evaluare, în cadrul tuturor programelor de studii  prin aplicarea anuală a unui program de măsuri definite 

prin prezentul document, prin încurajarea implementării lor în cel mai scurt timp posibil și prin evaluarea 

regulată a nivelului de interiorizare a acestora în practica curentă.  

Direcțiile de asigurare a calității sunt corelate cu Planul strategic instituțional și cu Planul 

operațional instituțional aprobat pentru anul universitar 2018-2019 și țin seamă de realizările din anii 

anteriori, precum și de hotărârile Consiliului de Administrație și ale Senatului Universității. 

 

Obiectivele instituționale care stau la baza alcătuirii prezentului program, detaliate în 

planul operațional instituțional sunt: 

 

O1 – Asigurarea cadrului și a activităților necesare pentru dezvoltarea spirituală a studenților și 

a personalului academic și administrativ. 

O2 – Asigurarea unui învățământ de calitate și a unei oferte educaționale variante, în 

concordanță cu misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și cu realitățile 

pieței muncii 

O3 – Dezvoltarea resurselor umane necesare desfășurării unui învățământ de calitate 

O4 – Dezvoltarea activității de cercetare științifică la nivelul Universității Adventus 

O5 – Întreținerea și dezvoltarea bazei materiale necesare desfășurării activității academice și 

funcționării UA 

O6 – Dezvoltarea serviciilor oferite către Biserică și către comunitatea locală, regională și 

națională
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A. Acțiuni/măsuri comune tuturor programelor de studii de licență, conform procedurilor universitare 

 

Domeniul 1. Procesul de educație și formare (proiectare curriculară, procesul didactic, centrarea pe student, rezultatele învățării, 

practica) 
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Promovarea formelor de predare interactivă Decan, Director Departament, 

Director program, Cadre didactice 
Permanent 

Actualizarea fișelor disciplinelor tuturor specializărilor, și aducerea la cunoștința studenților a 

modalităților de examinare și a criteriilor de notare în prima săptămână din fiecare semestru 

Director program, Cadre didactice Septembrie 2018 

Februarie 2019 

Actualizarea suporturilor de curs pentru toate disciplinele și punerea lor la dispoziția studenților în format 

fizic și/sau electronic; 

Cadre didactice Septembrie 2018 

Februarie 2019 

Actualizarea bibliografiei pentru fiecare disciplină și înaintarea unei liste cu propuneri de achiziții la 

Bibliotecă pentru anul în curs; 

Cadre didactice Septembrie 2018 

Februarie 2019 

Întocmirea rapoartelor periodice de progres în cadrul procedurii de monitorizare realizate de către MEN și 

ARACIS; 

Rectorat Noiembrie-decembrie 

2019 

Utilizarea unei noi platforme educaționale – Google Classroom – mai accesibile pentru studenți și 

facilitarea conectării studenților și profesorilor prin crearea de adrese de email instituționale și instruiri cu 

privire la utilizare; 

Decanat 

Permanent 

Încheierea protocoalelor de practică pentru studenți de către coordonatorii de practică pentru fiecare 

program de studiu, cu oferirea unei alternative cât mai variate; 

Director program 
Semestrial 

Demararea procedurilor pentru inițierea unui program de studii de masterat în domeniul Științelor 

Educației; 

Rectorat, Decanat 
 

Elaborarea metodologiei și a calendarului de admitere cu minimum 6 luni înainte de desfășurarea admiterii 

și publicarea lor pe site-ul Institutului, la avizier și în publicațiile Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din 

România; 

Decanat 

Decembrie 2018 

 

Domeniul 2. Relația cu studenții / Activitatea studențească / Activități extracurriculare 
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Implicarea cadrelor didactice în activitățile de consiliere și de tutoriat pentru studenți Cadre didactice, Decanat Permanent 
Desfășurarea periodică de seminare și activități de consiliere pentru studenți în cadrul Centrului de 

Informare, Consultanță și Orientare în Carieră (conform programului anual stabilit de Centrul de 

Informare, Consultanță și Orientare în Carieră) 

CCOC 
Periodic 

Identificarea altor forme de susținere financiară pentru studenții care se confruntă cu dificultăți materiale 

 
DGA, Capelan 

Permanent 
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Acțiuni/Activități Responsabili Termen 
Motivarea studenților în vederea participării la evenimente academice sau organizate de Biserică și de alte 

instituții pentru a prezenta lucrări științifice, studii de specialitate și/sau materiale diverse care pot oferi 

răspunsuri la provocările contemporane sau au rolul de a deschide noi direcții de cercetare 

Cadre didactice 
Permanent 

Implicarea profesorilor și a studenților în proiecte educaționale și sociale desfășurate în comunitatea locală 

(comuna Cernica) 
Decanat, Birou promovare 

Periodic 

 

Domeniul 3: Cercetarea științifică  
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Organizarea sesiunii anuale de comunicări științifice pentru profesori și studenți Decanat Aprilie-mai 2019 
Organizarea de seminare științifice pe teme de interes pentru studenți și cadre didactice Decanat, Birou promovare Periodic 
Publicarea revistei Theorhema (pentru domeniul teologic), a revistei Psihopedagogia copilului, și a revistei 

Symposion 
Decanat, Director departament Periodic 

Inițierea și derularea de proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională Decanat, Director departament Permanent 
Evaluarea anuală a activității de cercetare a cadrelor didactice Decanat, Director departament Oct. 2019 
Facilitarea accesului cadrelor didactice și a studenților la bazele de date internaționale relevante Decanat, Director departament Permanent  

 

Domeniul 4: Resurse financiare și materiale (infrastructură, dotări, bibliotecă)  
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Îmbogățirea fondului de carte și periodice al Bibliotecii, cu cele mai relevante apariții în domeniul 

programelor de studiu; 
Director program, Bibliotecar 

șef 

Permanent 

Actualizarea catalogului bibliotecii cu toate achizițiile realizat Bibliotecar șef Permanent 
Demararea activității studioului video al Universității Adventus și realizarea de emisiuni și materiale de 

specialitate cu implicarea profesorilor și studenților UA; 
DGA, Birou promovare Oct. 2018 

Realizarea demersurilor necesare pentru reînnoirea accesului la baza de date ATLA și explorarea altor 

oportunități de documentare pentru activitatea de cercetarea științifică a studenților și personalului 

academic; 

Decanat Oct. 2018 

Întreținerea bazei materiale existente – săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, videoproiectoare, computere; DGA Permanent 
Înnoirea bazei materiale a laboratorului de informatică prin achiziția a 6 computere noi; DGA Sept. 2019 
Punerea în funcțiune a sistemului de securitate pentru protecția fondului de carte al bibliotecii; 

Dezvoltarea bazei materiale prin suplimentarea numărului de videoproiectoare și prin înlocuirea celor 

uzate; 

DGA, Bibliotecar șef Sept. 2019 

Reabilitatea parcului auto al Universității Adventus prin achiziția a două autoturisme VW Caddy cu 7 

locuri; 
DGA Sept. 2019 
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Acțiuni/Activități Responsabili Termen 
Reabilitarea sălii de mese; DGA Sept. 2019 
Realizarea branșamentului la rețeaua de apă potabilă a Comunei Cernica; DGA Sept. 2019 
Realizarea izolației termice pentru conductele de căldură din campus DGA Sept. 2019 

 

Domeniul 5: Resurse umane (personal didactic, personal auxiliar) 
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Organizarea de concursuri publice în condițiile legii pentru ocuparea posturilor didactice vacante – 

specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (un post de lector, un post de conferențiar) și 

specializarea Teologie Pastorală (un post de lector, un post de profesor); 

Decanat, Rectorat 
Semestrial 

Susținere financiară pentru cadrele didactice titulare în vederea participării la conferințe naționale și 

internaționale și pentru alte proiecte de dezvoltare profesională; 
Decanat, DGA 

Permanent 

Asigurarea condițiilor materiale necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice 

(acces la cărți, reviste, baze de date internaționale de specialitate, IT, softuri de specialitate, internet etc.); 
Decanat, DGA 

Permanent 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru publicarea de cursuri și lucrări științifice la Editura Universității 

Adventus sau la alte edituri recunoscute; 
Decanat, DGA 

Permanent 

Cooptarea, în calitate de cadre didactice asociate, a unor specialiști recunoscuți în plan național și/sau 

internațional în domeniile respective, care să aducă un plus de valoare pregătirii academice a studenților; 
Decan, Director departament, 

Director program 
Periodic 

Evaluarea anuală a cadrelor didactice, cu cele trei componente: autoevaluare, evaluare colegială și 

evaluarea de către studenți; 
Director departament, Director 

program 
Sept-oct. 2019 

 

Domeniul 6: Cooperare internă și internațională 
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Încheierea de parteneriate instituționale în vederea elaborării de studii de cercetare, de statistici, de planuri 

și de strategii pentru dezvoltarea și eficientizarea activităților sau a proiectelor desfășurate de instituțiile 

Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea sau de către alte instituții din țară sau locale (din zona comunei 

Cernica și din București); 

Rectorat, DGA,  birou 

promovare Periodic 

Organizarea de către UA sau găzduirea în campus a unor de congrese, conferințe, întâlniri de lucru, 

ateliere pentru diverse departamente ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România sau pentru 

organizații nonguvernamentale, evenimente care de interes local, regional, național și internațional; 

Rectorat, DGA,  birou 

promovare Periodic 

Organizarea de evenimente anuale în campus și în țară pentru instruirea pastorilor și a persoanelor care 

lucrează în domeniul asistenței sociale, al educației și al sănătății;   
Rectorat, DGA,  birou 

promovare 
Periodic 
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Acțiuni/Activități Responsabili Termen 
Semnarea de protocoale de colaborare cu instituții locale și din București pentru organizarea de către 

profesori și studenți a unor activități și proiecte cu impact pozitiv pentru dezvoltarea și întreținerea unui 

climat de armonie socială; 

Rectorat, DGA,  birou 

promovare Periodic 

Dezvoltarea de parteneriate cu agenți economici, cu instituții și cu fundații de asistență socială,  de 

sănătate sau cu instituții educaționale din comunitatea locală, din București sau din țară pentru organizarea 

unor proiecte, activități sau evenimente în parteneriat și în care resursele umane și sponsorizările să fie 

asigurate de partenerii Universității Adventus; 

Rectorat, DGA,  birou 

promovare Periodic 

Organizarea celei de-a patra ediții a Congresului de Asistență și Misiune Socială; Rectorat, DGA,  birou 

promovare 
Semestrul al II-lea 

Participarea profesorilor și a pastorilor din cadrul Universității Adventus ca lectori la diverse evenimente 

organizate de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea; 
Rectorat, DGA,  birou 

promovare 
Periodic 

 

Domeniul 7: Promovarea imaginii, comunicare și relații cu societatea  
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Organizarea unui număr de minimum 5 conferințe publice cu participarea unor personalități academice din 

țară sau din străinătate, pe baza colaborărilor externe ale UA; 
Rectorat, DGA,  birou 

promovare 
Periodic 

Activități de promovare a ofertei de studii a UA, conform planului întocmit de Departamentul Promovare; Birou promovare Periodic 
Actualizarea și diversificarea permanentă a strategiei de promovare a Universității Adventus. Birou promovare Periodic 
Implicarea cadrelor didactice ale Universității Adventus în emisiuni radio și TV realizate de Centrul 

Media Adventist;  
Birou promovare, cadre 

didactice 
Permanent 

Menținerea paginii destinate Universității Adventus în Curierul Adventist, publicația oficială a Bisericii 

Adventiste din România, pentru abordarea unor teme de interes pentru comunitatea adventistă din 

România și pentru popularizarea activităților derulate în cadrul Universității Adventus; 

Birou promovare 
Permanent 

Producție de materiale audio-video sau tipărite care să vină în sprijinul desfășurării de activități educativ-

religioase și culturale atât în bisericile adventiste, cât și în instituții de stat sau în cadrul organizațiilor și al 

fundațiilor nonguvernamentale; 

Birou promovare 
Permanent 

Demararea activității studioului video al Universității Adventus și realizarea de emisiuni și materiale de 

specialitate cu implicarea profesorilor și studenților UA; 
Birou promovare, DGA 

Oct. 2018 

 

Domeniul 8: Asigurarea calității / evaluarea și monitorizarea programelor de studii  
Acțiuni/Activități Responsabili Termen 

Aplicarea procedurilor interne pentru asigurarea calității activității academice la nivelul UA. 

 
CEAC 

Sept. 2019 
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B. Acțiuni/măsuri specifice programelor de studii 
 
 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar – licență 

 
 

Plan de măsuri pentru îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare 
 

Argument 

Elaborarea prezentului document a fost fundamentată pe concluziile obținute în urma unei cercetări cantitative realizate pe absolvenți din promoțiile anterioare anului 2018. 

Au fost identificate mai multe nevoi, dintre care au fost selectate trei, considerându-se că acestea  au cel mai mare impact asupra calității actului educațional:  

 Nevoia de uniformizare a comportamentului didactic în funcție de standarde comune: abordările profesorilor au la bază filozofii antagoniste de predare, uneori dificil 

de armonizat, dovedind lipsa unui repertoriu comun în ceea ce privește adoptarea valorilor, standardelor, principiilor și regulilor de acțiune;  

 Nevoia de valorificare corectă a fiecărei discipline, în funcție de importanța ei pentru formarea profesională: efortul depus de studenți pentru îndeplinirea cerințelor 

diferitelor discipline nu este calibrat corect în toate situațiile de învățare; există încă discipline esențiale pentru pregătirea profesională a studenților care cer o 

cantitate insuficientă de efort, timp și concentrare, uneori chiar mai mică decât unele dintre disciplinele opționale;  

 Nevoia de organizare corectă a conținuturilor fiecărei discipline: în special la nivelul didacticilor, există tendința de concentrare excesivă asupra conținuturilor ce 

trebuie predate și mai puțin asupra strategiilor de predare-învățare-evaluare specifice disciplinei.  

 

Având în vedere aceste trei nevoi esențiale, au fost elaborate trei seturi de standarde ce este necesar să fie luate în considerare de către fiecare cadru didactic ce își desfășoară 

activitatea în cadrul Universității Adventus din Cernica. Modalitatea în care vor fi integrate aceste standarde în activitatea didactică va fi evaluată la fiecare final de 

semestru, prin intermediul unui formular de auto-evaluare (ANEXA I). 

 

Uniformizarea comportamentului didactic prin adoptarea de standarde comune 

 

 Întregul proces educațional din cadrul Universității Adventus din Cernica se întemeiază pe o filozofie centrată pe valorile moralei creștine și este direcționată de o 

viziune progresivă asupra viitorului. Este necesar ca fiecare cadru didactic care în cadrul pregătirii anterioare nu a luat contact cu disciplina „Filozofia educației 

adventiste” să se familiarizeze cu elementele de conținut ale acestui curs fie prin participarea directă la prelegerile susținute de titularul de curs, fie prin studiu 

individual.  

 Valorile asumate de UA trebuie promovate prin integrarea corectitudinii, responsabilității, dreptății și echității atât la cursuri, seminare sau lucrări practice, cât și în 

timpul examenelor. Profesorii sunt responsabili pentru evitarea și stoparea tentativelor de plagiat, copiere în timpul examenelor, asumarea lucrărilor sau proiectelor 

în mod necinstit sau alte comportamente de acest tip.  

 Regulile legate de participarea la cursuri, absențe și dreptul de a intra în examene sunt obligatorii pentru toate disciplinele. Fiecare cadru didactic are obligația de a 

participa la consiliile profesorale organizate periodic și de a se informa cu privire la modificările și noutățile apărute, în cazul în care, din motive obiective, nu a putut 

participa la aceste consilii.  
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Calibrarea eforturilor studenților în funcție de importanța disciplinei pentru pregătirea profesională 

 

Conform STANDARDELOR SPECIFICE ARACIS, în funcție de statutul lor academic, disciplinele se împart în: discipline de domeniu, discipline de specialitate și 

discipline complementare. Ponderea cea mai mare în planul de învățământ o au disciplinele de specialitate, urmate de disciplinele de domeniu.  

 

Pentru a răspunde nevoilor specifice studenților de la Programul de studii Pedagogia învățământului  primar și preșcolar, au fost elaborate trei seturi de norme de 

comportament didactic, în funcție de importanța disciplinei în planul de învățământ:  

 Norme pentru disciplinele din Categoria A – din această categorie fac parte disciplinele de domeniu și de specialitate a căror conținuturi sunt cuprinse în examenele 

de licență, titularizare sau grade didactice (Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului, Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia 

evaluării, Didactica domeniului limbă și comunicare, Educație timpurie, Limba română, Literatura română, Matematică, Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar, Psihopedagogia jocului, Didactica limbii și literaturii române, Didactica limbii și literaturii române, Didactica matematicii în învățământul primar și 

preșcolar);  

 Norme pentru disciplinele din Categoria B – din această categorie fac parte disciplinele de domeniu și de specialitate a căror conținuturi nu sunt cuprinse în 

examenele de licență, titularizare sau grade didactice (Metodologia cercetării în științele educației, Politici educaționale și sociale, Fundamentele psihologiei, 

Fundamentele psihopedagogiei speciale, Istoria ideilor/paradigmelor educaționale, restul didacticilor necuprinse la categoria anterioară, Integrare și incluziune la 

vârste mici, Literatura pentru copii, Managementul clasei și a grupei, Practica pedagogică, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației, Tehnologii de informare și 

comunicare, opționalele ce conțin discipline de specialitate);  

 Norme pentru disciplinele din Categoria C: disciplinele complementare (Sport, Limba engleză, toate opționalele de conțin discipline complementare și disciplinele 

facultative). 

 

Cerințe pentru cadrele didactice ce predau discipline din Categoria A: 

 

1. Să încarce cursul, cerințele cursului, bibliografia și informațiile legate de modalitatea de evaluare pe platforma oferită de Google Classroom;  

2. Să verifice anual modificările apărute în subiectele pentru examenele de licență, titularizare și grade didactice și să-și adapteze conținutul cursului în funcție de aceste 

modificări;  

3. Să ofere teme regulate, de natură aplicativă, care să fie anunțate și încărcate pe Google Classroom;  

4. Cel puțin 50% dintre cerințele evaluării finale vor fi de natură teoretică și cel puțin 40% aplicative;  

5. Evaluarea din timpul semestrului și cea din restanțe trebuie să aibă același grad de dificultate. Criteriile de evaluare vor fi identice pentru toate categoriile de studenți.  

 

Cerințe pentru cadrele didactice ce predau discipline din Categoria B: 

 

1. Să încarce cursul, cerințele cursului, bibliografia și informațiile legate de modalitatea de evaluare pe platforma oferită de Google Classroom;  

2. Practica oferiri de teme regulate va fi înlocuită de: examen parțial, referat, proiect de cercetare sau proiect didactic.  

3. Cel mult 50% dintre cerințele evaluării finale vor fi de natură teoretică și cel puțin 50% aplicative;  

4. Evaluarea din timpul semestrului și cea din restanțe trebuie să aibă același grad de dificultate. Criteriile de evaluare vor fi identice pentru toate categoriile de studenți.  
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Cerințe pentru cadrele didactice ce predau discipline din Categoria C: 

 

1. Să aibă cursul, cerințele cursului, bibliografia și informațiile legate de modalitatea de evaluare încărcate pe platforma oferită de Google Classroom;  

2. Practica oferiri de teme regulate va fi înlocuită de redactarea unui eseu pe baza lecturii unei cărți (ex. disciplinele spirituale), rezolvarea de exerciții (ex. limba 

engleză) sau redactarea unui jurnal, cu o pondere de până la 75% din nota finală. Nu se recomandă ca examenul final să aibă o pondere mai mică de 25% din nota 

finală.  

3. Evaluarea din timpul semestrului și cea din restanțe trebuie să aibă același grad de dificultate. Criteriile de evaluare vor fi identice pentru toate categoriile de studenți.  

 

Organizarea conținuturilor disciplinelor ce includ o componentă didactică 

 

Această secțiune este destinată disciplinelor din Categoria B, care conțin și o componentă didactică. Cadrele didactice care predau aceste discipline trebuie să respecte 

următoarele cerințe:  

 Orele de curs și seminar destinate aprofundării conținuturilor specifice disciplinei să nu depășească 50% din total.  

 Restul orelor rămase vor fi folosite pentru:   

 Studierea programelor școlare în vigoare;  

 Analiza strategiilor, mijloacelor și metodelor didactice specifice disciplinei;  

 Proiectarea anuală, semestrială, a unităților de învățare;  

 Proiectarea lecției sau a activității;  

 Elaborarea probelor de evaluare specifice disciplinei.  

Cadrele didactice care predau o disciplină ce conține și o componentă didactică se vor întâlni cel puțin o dată pe an pentru a-și armoniza cerințele în ceea ce privește 

redactarea proiectelor didactice.  

 

 

 

 
               Rector,                        Decan, 

       Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv                                                                                                    Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț 
 

 

 

Director Departament, 

Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu 

 

 


