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DOMENIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

1. Consolidarea activității de cercetare 

ştiinţifică în cadrul facultății şi 

susţinerea colectivelor din domenii de 

cercetare multidisciplinare cu relevanţă 

naţională şi internaţională. 

a. Corelarea temelor tezelor de an, licență și master cu 

necesitățile și direcțiile de dezvoltare a unităților economice 

prin implicarea acestora direct în elaborarea acestora.  

b. Participarea cadrelor didactice tinere în proiecte de 

cercetare, prin asigurarea  tinerilor cercetători în accesarea 

de proiecte cu finanţare naţională şi internaţională. 
c. Creşterea rolului studenţilor masteranzi în echipe de 

cercetare de comun cu cadrele didactice ale catedrelor 

pendente facultății. 

d. Susținerea participării cadrelor didactice, studenților și 

masteranzilor la manifestări științifice internaționale de 

prestigiu. 

e. Susţinerea organizării de manifestări ştiinţifice naționale 

și internaționale și susţinerea indexării ISI a volumelor 

acestor conferinţe. 

f. Încurajarea și susținerea cooperării științifice cu 

instituții/facultăți similare din țară și de peste hotare, precum 

și unități economice din sfera serviciilor publice, pentru 
transfer tehnologic, consultanță și derularea de proiecte 

comune de cercetare științifică. 

g. Susţinerea desfăşurării anuale a sesiunii de comunicări 

ştiinţifice studenţeşti. 

h. Valorificarea rezultatelor activităților de cercetare, 

inovare și brevetare. 

Permanent 

 

 

 

 

2021-2024         
 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 
 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Decanul 

Prodecanul 

Șefii de catedră 

Coordonatorii științifici a tezelor  

  

Decanul 
Cadrele didactice ale catedrelor 

 

 

Decanul 

Cadrele didactice ale catedrelor 

Masteranzi 

Decanul 

Prodecanul  

Șefii de catedră 

Decanul  

Prodecanul 

Șefii de catedră 
 

Decanul  

Prodecanul 

Șefii de catedră 

Cadrele didactice responsabile de 

activitatea științifică în cadrul catedrelor 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI LOGISTICII FACULTĂŢII 

1. Gestionarea eficientă și dezvoltarea 

infrastructurii pentru un proces 

instructiv-educativ și științific de 

calitate 

a. Dotarea laboratoarelor științifice ale catedrelor pendente 

facultății prin fonduri atrase în rezultatul participării la 

proiecte naționale, internaționale sau prin colaborarea cu 

unități economice de profil. 

 

b. Menținerea  condiţiilor adecvate desfăşurării calitative 

a procesului educaţional. 

 

c. Îmbunătățirea condițiilor de cazare pentru studenții 

USEFS, inclusiv cei de la facultate. 

 

2021-2025 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

2021-2025 

Departamentul logistică și probleme 

financiare 

Decanul  

Prodecanul 

Șefii de catedră 

 

Decanul  

Prodecanul 

 

Departamentul logistică și probleme 
financiare 

Decanul 
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RELAȚII DE PARTENERIATE ȘI INTERNAȚIONALIZAREA 

1. Dezvoltare, modernizarea și 

internaţionalizarea învătământului 

superior, prin armonizarea propriei 

culturi universitare 

a. Actualizarea convenţiilor de colaborare existente și 

încheierea unor convenţii noi, cu anumite instituţii de 

învăţământ preuniversitar, în vederea promovării 

programelor de studii organizate în cadrul Facultăţii. 

b. Diseminarea rapidă şi clară către cadrele didactice şi 
cercetătorii din cadrul facultăţii a măsurilor luate de 

conducerea Universităţii în vederea măririi vizibilităţii 

interne şi internaţionale. 

c. Încheierea şi consolidarea unor acorduri strategice cu 

instituții și mediul economico-social care să conducă la 

adaptarea programelor de studii la necesităţile acestora şi 

oferirea de stagii de practică. 

d. Extinderea relaţiilor de cooperare cu universităţi şi 

institute de cercetare din străinătate, prin programe de 

învăţământ, de cercetare şi mobilităţi de cadre didactice şi 

studenţi ce va reprezenta un parametru calitativ al tuturor 
structurilor organizatorice ale instituţiei, pentru excelență și 

dezvoltare regională. 

 

2021-2024 

 

 

 
2021-2023 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

Decanul  

 

 

 
Decanul 

Prodecanul  

 

 

 

Rectorul, USEFS 

Decanul 

Șefii de catedră 

 

Rectorul, USEFS 

Decanul 

2. Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat 

real şi activ cu studenţii 

a. Atragerea unui număr mai mare de candidaţi la 

programele asigurate de facultate. 

b. Garantarea unui tratament corect al tuturor studenţilor 

din cadrul facultății, respectarea drepturilor studenţilor dar şi 

a obligaţiilor pe care aceştia le au faţă de universitate, 

reglementate de regulamentele în vigoare. 

c. Asigurarea accesului studenţilor la materialele 

didactice necesare pentru cursuri, seminarii, practică, atât în 

format tipărit, cât şi în format electronic prin intermediul 
unor situri didactice specializate.  

d. Implicarea studenţilor în actele decizionale care au 

efect asupra activităţii lor, prin intermediul organizaţiilor 

studenţeşti şi a reprezentanţilor studenţilor în organele de 

conducere a universităţii și facultății.  

e. Sprijinirea studenţilor cu probleme sociale sau de 

sănătate. 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent  

 

 
Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

Decanul 

Prodecanul 

 

Decanul 

Prodecanul 

Șefii de catedră 

Cadrele didactice 

 

Decanul 
Prodecanul 

Șefii de catedră 

Cadrele didactice 

Decanul 

 

Decanul 

Prodecanul 

PROMOVAREA IMAGINII FACULTĂȚII 

1. Interacțiunea între facultate şi societate 

pentru asigurarea procesului 

educațional, științific, sportiv 

a. Menţinerea şi reactualizarea permanentă a paginii 

Web, cu plasarea sincronizată a tuturor evenimentelor care 

vor derula la facultate. 

b. Crearea unei platforme de discuții cu participarea 

Permanent 

 

 

2021-2023 

Decanul 

Prodecanul 

 

Decanul 
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personalităţilor din mediul academic al facultății, 

reprezentanţilor mediului economic, personalităţi din lumea 

sportului din ţară şi străinătate. 

c. Conlucrarea cu specialiștii care gestionează activitatea 

media a USEFS prin intermediul USEFS,TV pentru crearea 

unui spot publicitar de promovare a facultății, dar și 

promovarea evenimentelor organizate de facultate. 

d. Promovarea Facultăţii în rândul elevilor de liceu şi a 

mediului economic prin organizarea unor acţiuni în rândul 
grupurilor ţintă, elaborarea unor broşuri de promovare. 

 

 

2021-2022 

 

2021-2023 

Prodecanul  

 

 

Decanul 

 

 

Decanul 
Șefii de catedră 

2. Consolidarea poziţiei facultății ca 

centru educaţional şi de cercetare 

performant printre facultăţile similare 

din Republica Moldova 

a. Prezența virtuală a facultății într-un mod dinamic și 

actualizat continuu pe diverse platforme sociale (Facebook, 

Instagram, Twitter etc.) pentru a oferi soluții online 

studenților, cadrelor didactice, potențialilor candidați, 

instituțiilor interesate de colaborări etc. 

 

 

Permanent 

 

Decanul 

Prodecanul 

Șefii de catedră 


