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I. DISPOZIŢII GENERALE
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Regulamentul Facultăţii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (în
continuare Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Facultăţii în
Universitatea Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (în continuare UPSC).
Regulamentul este elaborat în baza:
Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului-cadru al facultăţii instituţiei de învăţământ superior, Anexa 2, nr. 671
din 06.08.2010.
Cartei Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, aprobată la
28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
Facultatea UPSC este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă, care funcţionează în
baza prevederilor legislaţiei în vigoare, regulamentelor UPSC.
Facultatea are drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea
activităţilor metodice, de cercetare ştiinţifică şi educaţionale pentru unul sau mai multe
domenii/programe de studii.
Facultatea are următoarele atribuţii:
- pregătirea cadrelor calificate prin învăţământ superior (licenţă, masterat, doctorat) şi
postuniversitar;
- coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ale catedrelor şi altor subdiviziuni;
- formarea specialiştilor prin învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă,
învăţământ la distanţă, studii individuale şi prin programe de formare profesională
continuă;
- asigurarea calităţii studiilor.
înfiinţarea, reorganizarea şi fuziunea Facultăţii se realizează la propunerea Senatului UPSC cu
acordul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională (în continuare CDSI).

n . STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A FACULTĂŢII
7.

Structura organizatorică a Facultăţii cuprinde catedre, laboratoare ştiinţifico-didactice, centre şi
alte subdiviziuni.
8. Structura Facultăţii este aprobată prin decizia Senatului UPSC cu acordul CDSI.
9. Structura organizatorică a Facultăţii este flexibilă, fiind determinată de strategia de dezvoltare a
UPSC.
10. Catedra este o subdiviziune de bază a Facultăţii, care organizează şi realizează activităţi
didactice, metodice şi ştiinţifice în cadrul unei sau a mai multor discipline.
11. Laboratorul este o subdiviziune a Facultăţii, care are drept scop asigurarea efectuării lucrărilor
practice şi de cercetare la una sau mai multe discipline conform planurilor de învăţământ,
planurilor de cercetare ştiinţifică, proiecte ştiinţifice etc.
12. Facultatea se va institui în cazul în care la învăţământul cu frecvenţă şi frecvenţă redusă vor fi
încadraţi nu mai puţin de 200 studenţi. Numărul studenţilor se va stabili în baza următoarei
corelaţii de ponderare: învăţământ cu frecvenţă - 1, învăţământ cu frecvenţă redusă - 0,5.

III. MANAGEMENTUL FACULTĂŢII
13. Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, care este ales pentru un
termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare.
14. Consiliul Facultăţii include cadre didactico-ştiinţifice şi studenţi. în Consiliu sunt reprezentate
toate catedrele Facultăţii în baza respectării principiului reprezentativităţii proporţionale

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

(raportat la numărul de persoane de la catedră). Studenţii sunt reprezentaţi în Consiliul facultăţii
în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor de la toate ciclurile de studii.
Consiliul facultăţii este format din:
a) decan, prodecan, şefi catedră, preşedintele comisiei de calitate, preşedintele biroului
sindical a cadrelor didactice şi studenţeşti, preşedintele consiliului studenţilor - ca
membri de drept;
b) membri aleşi.
Preşedintele Consiliului Facultăţii este decanul, iar vicepreşedinte - prodecanul. Dacă în cadrul
Facultăţii nu este prevăzut postul de prodecan, vicepreşedintele este ales prin vot deschis/închis
unul dintre membrii acestuia.
Activităţile de secretariat, precum şi cele organizatorice, privind şedinţele Consiliului
Facultăţii, se atribuie secretarului Consiliului, ales prin vot deschis dintre membrii acestuia la
propunerea decanului.
Consiliul Facultăţii se întruneşte în sesiuni ordinare nu mai rar decât o dată în două luni,
conform planului de activitate, stabilit la începutul fiecărui an de studii, şi în sesiuni
extraordinare, la convocarea decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel
puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.
Consiliul Facultăţii are următoarele atribuţii:
- determină strategia dezvoltării Facultăţii;
- examinează şi prezintă Senatului pentru aprobare planurile de învăţământ pe programe de
studii (pentru studiile superioare de licenţă/maşter), curricula disciplinare;
- analizează rezultatele pregătirii studenţilor (rezultatele sesiunilor şi stagiilor de practică
etc.),
- examinează problemele cu privire la mişcarea contingentului de studenţi (promovarea,
restabilirea, transferul de la o formă de studii la alta, studierea în paralel la a doua
specialitate etc.);
- aprobă planurile de cercetări ştiinţifice şi de formare continuă a cadrelor didacticoştiinţifice;
- aprobă distribuirea finanţelor alocate anual pentru publicarea lucrările ştiinţifice şi
ştiinţifico-didactice;
- evaluează rezultatele susţinerii examenului de licenţă, a tezelor delicenţă/master;
- aprobă anual raportul decanului cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a
Facultăţii;
- realizează alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
în perioadele dintre şedinţele Consiliului Facultăţii conducerea operativă este efectuată de
Biroul Consiliului Facultăţii constituit din: decan, prodecan, şefi catedră şi secretarul
Consiliului.
Biroul Consiliului Facultăţii are următoarele atribuţii:
implementează hotărârile Consiliului Facultăţii şi ia hotărâri privind problemele curente,
în perioada dintre şedinţele Consiliului Facultăţii;
- coordonează desfăşurarea şedinţelor Consiliului;
- soluţionează probleme de ordin social.
Conducerea executivă a Facultăţii este înfăptuită de decan, care este ales pentru un termen de
cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare. Funcţia de decan este considerată muncă
suplimentară la postul didactic de bază, conform art. 104 (1) al Codului Muncii.
Decanul Facultăţii se subordonează nemijlocit rectorului UPSC şi/sau, prin delegare,
prorectorilor.
Decanul Facultăţii are următoarele atribuţii:
- administrează activităţile Facultăţii;
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-

activează în numele Facultăţii, reprezentând-o atât în cadrul UPSC, cât şi în relaţiile cu
alte persoane juridice şi fizice;
- conduce şedinţele Consiliului Facultăţii, Biroului Consiliului Facultăţii şi asigură
executarea hotărârilor adoptate;
- organizează, coordonează şi supraveghează realizarea procesului de studii şi de cercetare
ştiinţifică în cadrul Facultăţii;
- aprobă planurile individuale de lucru ale şefilor catedrelor Facultăţii;
- dirijează şi controlează dinamica contingentului de studenţi în cadrul Facultăţii;
supraveghează activităţile de acordare a burselor pentru studenţi şi de repartizare a
locurilor în căminele studenţeşti;
- prezintă anual Consiliului Facultăţii raportul cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică
şi educaţională a Facultăţii;
organizează activitatea Facultăţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
25. Decanul Facultăţii are în subordine prodecan în dependenţă de numărul studenţilor la facultate.
Funcţia de prodecan este considerată muncă suplimentară la postul didactic de bază, conform
art. 104 (1) al Codului Muncii. De regulă, pentru învăţământul cu frecvenţă, se acordă unitatea
de prodecan în cazul în contingentul de studenţi este mai mare de 500. Dacă contingentul de
studenţi este mai mare de 800 - se acordă a doua unitate de prodecan.
26. în calitate de prodecan poate activa o persoană, de regulă, cu titlu ştiinţifico-didactic.
27. Prodecanul Facultăţii are următoarele atribuţii:
- coordonează activitatea administrativă, realizează legătura cu catedrele şi subdiviziunile
Facultăţii în limitele competenţelor şi responsabilităţilor stabilite în fişa postului;
- suplineşte funcţia de decan, cu avizul acestuia, în raporturile cu UPSC, cu alte facultăţi,
instituţii,
- asigură conducerea curentă în diferite domenii din activitatea Facultăţii;
- coordonează elaborarea regulamentelor şi altor acte de funcţionare ale Facultăţii.

IV. DISPOZIŢII FINALE
28. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de Senatul UPSC.
29. Actualizarea şi modificarea Regulamentului se realizează în cazul modificării Cartei UPSC ca
urmare a modificării cadrului legal, prin decizia Senatului UPSC.

