
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Investește în oameni! 
 

Titlu proiect: „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării 

pe tot parcursul vieţii” 

Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155  

Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

Activitatea 3.3: Organizarea şi desfăşurarea dezvoltării profesionale a personalului didactic din învăţământ, în sprijinul 

învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 

 

 

PLANUL INSTITUŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

(învăţământ universitar) 

 

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

Instituția de învăţământ superior Personalul didactic cuprins în grupul ţintă 

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI 

de predare auxiliar 

203 85 

 

2. PROCESUL DE ADOPTAREA A PLANULUI INSTITUŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Formularea propunerilor la nivelul Departamentelor Perioada 
29-30 ianuarie 2015 

Discutarea propunerilor Departamentelor şi formularea propunerilor la 

nivelul Facultăţilor Perioada 
01-09 februarie 2015 

Discutarea propunerilor Facultăţilor şi adoptarea Planului instituţional de 

dezvoltare profesională în Consiliul de administraţie 
Hotărârea 

şi data 

HCA nr. 4 din 9.02.2015 

Aprobarea Planului instituţional de dezvoltare profesională în Senatul 

instituţiei de învăţământ superior 
Hotărârea 

şi data 

Hotărâre Senat nr.16 din 

12.02.2015 

 

3. PRIORITĂŢI PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

Prioritatea stabilită 

Categoria de 

personal 

didactic vizată 

Departamente/Facultăţi vizate 

Participarea la simpozioane sau conferințe 

științifice 

Personal 

didactic de 

predare 

Facultatea de Științe 

Participarea la schimburi de experiență, 

parteneriate educaționale pe probleme de 

specialitate 

Publicarea de articole științifice 

Publicarea de cursuri, tratate, monografii de 

specialitate 

Cumpărarea de cărți sau/și reviste de specialitate 

Cumpărarea de echipamente utilizabile în scop 

didactic (laptop, tabletă, e-reader, videoproiector) 

Participarea la programe postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională continuă, 

acreditate 

Personal 

didactic de 

predare 

Departamentul de Științe Economice, Facultatea 

de Științe 

Publicarea de cursuri, tratate, monografii de 

specialitate 

Personal 

didactic de 

predare 

Facultatea de Mine 

Publicarea de articole științifice 

Participarea la programe postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională continuă, 

acreditate 

Participarea la schimburi de experiență, 

parteneriate educaționale pe probleme de 

specialitate 

Cumpărarea de cărți sau/și reviste de specialitate 

Cumpărarea de echipamente utilizabile în scop 

didactic (laptop, tabletă, e-reader, videoproiector) 



Participarea la simpozioane sau conferințe 

științifice 

Personal 

didactic de 

predare 

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică 

Participarea la schimburi de experiență, 

parteneriate educaționale pe probleme de 

specialitate 

Publicarea de articole științifice 

Publicarea de cursuri, tratate, monografii de 

specialitate 

Cumpărarea de cărți sau/și reviste de specialitate 

Cumpărarea de echipamente utilizabile în scop 

didactic (laptop, tabletă, e-reader, videoproiector) 

Participarea la schimburi de experiență, 

parteneriate educaționale pe probleme de 

specialitate 

Personal 

didactic auxiliar 

Direcția General Administrativa 

Facultăți 

Cumpărarea de cărți sau/și reviste de specialitate 

Cumpărarea de echipamente utilizabile în scop 

didactic (laptop, tabletă, e-reader, videoproiector) 

Participarea la programe postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională continuă, 

acreditate 

 

 

 

Aprobat în ședința de Senat prin Hotărârea Senatului nr.16 din 12.02.2015. 
 

 

Data: 9.02.2015                   

                                                                                          

 


