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PROCEDURĂ
DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A COMISIEI
PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ și
MONITORIZARE CURRICULARĂ
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.1. Comisia pentru activitatea didactică și monitorizare curriculara este o
structură executivă, subordonată Biroului de Conducere şi Consiliului Facultăţii de
Agricultură.
Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de
Agricultură, ca urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului.
Art.1.3. Comisia pentru activitatea didactică și monitorizare curriculară asigură
implementarea hotărârilor Consiliului Facultăţii de Agricultură, respectând strategia
privind desfăşurarea la standarde de calitate a activităţii didactice.
Art.1.4. Comisia funcţionează permanent şi are rolul de a asigura buna
desfăşurare a procesului didactic la nivelul Facultăţii de Agricultură, în concordanţă cu
planurile strategice şi operaţionale ale USAMV Iaşi, precum şi ale Facultăţii de
Agricultură.
Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE
Art.2.1. Din componenţa Comisia pentru activitatea didactică fac parte un
preşedinte şi şase membri (inclusiv un reprezentant al studenţilor).
Art.2.2. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin
comunicare permanentă.
Art.2.3. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a
Decanului sau a jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei.
Art.2.4. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii
comisiei, iar deciziile se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi.
Art.2.5. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi
convocate la întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea
problemelor respective.
Art.2.6. Aprobarea componenţei Comisiei pentru activitatea didactică se face
de către Consiliul Facultăţii de Agricultură, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis
cu majoritate simplă.
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Art.2.7. Modificarea prezentelor proceduri este de competenţa Consiliului
Facultăţii de Agricultură, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate
simplă.
Capitolul 3 – ATRIBUŢII
Art.3.1. Comisia pentru activitatea didactică și monitorizare curriculară are
următoarele atribuții:
(1) Coordonează activitatea de elaborare şi adaptare periodică a planurilor de
învăţământ pentru toate specializările de la licenţă şi masterat.
(2) Coordonează activitatea de elaborare a statelor de funcţii la nivelul fiecărui
departament, respectându-se reglementările stabilite de către conducerea USAMV Iaşi.
(3) Verifică modul în care departamentele acţionează pentru desfăşurarea
procesului didactic la un nivel de calitate superior, promovând un demers didactic
centrat pe nevoile studenţilor.
(4) Verifică modul de alcătuire a orarului, desfăşurării activităţii didactice,
respectându-se reglementările stabilite de către conducerea USAMV Iaşi.
(5) Verifică planificarea judicioasă şi desfăşurarea în bune condiţii a sesiunilor
de examinare a studenţilor.
(6) Verifică implicarea cadrelor didactice în sprijinirea studenţilor de a elabora
şi susţine lucrările de licenţă/diplomă şi de dizertaţie.
(7) Analizează semestrial şi anual rezultatele obţinute de către studenţi la
examene şi stabileşte, pe această bază, măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului
didactic.
(8) Verifică implicarea cadrelor didactice în coordonarea activităţii practice a
studenţilor.
(9) Coordonează activitatea de formare continuă a cadrelor didactice
universitare, cu accent deosebit pe îmbunătăţirea permanentă a strategiilor de predareînvăţare, a celor de evaluare, precum şi pe integrarea noilor mijloace TIC în
modernizarea procesului didactic.
Art.3.2. Comisia pentru activitatea didactică și monitorizare curriculară va
întocmi un raport anual, care va fi prezentat, spre informare şi analiză, în Consiliul
Facultăţii.
Prezenta procedură a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de
Agricultură din data de 15.04.2020.
Decan,
Conf. Dr. Denis ȚOPA
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