
PLANUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC  

AL FACULTĂŢII CONTABILITATE  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

(Aprobat la şedinţa Consiliului facultăţii Contabilitate: 

                                Proces verbal nr.1 din 08..09.2014) 

Agenda şedinţelor Responsabili Data 

realizării 

şedinţelor 

1 2 3 

Şedinţa 1 

1. Raportul despre activitatea didactico-metodică,  ştiinţifică şi 

educativă a facultăţii Contabilitate în anul universitar 2013-2014 şi 

direcţiile prioritare de acţiune în vederea sporirii calităţii procesului 

educaţional în anul de învăţământ 2014-2015. 

 

2. Examinarea şi aprobarea  planului de activitate a Consiliului 

facultăţii Contabilitate,  al Comisiei Metodice şi a  planului activităţii 

educative a facultăţii Contabilitate pentru anul universitar 2014-2015. 

 

3. Aprobarea planurilor de activitate a catedrelor pentru anul 

universitar  2014-2015. 

 

Decanul 

 

 

 

 

Decanul, membrii 

Consiliului 

 

Decanul, şefii de catedre 

Septembrie, 

2014 

Şedinţa 2 

1. Analiza rezultatelor testării studenţilor. 

 

2. Analiza rezultatelor susţinerii practicii de producţie de către 

studenţii anului III, învăţământ de zi.  

 

3. Aprobarea temelor tezelor de master şi a conducătorilor ştiinţifici 

pentru masteranzii anului II. 

 

Prodecanul 

 

Şeful catedrei Evidenţă 

contabilă 

 

Şeful  catedrei Evidenţă 

contabilă 

Octombrie, 

2014 

Şedinţa 3 

1.  Examinarea şi aprobarea raportului despre activitatea ştiinţifică a 

facultăţii în anul 2014.  

 

2. Aprobarea temelor tezelor de licenţă şi a conducătorilor pentru 

studenţii anului III, învăţământ de zi şi anului IV, învăţământ cu 

frecvenţă redusă.  

 

3. Aprobarea subiectelor pentru probele de profil şi de specialitate ale 

examenului de licenţă. 

 

Şefii de catedre  

 

 

Şefii catedrelor Evidenţă 

contabilă şi Economie, 

statistică şi analiză 

Şefii catedrelor Evidenţă 

contabilă şi Economie, 

statistică şi analiză 

 

 

 

 

 

Decembrie, 

2014 

 

 

 

 

Şedinţa 4 

1. Totalurile stagiului de practică, realizat de studenţii – masteranzi ai 

anului II.  

 

2. Totalurile sesiunii de iarnă şi direcţiile de îmbunătăţire a reuşitei 

studenţilor de la ciclul I şi II şi a frecvenţei orelor de studiu. 

 

3. Starea actuală și direcțiile de sporire a potențialului didactico-

științific al catedrelor.  

 

Şeful catedrei Evidenţă 

contabilă 

 

Prodecanul, şefii de 

catedre 

 

Şefii de catedre 

 

Februarie, 

2015 

Şedinţa 5 

1. Analiza rezultatelor testării studenţilor. 

 

 

Prodecanul  Aprilie, 2015 



2. Starea actuală privind  activitatea de elaborare a tezelor de licenţă 

şi de master, direcţii şi soluţii de remediere a problemelor.  

 

 

3.Starea actuală și direcțiile de îmbunătățire a asigurării suportului 

normativ şi metodic al procesului didactic la ciclul I şi II. 

 

Şefii catedrelor Evidenţă 

contabilă şi Economie, 

statistică şi analiză 

Şefii de catedre 

 

Şedinţa 6 

1. Totalurile sesiunii de vară şi direcţiile de îmbunătăţire a reuşitei 

studenţilor ciclului I şi II  şi frecvenţei orelor de studiu. 

 

2. Totalurile activităţii didactico-metodice,  ştiinţifice şi educative a 

catedrelor în anul universitar 2014-2015 şi direcţiile de perfecţionare 

în perspectivă.  

 

3. Darea de seamă a preşedinţilor  comisiilor pentru examenul de 

licenţă şi pentru evaluarea  tezelor de master. 

 

 

 

 

 

Prodecanul   

 

 

Şefii de catedre 

 

 

Preşedinţii comisiilor 

pentru examenul de 

licenţă şi pentru 

evaluarea  tezelor de 

master.  

 

Iunie, 2015 

 


