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studenţilor programului de studiu 
0216.2 Regie şi a cadrelor didactice 
la programele de mobilitate. 
Îmbunătățirea competențelor de 
gestionare și a strategiilor de 
internaționalizare. 

 
secția Regie 
șef L. Panfil 

 

5.2.3. Evaluarea 
personalului 
academic 
 
 
 
 

 Luarea în considerare a 
sugestiilor pertinente ale 
studenților, absolvenților din 
chestionare, interviu etc.  

• Implementarea sugestiilor pertinente 
ale studenților, absolvenților în 
procesul de instruire în măsura 
posibilităților resurselor financiare ale 
AMTAP, dar și în limita   
competențelor, așa încât să nu 
perturbeze conceptul de predare-
învățare a programului de studiu 
0216.2 Regie 

• Evaluarea permanentă a procesului 
de studiu; de predare; de satisfacere 
a studentului / absolventului; de 
satisfacere a angajaților  

• Evaluarea cadrelor didactice pentru 
ocuparea postului didactic prin 
completarea individuală a 
chestionarelor de către membrii 
secției Regie; 

• efectuarea raportului analitic asupra 
rezultatelor sondajelor efectuate la 
ședința secției Regie 

permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secția Regie 
șef L. Panfil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3. Valorificarea 
rezultatelor 
activității de 
cercetare științifică 
și inovare a 
personalului 
academic în 
contextul 
programului de 
studiu 

 Implicarea activă a tuturor 
cadrelor didactice în activități 
științifice naționale și 
internaționale  

Elaborarea  planului  
de acțiuni referitor la participarea 
cadrelor didactice la acțiuni cu caracter 
științific; elaborarea unor standarde de 
competență profesională, care ar stimula 
cadrele didactice să participe la activități 
științifice naționale și internaționale. 

2021-2023 secția Regie 
șef L. Panfil 

 

6.2.1. Existența și 
utilizarea spațiilor 
educaționale și de 
cercetare 

Repararea, îmbunătățirea, 
modernizarea spațiilor de 
studii.  

 Stimularea  
reformelor strategice și atragerea noilor 
resurse pentru reparația, îmbunătățirea, 
modernizarea spațiilor de lucru 

2023 
 

AMTAP 
Prorector SAG 
/Ion Butucea/ 

 
6.2.2. Dotarea și  • Repararea, modernizarea Elaborarea şi implementarea unui 2023 AMTAP 
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accesibilitatea 
spațiilor 
educaționale și de 
cercetare 
 

spațiilor educaționale și a 
blocurilor de studii.  

• Implicarea în proiecte 
internaționale în vederea 
dotărilor, modernizării 
spațiilor educaționale.  

program şi plan de acţiuni pentru 
creșterea calității în pregătirea, punerea 
în aplicare și monitorizarea proiectelor 
europene / internaționale, precum și a 
acțiunilor subsecvente legate de 
acestea, în vederea dotărilor, 
modernizării spațiilor educaționale 

 Prorector SAG 
/Ion Butucea/ 

 

6.2.4. Asigurarea și 
accesul studenților 
la suportul 
curricular 
 

Acoperirea tuturor 
cursurilor cu suport 
curricular.  
 

 Elaborarea unui PLAN DE ACTIUNI în 
vederea realizării ghidurilor metodice, 
suporturilor de curs, etc.,  astfel 
acoperind toate cursurile cu suport 
curricular. 

2021-2023 
 

secția Regie 
șef L. Panfil 

 

 Actualizarea/reconceptualizarea 
a curricula în conformitate cu 
cerințele beneficiarilor 
programului, angajatorilor, 
cerințelor pieței muncii. 

Revizuirea curriculelor la toate 
disciplinelor în conformitate cu cerințele 
angajatorilor, beneficiarilor și cerințele 
pieței muncii 

2022 
 

secția Regie 
șef L. Panfil 

 

6.4.1 Asigurarea 
studenților cu 
cămin 

 Asigurarea căminelor cu rampe 
de acces, condiții pentru 
persoanele cu dizabilități 

Amplasarea rampelor  
de acces pentru persoane cu dizabilități 
în cămine și blocurile de studii ale 
AMTAP 

2023 
 

 
 

 

AMTAP 
Prorector SAG 
/Ion Butucea/ 

7.2.1. Constituirea 
și accesul la baza 
de date a 
programului de 
studiu 

Crearea unei biblioteci 
electronice securizate, în 
scop de accesare mai 
eficientă a surselor 
bibliografice existente în 
număr redus. 
Aprovizionarea cu surse 
informaționale în limba 
româna 

 
 
 

Elaborarea și implementarea Strategiei 
de dezvoltare a Bibliotecii electronice a 
AMTAP; sporirea numărului de resurse 
informaţionale 

2020 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca 
AMTAP 
Director  

R. Avasiloaie 
 

 

 Crearea unei baze de date 
comune pentru toata facultatea, 
pentru eficientizarea colectării și 
gestionării informațiilor 

Elaborarea  
conceptuală a paginii FATCM pe site-ul 
AMTAP, care urmează să devină o 
platformă online pentru studenții FATCM 

2021 FATCM 
Decan  

Dr. Sv. Târțău 

9.1.1. Monitorizarea 
şi revizuirea ofertei 
educaționale și a 
programului de 
studiu 
 

Identificarea posibilităților 
de a asigura și include în 
curricula bibliografia la zi, 
surse recente. 

 Identificarea,  
selectarea şi ierarhizarea potenţialelor 
surse de informaţie și includerea lor în 
bibliografia curriculelor 

2021-2023 
 

secția Regie 
șef L. Panfil 

 

 Continuarea practicii de 
racordare a planurilor și 
curriculumului în funcție de 

Proiectarea  
strategiilor de asigurare a calităţii 
învăţământului superior artistic în 

2021 
 

secția Regie 
șef L. Panfil 
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solicitările studenților și în 
funcție de noile tendințe care se 
produc în arta regiei în practica 
națională și internațională.  

domeniul Regiei racordate la noile 
tendințe în Arta Spectacolului 
Contemporan 

 

9.1.4. Evaluarea 
programului de 
studiu de către 
studenți, 
absolvenţi, 
angajatori și alți 
beneficiari 
 

• Identificarea resurselor 
logistice în vederea 
creării de oportunități 
de dezvoltare 
profesională și 
academice pentru 
cadrele didactice.  

• Oferirea accesului la 
resurse bibliografice și 
la baze de date digitale 
furnizate de biblioteci și 
centre academice 
recunoscute de peste 
hotare.  

• Implementarea conceptului 
de învățământ continuu și 
organizarea (de către 
AMTAP) cursurilor/stagiilor 
pe perioadă scurte (o zi, o 
săptămână) atât pentru 
angajații AMTAP cât și 
pentru specialiștii din 
exterior: din teatre/centre 
culturale/alte instituții 
interesate. Acest fel de 
servicii instructiv-didactice 
ar putea fi funcțional și în 
cazul altor materii sau 
specializări înguste, sau 
aspecte ale unor specialități.  

• Identificarea posibilităților de 
a invita specialiști, experți 
pe domenii sau în probleme 
specifice, din țară și de 
peste hotare, pentru 
conferințe, ateliere destinate 
angajaților AMTAP.  

• Publicarea nu doar a 
rezultatelor chestionarelor 
(constatărilor și propunerilor 
făcute în cadrul lor), dar, 
mai ales,a acțiunilor, 
măsurilor de schimbare 
întreprinse și realizate în 
baza acestor chestionare 
(spre exemplu ce schimbări 
s-au făcut în urma 
chestionarului privind nivelul 
de satisfacție la locul de 
muncă al cadrelor didactice 
ale AMTAP) 

• Crearea oportunităților de creștere / 
dezvoltare profesională și academică 
pentru cadrele didactice prin 
implementarea conceptului de 
formare profesională continuă 

• Organizarea și desfășurarea 
seminarelor, trening-urilor de 
instruire profesională, meselor 
rotunde, etc. 

• Organizarea cursurilor psiho-
pedagogice 

• Elaborarea Planului de Acțiuni pentru 
îmbunătățirea procesului de predare-
învățare a programului de studiu 
0216.2 Regie; a aduce la cunoștință 
cadrelor didactice și studenților la 
program: 

1. rezultatele chestionărilor  
2. acțiunile și măsurile întreprinse de 
secție, analizate la ședința secției și 
propunerile în vederea schimbărilor în 
urma chestionării cadrelor didactice  
referitor la nivelul de satisfacție a 
acestora la locul de muncă. 
• Analizarea posibilităţii oferirii accesului 

la resurse bibliografice și la baze de 
date digitale furnizate de biblioteci și 
centre academice recunoscute de 
peste hotare. 

 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2023 

Secţia studii cu 
frecvență redusă 

și formare 
continuă 

/C. Șchiopu/ 
 
 
 
 
 
 
 

secția Regie 
șef L. Panfil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorul 
Bibliotecii 

R.Avasiloae 
 

9.2.2. Activităţi de • Identificarea unui • Flexibilizarea planificării • Implicarea obligatorie a studenților în 2020-2024 secția Regie 
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orientare 
profesională și 
competitivitatea 
absolvenților pe 
piața muncii 

mecanism flexibil și 
eficient de comunicare 
și racordare la cerințele 
pieței.  

stagiilor în funcție de ritmul 
proiectelor desfășurate în 
domeniul culturii (festivaluri, 
sărbători, proiecte și 
campanii sociale, artistice 
etc.).  

• Includerea în categoria 
stagiului practic a activității 
de implicare în proiecte 
indiferent de perioada de 
realizare a acestora.  

• Stabilirea unei deschideri și 
flexibilități mai mari din 
partea administrației și a 
corpului didactic în ceea ce 
privește ofertele de 
colaborare, de implicare a 
studenților în proiectele 
angajatorilor (posibilitatea 
de a opera modificări în 
orar, posibilitatea de a 
recupera orele etc.)  

• Stabilirea unor drepturi și 
obligații reciproce pentru 
toate părțile implicate: 
studenți-gestionari de 
proiecte sau angajatori-
administrație),etc.  

• Stimularea participării 
studenților la viața și la 
evenimentele culturale (nu 
doar cele care vizează 
specialitatea), dar din 
domeniile conexe: lansări de 
carte, vernisaje din muzee și 
săli de expoziție.  

• Stimularea creativității 
interdisciplinare (inclusiv 
prin planificarea acestora în 
curriculumuri, fie prin 
pregătirea portofoliilor 
despre evenimentele la care 

proiectele cultural-artistice realizate 
de către cadrele didactice care 
predau disciplinele de specialitate 
(Regia, Arta actorului, Dansul, 
Mișcarea scenică, etc.) 

• Dezvoltarea strategiilor și 
mecanismelor eficiente de 
colaborare a secției Regie cu 
Instituțiile cultural-artistice pentru a 
implica  studenților  programului de 
studiu 0216.2 Regie în realizarea 
proiectelor cultural-artistice de 
anvergură națională și internațională 

• Elaborarea unui plan  
de acțiuni care prevede participarea 
și implicarea studenților la 
evenimente cultural-artistice  
(concerte, spectacole, vernisaje, 
lansare de carte, cenacluri, vizionări 
de filme, târguri, etc.) 

• Stimularea creativității studenților 
programului de studiu 0216.2 Regie 
prin activități interdisciplinare;  
elaborarea unor proiecte de 
interconectivitate a disciplinelor și 
domeniilor de artă 

 șef L. Panfil 
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participă, fie prin elaborarea 
unor proiecte de 
interconectivitate a 
disciplinelor și domeniilor de 
artă de exemplu: o carte 
prin vocea actorilor, actorii 
dau voce tablourilor, etc.)  

10.1.1. Executarea 
dispoziţiilor şi 
recomandărilor 
Ministerului 
Educației și a 
ministerelor de 
resort 

 Dezvoltarea comunicării 
instituționale prin resurse 
digitale.  

• Utilizarea mai efectivă a poștei 
corporative în vederea eficientizării 
comunicării instituționale 

• Implementarea diverselor modalități 
de comunicare prin surse digitale: 
Zoom, Googlemeet, Messanger etc. 

Permanent 
 
 

2020-2022  

Toate 
subdiviziunile 

AMTAP 
Administrația 

AMTAP, 
secția Regie 
șef L. Panfil 

 


