
APROBAT  
În cadrul şedinţei Senatului  AMTAP 

Din 28 septembrie 2022,  proces verbal nr.2  
 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 

 

Planul de activitate pentru anul academic 2022-2023 al 

Consiliului Profesoral al Facultăţii Arte Plastice, Decorative și Design 

 

 

Luna, anul, Ordinea de zi Informează notă 

Septembrie 

2022 

 

 Pregătirea sălilor pentru anul de studii 

2022-2023. Situația  atelierelor și 

respectarea normelor igienico sanitare din 

cadrul facultății. 

Decanul  

Inf. şefii departamentelor și 

secțiilor. 

Intendentul (invitat) 

 

Aprobarea Planurilor de activitate al CP, 

departamentelor și catedrei  pentru anul de 

studii 2022-2023. 

Decanul, Șefii 

departamentelor 

 

Aprobarea Graficului  procesului de studii la 

FAPDD pentru anul de studii 2022-2023. 
Decanul  

Aprobarea repartizărilor  normelor didactice la 

Departamentele FAPDD  2022-2023. 
Decanul  

Aprobarea modificărilor în planurile de studii la 

specialitățile din cadrul FAPDD. 
Decanul, Șefii 

departamentelor 

 

Evaluarea Raportului de activitate ştiinţifică, 

ştiinţifico - metodică şi de creaţie a cadrelor 

didactice din  cadrul FAPDD pentru anul 

universitar 2021-2022. 

  

Aprobarea orarului pentru semestrul 1 Prodecanul  

 Diverse.   

Octombrie 

2022 

Alegeri pentru conferirea titlurilor 

științifico-didactice la FAPDD 

Șefii departamentelor  

Analiza rezultatelor anului de studii 2021-2022 Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

Disciplina şi frecvenţa la  ore . Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

Aprobarea Planului de activitate ştiinţifică, 

ştiinţifico - metodică şi de creaţie a cadrelor 

didactice din  cadrul FAPDD pentru anul 

universitar 2022-2023. 

Prodecanul știință și creație, 

şefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Aprobarea planului de activitate al Comisiei 

pentru asigurarea calității FAPDD 2022-

2023. 

Președintele CAC  

Evaluarea nivelului de satisfacție al 

absolventului FAPDD (anul universitar 

2021-2022 Licența și Master) 

Președintele CAC  

Diverse.   

Noiembrie 

2022 

Pregătirea către susținerea Tezei de Master 

2022-23 

Șefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Pregătirea către evaluarea externă a 

programelor  de studii la  Ciclul II 

Șefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Aprobarea orarului anului IV pentru Șefii departamentelor și  



sesiunea de iarnă. 

 

secțiilor. 

Diverse.   

Decembrie 

2022 

Pregătirea către sesiunea de iarnă.  Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

Situația  atelierelor și respectarea normelor 

igienico sanitare din cadrul facultății. 

Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

 Situația  fondului  metodic la facultate. 

 

Prodecan FAPDD activitatea 

șt. și de  creație 

 

Disciplina şi frecvenţa la  ore . Șefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Pregătirea către evaluarea externă a 

programelor  de studii la  Ciclul II 

Șefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Diverse   

Ianuarie 

2023 

 

 Situaţia atelierelor din cadrul FAPDD. 

 

Șefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Aprobarea orarului pentru semestrul II Prodecanul  

Diverse.   

Februarie 

2023 

Totalurile sesiunii de iarnă la FAPDD. Șefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Aprobarea bursei pentru semestrul II. Decan  

Raportul privind  inserția absolvenților 

facultății pe piața mincii și analiza  traseului 

profesional. 

Prodecanul act. didactică  

Diverse   

Martie 

2023 

 

Disciplina şi frecvenţa la ore a studenţilor. 

 

Șefii departamentelor și 

secțiilor. 

 

Alegerile pentru suplinirea posturilor vacante. Decanul.  
Evaluarea stagiilor de practică la FAPDD Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

Diverse.   

Aprilie 

2023 

Raportul cu privire la rezultatele 

chestionării studenților FAPDD în urma 

evaluării calității stagiilor de practică și a 

activității conducătorului stagiului de 

practică (semestrul I al anului universitar 

2022-2023) 

Președintele CAC  

Mai 

2023 

Repartizarea studenților la stagiile de 

practică (vară). 

Șefii departamentelor.  

Pregătirea pentru sesiunea de vară. 

 

Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

Admiterea la examenele de Licență. Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

Diverse.   

Iunie  

2023 

Pregătirea pentru examenele de admitere. Decanul  

Aprobarea Raportului  de activitate ştiinţifică, 

ştiinţifico - metodică şi de creaţie a cadrelor 

didactice din  cadrul FAPDD pentru anul 

universitar 2022-2023. 

Prodecanul știință și creație 

 

 

Aprobarea Raportului  de activitate didactică 

cadrul FAPDD pentru anul universitar 2022-

2023. 

Prodecanul activitate 

didactică. 

 



Aprobarea Raportului  de activitate al 

Comisiei pentru evaluarea calității la FAPDD. 
Președintele CAC  

Aprobarea curricumulurilor de la  

programele de studii din cadrul FAPDD 

pentru anul 2023-2024. 

Șefii departamentelor. 

Resp de program. 

 

Organizarea Admiterii 2023 la FAPDD Decan.  

Diverse.   

 

 

Aprobat Consiliul Profesoral FAPDD                      Pr. verbal nr. 1  din 01.09.2022 

 


