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PLAN OPERAȚIONAL 

COMISIA DE STRATEGIE, REFORMĂ ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

DIN CADRUL FACULTĂȚII DE FARMACIE 

AN UNIVERSITAR 2020-2021 

Elaborat în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Strategie, reformă și dezvoltare 

curriculară, pentru anul universitar 2020-2021 

 

 

Nr. 

Crt. 

OBIECTIV ACȚIUNI PENTRU 

REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

RESPONSABILI TERMEN 

DE 

REALIZARE 

1 Revizuirea anuală a 

programelor 

analitice cu  

asigurarea 

armonizării acestora 

cu programele 

analitice ale 

facultăților de profil 

din centrele 

universitare 

București, Cluj, 

Tîrgu Mureș, Iași, 

Craiova 

Fișe de disciplină 

revizuite de fiecare 

titular de curs / LP, 

seminar 

Fișe de disciplină 

analizate de către 

Comisia de strategie, 

reformă și dezvoltare 

curriculară 

Șefi de discipline 

Șefi de 

departamente 

Comisia de 

strategie, reformă 

și dezvoltare 

curriculară 

 

Septembrie – 

octombrie 

2020 

2 Corelarea 

interdisciplinară a 

curriculelor 

 

Fișe de disciplină 

analizate de către 

Comisia de strategie, 

reformă și dezvoltare 

curriculară 

Comisia de 

strategie, reformă 

și dezvoltare 

curriculară 

Șefi de discipline 

Septembrie – 

octombrie 

2020 
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3 Eliminarea 

eventualelor 

suprapuneri, reluări 

în totalitate a unor 

teme predate 

anterior 

Fișe de disciplină 

analizate de către 

Comisia de strategie, 

reformă și dezvoltare 

curriculară 

Analizarea fișelor de 

disciplină împreună cu 

titularii de curs și șefii 

de disciplină, în cazul 

existenței unor 

suprapuneri/reluări în 

totalitate a unor teme 

predate anterior 

Comisia de 

strategie, reformă 

și dezvoltare 

curriculară 

Șefi de disciplină 

Titulari 

curs/LP/seminar 

 

 

Septembrie – 

octombrie 

2020 

4 Utilizarea metodelor 

moderne de predare 

Fișa disciplinei Șefi de discipline 

Titulari 

curs/LP/seminar 

Comisia de 

strategie, reformă 

și dezvoltare 

curriculară 

 

Permanent 

5 Elaborarea de 

materiale didactice 

actualizate și puse la 

dispoziția 

studenților 

Actualizarea și 

elaborarea de materiale 

didactice în format 

scris / electronic 

Șefi de discipline 

Titulari 

curs/LP/seminar 

Comisia de 

strategie, reformă 

și dezvoltare 

curriculară 

 

Permanent 
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Comisia de strategie, reformă și dezvoltare curriculară 

Președinte Prof. Univ. Dr. Codruța Șoica 

Membri Conf. univ. dr. Cristina Trandafirescu 

 Conf.univ.dr.farm. Laura Sbârcea 

 Conf.univ.dr.farm. Corina Danciu 

 Conf.univ.dr.farm. Mihaiela Andoni 

 Conf.univ.dr. Lavinia Lia Vlaia 

 Ș.l.dr. Lucreția Paula Udrescu 

 

 


