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Mahatma Gandhi: “Fii tu însuţi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.”

Acest program se bazează pe prevederile Cartei Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:
autonomia universitară, libertatea academică, accesul liber şi egal şi răspunderea publică, fiind
conceput conform Planului strategic al Facultăţii de Matematică, Programului managerial al
Rectorului Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi în concordanță cu Planul managerial
al Decanului Facultăţii de Matematică din Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (pentru
mandatul 2016-2020) şi Legea Educaţiei Naţionale.
Conform Cartei Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Art. 29) şi Legii Educaţiei
Naţionale, ,,Directorul de Departament realizează managementul operaţional al Departamentului,
răspunzând de planurile de învăţământ, statele de funcţii, managementul cercetării, calitatea
activităţii didactice şi managementul financiar al departamentului”.
Programul managerial se va fundamenta pe următoarele principii:
-transparenţă în luarea deciziilor, onestitate, deschidere;
-preocuparea permanentă pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei şi
cercetării;
-promovarea unui învăţământ centrat pe student;

-egalitate de şanse pentru toţi;
-implicarea tuturor profesorilor în realizarea obiectivelor propuse;
-preluarea şi continuarea proiectelor de succes şi a realizărilor pozitive din activitatea
conducerilor anterioare;
-colaborare şi comunicare continuă cu membrii Consiliului departamentului şi cu toţi membrii
departamentului.
-respectarea principiilor din Codul de Etică şi Deontologie Profesională din Carta Universităţii
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: imparţialitate, obiectivitate, echitate, respectarea drepturilor
tuturor membrilor departamentului conform legislaţiei în vigoare, responsabilitate, relaţii bazate
pe încredere şi respect reciproc, excluderea oricăror forme de abuz (emoţional, spiritual, sexual)
sau tratamente umilitoare de orice natură.
Obiectivul strategic principal îl constituie creşterea continuă a performanţelor didactice
şi de cercetare ştiinţifică a Departamentului de Matematică a Facultății de Matematică, din cadrul
Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru realizarea misiunii didactice şi de cercetare
a Facultăţii de Matematică, creşterea vizibilităţii rezultatelor obţinute în cadrul departamentului
pe plan naţional şi internaţional, precum şi colaborarea cu alte departamente din universităţi din
ţară sau străinătate.
Vom evidenţia în continuare câteva componente ale programului managerial, componente care
se întrepătrund şi se potenţează reciproc.

I. Componenta ce vizează planurile de învăţământ şi statele de funcţii
- asigurarea unui caracter modern şi competitiv al planurilor de învăţământ şi programelor
analitice;
-armonizarea programei cursurilor şi seminariilor cu programa pentru examenele de definitivat,
titularizare sau grade didactice;
-promovarea unor cursuri noi în scopul atragerii către master a studenţilor din alte facultăţi;
-corelarea disciplinelor din planul de învăţământ cu cerinţele pieţei muncii;
-revizuirea şi actualizarea continuă a programei pentru cursuri, seminarii şi laboratoare, oferirea
de motivaţii în studiul tuturor cursurilor;

-introducerea de cursuri facultative, adresate studenților din anul I, proveniţi de la licee care nu
au profilul matematică‐informatică;
-introducerea unor cursuri de dezvoltare a profilului socio-uman-cultural şi psiho-pedagogic (de
exmplu, cursuri de istorie şi filosofie a matematicii sau cursuri de regie, actorie, dicţie etc.);
-diversificarea ofertei academice, prin oferirea de cursuri în alte limbi, pentru atragerea unui
număr cât mai mare de studenţi străini la Facultatea de Matematică.

II.Componenta didactică
-promovarea în posturi didactice superioare a tuturor membrilor departamentului care au
îndeplinit condiţiile impuse de reglementările în vigoare;
-modernizarea activităţilor de predare şi evaluare, anunţarea şi afişarea pe site-ul facultăţii a
cerinţelor şi modului de notare pentru fiecare examen;
-pregătirea şi susţinerea studenţilor în scopul participării la concursuri ştiinţifice naţionale şi
internaţionale;
-desfăşurarea activităţilor educative conform principiilor didacticii matematicii (e. g., învăţarea
conştientă şi activă, sistematizare şi continuitate, respectarea principiului conexiunii logice,
evitarea suprapunerii cunoştintelor predate, motivaţia optimă a învăţării, principiul
problematizării, principiul educaţiei permanente şi continue);
-conştientizarea şi evitarea apariţiei erorilor în activitatea de evaluare (e. g., echitate în notare,
stabilirea unor criterii sau bareme de notare cât mai clare etc.);
-asigurarea suportului pentru cursuri şi seminarii, pentru toţi studenţii, prin cărţi oferite de
biblioteci sau pe pagina web a facultăţii;
-promovarea şi menţinerea unei atmosfere de lucru destinse, de respect reciproc, încredere,
unitate, cooperare şi apreciere (Confucius spunea: “dacă îţi place ceea ce faci, atunci nu va fi
niciodată o muncă”);
-promovarea standardelor profesionale şi morale adecvate;
-sprijinirea profesorilor în obţinerea abilitării şi cooptarea lor în cadrul Şcolii Doctorale;
-evitarea folosirii oricărei forme de hărţuire sau constrângere a profesorilor;
-popularizarea pe pagina web a facultăţii, afişarea documentelor şi utilizarea mass media în
promovarea rezultatelor semnificative ale membrilor marcanţi ai comunității academice pentru
creșterea vizibilităţii facultății;

-implicarea tuturor membrilor departamentului în activităţi şi evenimente organizate în
învăţământul preuniversitar;
-reluarea şi menţinerea unor legături strânse cu inspectoratul şcolar, în realizarea unor activităţi
comune şi a unei strategii menite a rezolva problemele grave din învăţământul preuniversitar şi a
îmbunătăţi pregatirea profesorilor care predau în şcoli şi licee;
-implicarea tuturor profesorilor în promovarea Facultăţii de Matematică în rândul elevilor de
liceu, prezentarea activităţii didactice desfăşurate în facultatea noastră şi a oportunităţilor de
angajare;
-promovarea unor strategii comune cu firme din domeniul public sau privat privind oferirea de
stagii de practică de specialitate pentru studenţi;
-consolidarea şi extinderea funcţiei de îndrumător de grupă pentru toţi anii de licenţă şi master,
pentru realizarea unor relaţii cât mai apropiate cu studenţii;
-informarea studenţilor din anul I, de licenţă şi master, asupra activităţilor didactice, ştiinţifice,
metodice, psiho-pedagogice şi culturale desfăşurate în facultate;
-informarea studenţilor din anii terminali (licenţă şi master) asupra examenelor finale, programei
pentru examene şi oportunităţilor de continuare a studiului sau angajare;
-corectitudine şi echitate în activitatea de evaluare, politică clară şi fermă împotriva copiatului;
-îmbogăţirea activităţilor desfăşurate de către studenţi în facultate, prin iniţierea unor concursuri
ştiinţifice sau manifestări culturale;
-în procesul educativ trebuie revelată şi componenta nonformală (sau informală) - culturală,
umană, spirituală a matematicii (care se referă la aspectele istorice sau filosofice, la funcţia de
modelare, cunoaştere şi înţelegere a diferitelor fenomene reale, la rolul important al matematicii
în descoperirile ştiinţifice şi creşterea calităţii vieţii). În mod firesc şi fericit, aceasta potenţează,
motivează şi materializează latura ştiinţifică, formală (ce cuprinde întregul aparat abstract
(teoreme, formule matematice, algoritmi etc.), făcându-i pe studenţi mai interesaţi în învăţarea şi
aprofundarea matematicii, îmbogăţindu-le nivelul de cultură şi concepţiile despre lume şi viaţă.
În fapt, cele două componente nu ar trebui predate succesiv, izolat, rupte una de cealaltă, ci
trebuie tratate împreună, într-o firească interdependenţă, sprijinindu-se şi construindu-se
reciproc.
-constientizarea profesorilor din Facultatea de Matematică asupra rolului însemnat al
educatorului în procesul de învăţământ, asupra faptului că avem un impact major asupra
studenţilor noştri, ca şi formatori de cadre didactice. Încă din primul curs de pedagogie sau
metodică, ar trebui subliniată importanţa meseriei de profesor sau învăţător care modelează
materialul uman, care are şansa unică de a forma tinerele generaţii. Viitorilor educatori trebuie să

li se spună că meseria de profesor sau învăţător nu e o joacă, nu e ceva obişnuit, ci este o meserie
strategică, de mare responsabilitate şi importanţă pentru viitorul sănătos al naţiunii.
Suntem, în postura de dascăli, nu doar simpli transmiţători ai cunoştinţelor de specialitate –
suntem exemple şi părinţi spirituali ai studenţilor noştri, cărora le transmitem în plus valori
moral-spirituale şi modele de viaţă, de comporatament. Faptul că suntem răspunzători pentru
dezvoltarea armonioasă a atâtor generaţii de studenţi sau profesori ar trebui să ne confere
responsabilitate maximă în tot ceea ce facem, spunem sau gândim vizavi de procesul de predare învăţare - evaluare. Educatorii trebuie să manifeste generozitate, sensibilitate, deschidere, să se
adapteze continuu la noile paradigme ale cunoaşterii ştiinţifice, iar schimbările economice şi
sociale din ultimele decenii, evoluţia rapidă şi complexă a tehnologiei informaţiei impun aceasta.

II.Activitatea de cercetare ştiinţifică
-sprijinirea şi încurajarea profesorilor în activitatea de cercetare ştiinţifică pentru publicarea
rezultatelor obţinute în reviste cu factor de impact relevant, participarea la conferinţe naţionale
şi internaţionale;
-sprijinirea şi consilierea profesorilor facultăţii în obţinerea unor proiecte de cercetare sau
granturi naţionale şi internaţionale;
-atragerea studenţilor foarte buni în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin participarea la
seminarii ştiinţifice sau granturi de cercetare;
-sprijin pentru organizarea unor seminarii sau grupuri ştiinţifice având diverse teme de cercetare;
-încurajarea şi promovarea obţinerii de către profesorii Facultăţii de Matematică a unor rezultate
cu caracter interdisciplinar, împreună cu profesorii de la alte facultăţi ai universităţii noastre sau
cu profesori de la universităţi din alte ţări;
-invitarea unor profesori şi cercetători de la universităţi din ţară sau din străinătate;
-încurajarea publicării de articole în Analele Ştiinţifice ale Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi;
-sprijinirea şi încurajarea organizării unor conferinţe/congrese/seminarii naţionale şi
internaţionale.
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