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Nr. 

crt 

Activitatea – temă şi obiective Participanţi Coordonatori Perioada  

de realizare 

 1. Comunicarea eficientă în mediul academic 

 Identificarea tipurilor de comunicare din mediul 

academic 

 Selectarea metodelor şi tehnicilor de eficietizare a 

comunicării 

Cadre didactice titulare ale 

Universităţii Valahia din 

Târgovişte 

Conf. univ. dr. 

Luminița Mihaela Drăghicescu 

Lect. univ. dr. Ioana Stăncescu 

 

Octombrie, 

Noiembrie  

2019 

2. Calitate, performanţă, competenţă şi succes în 

activitatea didactică universitară  

 Identificarea criteriilor pe baza cărora este apreciată 

calitatea educaţiei universitare 

 Stabilirea factorilor condiţionali ai educaţiei 

universitare de calitate 

 Structurarea unui ansamblu de elemente-cheie 

necesare pentru asigurarea unui proces educaţional 

de calitate în mediul academic. 

Cadre didactice titulare 

ale Universităţii Valahia 

din Târgovişte 

Conf. univ. dr. Ana-Maria 

Petrescu  

Conf. univ. Alina Gabriela 

Anghel  

Octombrie, 

Noiembrie  

2019 



3. Rolul tehnologiilor moderne în optimizarea procesului 

de comunicare   

 Analiza principalelor instrumente TIC utilizabile 

pentru comunicarea în mediul academic 

 Identificarea avantajelor şi a limitelor acestora. 

Cadre didactice titulare 

ale Universităţii Valahia 

din Târgovişte 

Conf. univ. dr. Gabriel 

Gorghiu 

Conf. univ. dr. Ana Suduc 

Octombrie, 

Noiembrie  

2019 

4. Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar prin 

grade didactice (II, I) (masă rotundă) 

 stabilirea unor principii/reguli comune privind 

elaborarea subiectelor pentru gradul didactic II, a 

coordonării lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru 

obţinerea gradului didactic I,  precum şi a 

desfăşurării inspecţiei speciale pentru  obţinerea 

gradului didactic I 

Cadre didactice ale 

Universităţii Valahia  

din Târgovişte implicate 

în formarea continuă a 

cadrelor didactice din 

învăţământul 

preuniversitar, invitaţi de 

la ISJ Dâmboviţa 

Conf. univ. dr.  

Luminița Mihaela Drăghicescu 

Conf. univ. dr. Alina Gabriela 

Anghel 

Conf. univ. dr. Ana-Maria 

Petrescu  

 

Iunie 

2020 

5.  Invitarea unor specialişti din domeniul Ştiinţelor 

Educaţiei 

 Susţinere de prelegeri, lansări de carte, cursuri sau 

conferinţe invitate etc. 

Cadre didactice titulare ale 

Universităţii Valahia din 

Târgovişte, cadre didactice 

din învăţământul 

preuniversitar 

Conf. univ. dr.  

Luminița Mihaela Drăghicescu 

Conf. univ. dr. Alina Gabriela 

Anghel 

Conf. univ. dr. Ana-Maria 

Petrescu  

 

periodic 
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