REGULAMENTUL
Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică
Art. 1 – Centrul de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică (CADP) se organizează şi funcţionează
în baza Metodologiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (ARACIS), Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Regulamentului privind Evaluarea Internă şi Asigurarea Calităţii Educaţiei. Sistemul Instituţional
de Management al Calităţii şi Regulamentului Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie
Instituţională.
Art.2. – (1) Misiunea CADP este de a coordona dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor
didactice moderne şi eficiente, specifice învăţământului universitar, la nivelul proceselor
educaţionale din Universitate.
(2) Misiunea CADP se integrează mecanismelor şi procedurilor de evaluare şi asigurare a
calităţii la nivel instituţional şi vizează asigurarea managementului pedagogic al calităţii educaţiei în
Universitate.
Art.3. – Pentru realizarea misiunii sale, CADP îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) efectuează analize periodice privind starea învăţământului în Universitate şi propune măsuri
de ameliorare şi dezvoltare a calităţii proceselor educaţionale;
b) elaborează şi editează ghiduri metodologice, tehnici şi instrumente vizând dezvoltarea
pedagogiei universitare şi modernizarea metodologiei didactice în principalele domenii ale
acesteia (predare-învăţare, evaluare, consiliere);
c) întocmeşte şi propune Senatului şi consiliilor facultăţilor modele orientative de proceduri şi
instrumente privind proiectarea şi documentele curriculare, analiza rezultatelor învăţării şi
evaluarea eficacităţii educaţionale;
d) coordonează elaborarea şi aplicarea sistemului creditelor de studii la nivel instituţional;
e) organizează acţiuni (seminarii, ateliere, aplicaţii) pe teme de pedagogie şi didactică a
specialităţii, în acord cu noile abordări şi noile tehnologii în aceste domenii.
f) sprijină consiliile şi comisiile de specialitate ale Senatului în elaborarea metodologiilor şi
regulamentelor care vizează aspectele pedagogice ale activităţii personalului didactic şi a
studenţilor.
Art.4. – (1) CADP se organizează şi funcţionează ca o echipă de specialişti (experţi) formată
din 9-11 membri, cadre didactice titulare ale Universităţii, dintre care:
a) 3-4 specialişti în ştiinţele educaţiei: pedagogie, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei,
comunicare şi consiliere educaţională;
b) 6-7 specialişti în didacticile de specialitate, corespunzătoare principalelor domenii şi
programe de studii ale Universităţii: istorie, filologie, teologie, ştiinţe economice, discipline
tehnice, informatică, drept şi ştiinţe sociale.
(2) Conducerea CADP este asigurată de un director. Directorul şi componenţa nominală a
echipei CADP sunt aprobate de Senat.
Art.5. – Facultăţile şi departamentele au obligaţia să pună la dispoziţia CADP informaţiile şi
materialele necesare îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin şi să sprijine desfăşurarea acţiunilor
organizate de acesta.
Art.6. – Cheltuielile materiale aferente tipăririi materialelor şi organizării acţiunilor de către
CADP sunt suportate din fondurile generale ale Universităţii.
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Art.7. –Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senat. Prevederile
regulamentului se adaptează hotărârilor ulterioare ale Senatului Universităţii, precum şi
modificărilor legislative.
Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în data de
12.06.2013.

Componenţa nominală
a Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică
1. Lect.univ.dr. Letiţia Muntean Trif
2. Lect.univ.dr. Ioana Todor
3. Lect.univ.dr. Ioan Scheau
4. Lect.univ.dr. Ramona Petrovan
5. Conf.univ.dr. Elisabeta Voiculescu
6. Conf.univ.dr. Octavian Tătar
7. Lect.univ.dr. Marcela Ciortea
8. Lect.univ.dr. Dorin Opriş
9. Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan
10. Conf.univ.dr. Camelia Burja
11. Lect.univ.drd. Laura Voiculescu-Cetean

- director
- psihologia educaţiei şi consiliere
- informaţie şi comunicare
- teoria şi metodologia instruirii
- teoria şi metodologia evaluării
- didactica istoriei
- didactica disciplinelor filologice
- didactica religiei
- didactica disciplinelor tehnice
- didactica disciplinelor economice
- didactica disciplinelor juridice şi sociale
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