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RAPORT 

 CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECHIPEI DE ASIGURAREA 

 A CALITĂŢII STUDIILOR ÎN CADRUL CARTEDREI TEORIA ŞI METODICA JOCURILOR 

 

 

Nr. 

d/o 

Activităţile realizate Acte de referinţă Termenul de 

îndeplinire 

Responsabil  

1 Aprobarea Planului de lucru al Echipei de 

asigurarea a Calităţii studiilor în cadrul 

catedrei TMJ pentru sem. II, anul de  studii 

2014-2015. 

- ianuarie Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

 

2  Pe parcursul sem. II au fost monitorizate 

datele cu privire la frecvenţa studenţilor la 

orele de curs şi completarea registrelor 

grupelor academice de către cadrele didactice. 

Orarul sesiunii, curriculumurile 

disciplinare, fişele disciplinei. 

ianuarie-mai Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 



Verejan R. - membru   
lect. univ. 

Profesorii catedrei 

 

3 Monitorizarea documentaţiei de lucru a 

membrilor catedrei. 

Plan  individual de lucru, portofoliu 

membrilor catedrei. 

pe parcursul anului 

de studii 
Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

 

4 Monitorizare documentaţiei necesare a 

cadrelor didactice de a petrece lecţia deshisă. 

Verificarea completării registrului academic. 

 

Proiect didactic pentru lecţia 

deschisă, plan individual de lucru, 

dosare de participare la concursuri 

pentru locuri vacante în cadrul 

catedrei: 

- lector universitar – 3 

- profesor universitar – 1 

Registru de asistenţa reciprocă a 

profesorilor al activităţii didactice. 

pe parcursul anului 

de studii 
Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

 

5 Asigurarea unui management al calităţii 

procesului de învăţământ în cadrul catedrei 

prin: 

- monitorizarea procesului de elaborare a 

tezelor de licenţă şi a tezelor de master; 

- monitorizarea procesului de desfăşurare a 

stagiului de practică sportiv-managerială: 

elaborarea graficului de activităţi în cadrul 

stagiului, date de examinare a stagiului, 

perfecţionare materialelor de practică, 

încheierea convenţiilor-cadrul de parteneriat 

cu unităţile bază de realizare a practicii. 

Cereri  către şefului catedrei TMJ 

pentru confirmarea de îndrumător 

ştiinţific la teza de licenţă şi teza de 

master. 

Documente necesare pentru practica 

sportiv-managerială. 

Rapoarte la practica sportiv-

managerială. 

Convenţii de parteneriat pentru 

realizarea a practicii. 

 

 

 

pe parcursul  

sem. II 
Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

 



6 A fost  desfăşurată Conferinţa Ştiinţifică a 

studenţilor în cadrul catedrei. ““PPRROOBBLLEEMMEE  
AACCTTUUAALLEE  PPRRIIVVIINNDD  PPEERRFFEECCŢŢIIOONNAARREEAA  
SSIISSTTEEMMUULLUUII  AANNTTRREENNAAMMEENNTTUULLUUII  
SSPPOORRTTIIVV  ÎÎNN  PPRROOBBEELLEE  DDEE  JJOOCCUURRII  
SSPPOORRTTIIVVEE””,,  29 aprilie,  2015. 

Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă. 

 

Invitaţie pentru studenţi de a 

parcticipa la Conferinţa ştiinţifică în 

cadrul catedrei TMJ. 

Diplomele acordate pentru studenţi. 

Raport privind desfăşurarea 

Conferinţei Ştiinţifice. 

Registru de evidenţa al activităţii 

Echipei  de asigurare a Calităţii 

studiilor în cadrul catedrei. 

 

aprilie Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

7 Asigurarea calităţii susţinerii tezelor de doctor  

în ştiinţe pedagogice în cadrul catedrei TMJ. 

Prezentatrea a doctorandului pentru 

susţinerea tezei de doctor . 

CV a doctorandului, lista 

publicaţiilor ştiinţifice, proces-verbal 

suţinerii în cadrul catedrei TMJ. 

Registru de evidenţa al activităţii 

Echipei  de asigurare a Calităţii 

studiilor în cadrul catedrei. 

pe parcursul anului 

de studii 
Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

 

8 Verificarea activităţii cadrelor didactice în 

vederea pregătirii pentru sesiunea de 

examinare a studenţilor (semestrială şi de 

licenţă) în conformitate cu cerinţele:  

- realizarea evaluării curente (formele şi 

metodele utilizate); 

- perfectarea biletelor/testelor pentru 

evaluarea semestrială şi de licenţă la 

nivelele cunoaştere, aplicare şi integrare; 

- elaborarea tezelor de licenţă; 

- completarea registrelor academice. 

 

Registre academice. 

Teste de a examina studenţii în 

cadrul sesiunii de vară. 

Biletele pentru examene de licenţă. 

Teze de licenţă. 

 

mai 
Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

Profesorii catedrei 

9 Verificarea dărilor de seamă a cadrelor 

didactice  pe semestrul II anului de studii 

2014-2015.  

Totalurile sesiunii de vară. 

 

Plan individul de  lucru. 

Darea de seamă pe sem. II a 

membrilor catedrei. 

Formele de totalurile sesiunii de 

vară. 

iunie Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 



Proces-verbal nr. 20 din 22.06.2015. Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

Profesorii catedrei 

 

10 Monitorizarea calităţii desfăşurării 

competiţiilor sportive interne al USEFS  pe 

anul de studii 2014-2015. 

 

Calendarul competiţiilor sportive 

interne al USEFS  pe anul de studii 

2014-2015.  

Rapoarte desfăşurării competiţiilor 

sportive interne din cadrul catedrei 

TMJ. 

Registru de evidenţă al activităţii 

educative cu studenţii a catedrei 

TMJ. 

pe parcursul anului 

de studii 
Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

Profesorii pe discipline 

 

11 Totalizarea activităţii Echipei de asigurare a 

Calităţii studiilor în cadrul catedrei TMJ 

pentru anul de studii 2014-2015.  

Aprobarea raportului. 

Raport privind activitatea Echipei de 

asigurare a Calităţii studiilor în 

cadrul catedrei TMJ pentru anul de 

studii 2014-2015.  

Proces-verbal nr. 20 din 22.06.2015. 

Registru de evidenţa al activităţii 

Echipei  de asigurare a Calităţii 

studiilor în cadrul catedrei. 

iunie Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de asigurarea a Calităţii 

studiilor,  

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. –  secretar  
dr., lect. sup. 

Verejan R. - membru   
lect. univ. 

 

 


