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A fost aprobat la şedinţa Consiliului  
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A.Guţu, dr., conf. univ. 

A fost aprobat la şedinţa echipei de calitate a Catedrei 

Probe Sportive Individuale „_15_”__09_ 2016  

Preşedintele echipei de calitate a catedrei 

A.Polevaia-Secăreanu , dr.conf.univ. 
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Planul şedinţelor Echipei de asigurare a calităţii din cadrul Catedrei PSI 

 
 

Nr. d/o  Chestiuni de discuţie Termen de 

desfăşurare 

şi realizare 

Responsabil  

1. 

08.09.16 

1. Aprobarea Planului de activitate al 

echipei de asigurare a calităţii studiilor în 

cadrul catedrei PSI pentru anul universitar 

2016-2017. 

 

2. Elaborarea raportului de autoevaluare în 

scopul realizării standartelor de acreditare a 

programelor de studii.  

 

3.Asigurarea tehnico-materială a sălilor 

sportive pentru procesul didactic şi 

activităţile extradidactice. 

 

Septembrie 

2016  

Polevaia-Secăreanu A. – 

Preşedintele Echipei de 

Asigurare a Calităţii Studiilor, 

Şeful catedrei, dr., conf. univ. 

Scobioală G. – Secretarul 

Echipei de asigurare a 

Calităţii studiilor, lect. sup., 

Postolachi A.-membru Echipei 

de asigurare a Calităţii 

Studiilor,  lect. univ., 

Chirtoacă I.-membru Echipei 

de Asigurare a Calităţii 

studiilor,lect.univ. 

 

2. 

17.10.16 

1. Evaluarea curriculilor, programelor 

disciplinelor predate în cadrul catedrei. 

2. Planul de lucru educaţional şi al 

doctoranzilor pe anul de studii 2016-2017. 

3. Evaluarea şi strategii de modernizare a 

planului de cercetare ştiinţifică a studenţilor 

pe anul de studii 2016-2017.  

 

4.Sugestii cu privire la calitatea elaborării şi 

susţinerii tezelor de  licenţă de către 

studenţii absolvenţi. 

pe parcursul 

anului  de 

studii 

 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 

3. 

10.11.16 

1.Recomandări cu privire la organizarea zilei 

Mondiale a Calităţii. 

2.Modernizarea procesului de ghidare 

privind repartizarea la practică  2016-2017. 

3.Planificarea şi monitorizarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică pentru anul de studiu 

2016-2017. 

4. Evaluarea procesului de planificare, 

realizare şi evaluarea a lucrului individual al 

studenţilor. Elaborarea şi aprobarea Graficul 

de ghidare a lucrului individual a studenţilor 

de către profesorii catedrei PSI pentru anul 

de studii 2016-2017. 

pe parcursul 

anului  de 

studii 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 

4. 

 

1. Controlul procesului de elaborare a 

testelor/biletelor de examinare pentru toate 

tipurile de evaluare (curentă, semestrială şi 

de licenţă). 

2. Aprobarea a testelor/biletelor de şeful 

catedrei PSI pentru semestrul I. 

3.Propuneri la raportul de autoevaluare a 

cadrelor didactice ale catedrei în context cu 

cerinţele Ghidului de Calitate USEFS. 

pe parcursul 

anului  de 

studii 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 



4. Autoevaluarea ,evaluarea  a cadrelor 
didactice de către studenţi. 

5. 

 

 

1.Analiza rezultatelor sesiunii de iarnă, 

propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea 

calităţii procesului de instruire pentru 

semestrul II. 

2.Strategii de elaborare a materialelor 

didactice ale catedrei,a cursurilor de lecţii de 

către cadrele didactice a catedrei PSI la 

disciplinele de specialitate. 

3.Optimizarea procesului de dezvoltare a 

calităţii în pregătirea teoretico-practică a 

studenţilor absolvenţi pentru examenele de 

licenţă (ciclurile I şi II). 

pe parcursul 

anului  de 

studii 

 

 

 

 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 

6. 

 

1.  Monitorizarea datelor cu privire la 

frecvenţa studenţilor la orele de curs 

şi  completarea registrelor grupelor 

academice de către cadrelor 

didactice. 

2. Strategii de modernizare a activităţii 

Catedrei privind lucrul de cercetare 

ştiinţifică cu studenţii. 

3. Îmbunătăţirea calităţii de organizare şi 

desfăşurare a competiţiilor sportive cu 

includerea studenţilor în proces. 

pe parcursul 

anului  de 

studii 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 

7. 

 

1.Evaluarea nivelului calităţii de desfăşurare 

a procesului instructiv-educativ în cadrul 

disciplinelor Catedrei (desfăşurarea orelor 

deschise, asistarea). 

2.Strategii şi propuneri în scopul 

îmbunătăţirii frecvenţei studenţilor la ore şi 

disciplina de muncă a profesorilor (cu 

evidenţa încălcărilor şi sancţionărilor). 

3. Probleme actuale şi strategii de 

modernizare a desfăşurarea Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti din mai 

2017. Susţinerea prealabilă a tezelor de 

licenţă anul IV-V secţia ZI/FFR. 

pe parcursul 

anului  de 

studii 

 

 

 

 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 

8. 

 

1. 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); 

 - aprobarea a testelor/biletelor de şeful      

catedrei PSI pentru semestrul II.  

- elaborarea tezelor de licenţă;  

- completarea registrelor academice. 

2. Obiective cu privire la desfăşurarea 

sesiunii de vară cu studenţii Facultăţii de 

Sport, Pedagogie, FFR şi Masterat. 

3.Modernizarea procesului de instruire 

suplimentară cu studenţii 

restanţieri(consultaţii,ore suplimentare). 

pe parcursul 

anului  de 

studii 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 



 

9. 

 

1. Calitatea întocmirii portofoliilor 

profesorilor (planurile individuale, materiale 

didactice de predare-învăţare–evaluare la 

disciplină, lista publicaţilor  - inclusiv 2 

articole în revista USEFS). 

2.  Monitorizarea activităţii de cercetare a 

profesorilor desfăşurată în cadrul 

Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale şi 

Naţionale din ţară şi de peste hotare. 

3.  Obiective privind pregătirea studenţilor 

către sesiunea de vară. 

 

Mai, 2017 

 

 

 

 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 

10. 

 

1. Analiza şi propuneri de îmbunătăţire a 

raportului anual de evaluare a nivelului 

calităţii de activitate a cadrelor didactice pe 

planul de studii 2016-2017. 

2.Informaţie despre organizarea şi 

rezultatele examenelor de licenţă, sesiunea 

vară – 2017. 

3.Analizarea propunerilor menţionate de 

către profesori în planurile individuale de 

lucru. 

iunie, 2017  

 

Comisia de asigurare a calităţii  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Catedră                                                                          A. Polevaia-Secăreanu 


