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ACTIVITĂŢII  COMISIEI DE ASIGURARE  A CALITĂŢII LA FACULTATEA ÎNVĂȚĂMÎNT CU 

FRECVENȚĂ REDUSĂ  

ANUL DE STUDII 2015 – 2016 

SEMESTRUL I 

 

Nr. crt 
Denumirea activităţii        

 
Acţiuni realizate/acte de referinţă 

 
Responsabili 

 SEPTEMBRIE 

  Aprobarea planului de activitate 

a Comisiei de asigurare a 

calităţii la facultatea învățămînt 

cu frecvență redusă pentru anul 

universitar 2015– 2016 

- elaborarea planului de activitate; 

- discutarea proiectului planului de activitate de 

către membrii Comisiei Asigurarea Calității la 

facultatea învățămînt cu frecvență redusă;  

 

Cotorcea A. 

Gîdei M. 

 

 Asigurarea managementului 

calităţii procesului de 

învăţământ   

- elaborarea orarului de studii pentru sem.I 

(conform indicatorilor de calitate); 

- evaluarea catedrelor cu privire la elaborarea 

suportului didactic la disciplinele predate; 

- semnarea contractelor de studii cu studenții 

anului I. 

 

Dănilă N. 

Gîdei M. 

 Monitorizarea indicatorilor de 

calitate privind evaluarea 

rezultatelor academice 

- controlul procesului de evaluare a rezultatelor 

academice (evaluarea curentă, semestrială şi 

evaluarea finală – examene de licenţă) să se 

realizeze la nivelele: cunoaştere, aplicare şi 

integrare; 

- evaluarea procesului de elaborare a 

testelor/biletelor de examinare pentru toate 

tipurile de evaluare  (curentă, semestrială şi de 

licenţă) prin prisma evaluării obiective şi 

identificării gradului de acumulare a 

competenţelor planificate; 

- recepţionarea informaţiei de la catedre cu 

privire la forme şi tipuri de evaluare curentă şi 
finală la disciplinele predate studenţilor 

facultăţii învățămînt cu frecvență redusă; 

- analiza coraportului între diverse forme şi 

tipuri de evaluare aplicate studenţilor facultăţii 

învățămînt cu frecvență redusă, 

prevenirea/identificarea cazurilor de încălcare a 

coraportului optimal. 

Cotorcea A. 

Gîdei M. 

Budevici-Puiu 

A. 

 Monitorizarea indicatorilor de - organizarea seminarului metodic pentru 

studenţii-stagiari şi metodiştii responsabili de 

Dănilă N. 

Danail S. 

Goncearuc S. 



calitate privind stagiul de 

practică a studenţilor 

specialităților CFR  și SCOP (la 

anul III, semestrul 6 și anul IV, 

semestru 7) și specialităților EF 

și EFS (la anul IV, semestrul 8 

și anul V, semestrul 9). 

practică; 

- perfectarea modelelor pentru actele necesare 

stagiului de practică; 

- identificarea partenerilor de realizare a 

stagiului de practică; 

- semnarea convenţiilor de parteneriat şi 

contractelor individuale cu unităţile-bază de 

realizare a stagiului de practică; 

- controlul catedrelor privind documentaţia 

necesară desfăşurării stagiului de practică.  

Macrousov E.  

Povestca L. 

Plolevaia A.. 

Mindrigan V. 

Bîrgău M. 

 OCTOMBRIE 

 Monitorizarea îndeplinirii 

documentaţiei academice: 

registrele de evidenţă a reuşitei 

şi frecvenţei studenţilor 

- eliberarea registrelor academice pentru grupele 

anului I; 

- controlul registrelor academice; 

- identificarea şi lichidarea lacunelor în 

completarea documentaţiei; 

Dănilă N. 

Gîdei M 

Buftea V. 

 Monitorizarea activităţii de 

cercetare a studenţilor facultăţii 

învățămînt cu frecvență redusă; 

- recepţionarea informaţiei de către catedre cu 

privire la tematica tezelor de licenţă; 

- aprobarea temelor tezelor de licenţă pentru 

anul universitar 2015 – 2016; 

- evaluarea planurilor de activitate a catedrelor 

facultăţii învățămînt cu frecvență redusă, în 

care să fie planificată activitatea de cercetare 

ca parte componentă. 

Budevici-Puiu 

A. 

Cotorcea A. 

 Monitorizarea rezultatelor 

stagiului de practică a 

studenţilor facultăţii învățămînt 

cu frecvență redusă  

- monitorizarea studenţilor în timpul stagiului de 

practică (disciplina, frecvenţa); 

- evaluarea şi aprecierea documentației realizate 

în urma stagiului de practică; 

- organizarea conferinţei de totalizare a 

rezultatelor  stagiului de practică; 

- formularea recomandărilor de îmbunătăţire a 

stagiului de practică.  

Dănilă N. 

Danail S. 

 Monitorizarea lucrului 

individual al studentului 

 

- evaluarea curriculumurilor disciplinare; 

- analiza procesului de proiectare, organizare şi 

evaluare a lucrului individual al studenţilor; 

- formularea recomandărilor de eficientizare a 

lucrului individual al studenţilor. 

Cotorcea A. 

Vicol D. 

Dănilă N. 

 NOIEMBRIE 

 Celebrarea Zilei Mondiale a 

Calităţii 

- elaborarea planurilor de acţiuni cu caracter 

didactic, ştiinţific şi educativ dedicate Zilei de 

Mondiale a Calităţii, oficiată la 12 noiembrie 

2015; 

- realizarea acţiunilor proiectate în cadrul 

catedrelor şi facultăţii învățămînt cu frecvență 

redusă, cu genericul"Asigurarea calității 

studiilor la Facultatea Învățămînt cu Frcvență 

Redusă: experiență, probleme și soluții"; 

- elaborarea şi prezentarea dărilor de seamă cu 

privire la  acţiunile realizate în cadrul 

catedrelor şi facultăţii învățămînt cu frecvență 

redusă. 

Cotorcea A 

Gîdei M. 

Dănilă N. 

 

 DECEMBRIE 

 Eficientizarea relaţiilor dintre - identificarea partenerilor/angajatorilor pentru 

realizarea stagiilor de practică; 

Goncearuc S. 

Danail S. 



facultatea învățămînt cu 

frecvență redusă şi piaţa muncii 

- semnarea convenţiilor de parteneriat cu 

unităţile bază de realizare a stagiilor de 

practică; 

- elaborarea fişei de monitorizare a 

angajabilităţii absolvenţilor facultăţii 

învățămînt cu frecvență redusă. 

Cotorcea A. 

Dănilă N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Președintele Comisiei, 

                  Decanul Facultății Învățămînt 

                  cu Frecvență Redusă                                                                                 A.Cotorcea 

 

 

 


