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Planul asigurării calităţii procesului educaţional la catedra TMJ  

pe anul de studii 2013-2014 

Nr. Conţinutul  Termenul îndeplinirii Responsabili  

1 Examinarea curriculelor, planurilor de lucru şi a materialelor 

didactice elaborate la catedră TMJ. 

septembrie 2013 Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 

 

2 Verificarea calităţii utilajului şi inventarului pentru procesul de 

instruire. 

septembrie 2013 Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

3 Analiza calităţii formelor de organizare şi predare a lecţiilor 

studiate  la catedră conform cerinţelor. 

        pe parcursul anului Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

4 Controlul utilizării tehnologiilor informaţionale în procesul de 

instruire la catedră.  

septembrie 2013 

 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

5 Analiza organizării şi desfăşurării competiţiilor la jocurile sportive. pe parcursul anului Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

6 Analiza participării membrilor catedrei la seminare şi conferinţe 

ştiinţifice. 

 

pe parcursul anului Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

7 Revizuirea testelor de evaluare. decembrie 2013 

aprilie 2014 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

8 Examinarea tezelor de licenţă şi master din cadrul catedrei. noiembrie 2013 

aprilie 2014 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 
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educaţional în cadrul catedrei 
 

9 Analiza desfăşurării stagiilor de practică (antrenoriat, managerială). septembrie 2013 

februarie 2014 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

10 Examinarea rapoartelor anuale a membrilor catedrei TMJ. iunie 2014 Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

 

 

Responsabil  

de Asigurarea calităţii procesului educaţional                                                                Tăbîrţa V., lect. sup. 

 în cadrul catedrei TMJ  
 

 


