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Raport 

privind asigurarea calităţii procesului educaţional la catedra TMJ  

pe anul de studii 2013-2014 

Nr. Conţinutul  Termenul îndeplinirii Responsabili  

1 Sa efectuat examinarea curriculelor, planurilor de lucru şi a 

materialelor didactice elaborate la catedra TMJ cu diferite 

complectări, toate corespund cerinţelor. 

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

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 

 

2 Sa verificat calitatea utilajului şi inventarului pentru procesul de 

instruire pentru procurarea după necessitate a noului inventor şi 

utilaj. 

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

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

3 Au fost analizate formele de organizare şi predare a lecţiilor 

studiate în cadrul catedrei. Discuţiile au fost de folos profesorilor 

tineri. 

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

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

4 Sa petrecut controlul utilizării tehnologiilor informaţionale în 

procesul de instruire şi sănt folosite după necessitate. 

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

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

5 A fost evaluată organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în 

cadrul catedrei. Competi’iile au fost asigurate cu arbitraj. 

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

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

6 Sa efectuat analiza participării cadrelor didactice a catedrei la 

seminare şi conferinţe ştiinţifice. S-au publicat articole ştiinţifice. 

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

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

7 Au fost revizuite testele de evaluare curentă şi finală pentru toate 

disciplinele catedrei. 

 

decembrie 2013 

aprilie 2014 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
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8 Sa examinat calitatea tezelor de licenţă şi de master din cadrul 

catedrei. Au fost lichidate toate neajunsurile înainte de susţinerea 

finală. 

noiembrie 2013 

aprilie 2014 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

9 S-au verificat desfăşurarea stagiilor de practică de antrenoriat şi 

managerială, sa complectat documentaţia necesară şi a fost 

prezentată la timp. 

septembrie 2013 

februarie 2014 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

10 Sa efectuat examinarea rapoartelor anuale a mebrilor catedrei TMJ. 

Toţi au prezentat documentaţia la timp, conform cerinţelor. 

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  
 

 


