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PLANUL DE ACTIVITATE  
 

AL ECHIPEI DE ASIGURARE 

A CALITĂŢII STUDIILOR 

al Catedrei P.P.S.  
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Obiective de referinţă ale Echipei de Asigurare a Calității Studiilor: 

- Monitorizarea activităţii instructiv didactice, educaţionale şi manageriale în cadrul Catedrei 

P.P.S., elaborarea soluţiilor şi recomandărilor. 

- Informarea corpului didactic despre implementarea noilor cerinţe şi tehnologii în domeniul 

gestionării procesului de învăţământ. 

- Vereificarea definitivării şi îmbogăţirii suporturilor de curs la fiecare disciplină şi titular de 

curs; 

- Verificarea și monitorizarea extinderii cunoştinţelor formate la studenţi prin stabilirea relaţiilor 

intra – şi interdisciplinare cu rezonanţă sistemică în pregătirea profesională multiaspectuală, 

respectînd concordanţa dintre cunoaştere, aplicare şi integrare a competenţelor; 

- Verificarea și monitorizarea cu privire la orientarea formativă a activităţii de dezvoltare 

continuă a competenţelor specifice în procesul de instruire; 

- Organizarea unor programe de cercetare în cadrul catedrei; 

- Participarea cadrelor didactice, cît şi a studenţilor  în cadrul duverselor sesiuni ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale; 

- Asigurarea accesibilităţii de realizare a activităţii de instruire, axate de student; 

- Organizarea de colective mixte- cadre didactice şi studenţi- pentru promovarea unor programe 

de cercetare cu relevanţă naţională; 

- Integrarea metodelor şi procedeelor metodice într-o structură operaţională de predare-învăţare 

pentru realizarea obiectivelor generale de competenţe specifice şi concrete; 

- Abordarea sistemică a conţinutului de programare, proiectare şi realizare a activităţii de 

instruire la nivel de specialitate; 

- Respectarea succesiunii temelor unităţilor de învăţare în conformitate cu structura disciplinelor; 

- Respectarea modificării stilului de predare şi formare a cunoştinţelor; 

- Coordonarea interacţiunii de comunicare a cunoştinţelor cu evaluarea formativă şi finală în 

scris, oral şi practic în conformitate cu descriptorii de evaluare şi standardele de eficientă a 

învăţării; 

- Aplicarea activităţilor pedagogice teoretice şi practice bazate pe o acţiune cu scop de cercetare; 

- Energizarea activităţii didactice la nivelul unui proces afectiv-motivaţional complex; 

- Crearea muncii independente a studenţilor într-un sistem de sarcini; 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Termenul 

realizării 
Responsabili 



1 Aprobarea componenţei Comisiei de 

Asigurare a Calităţii Studiilor în cadrul 

catedrei  pentru anul universitar 2019-2020. 

Septembrie, 

2019 

Membrii   

Catedrei 

2 Aprobarea Planului de activitatea al 

Comisiei de Asigurare a Calităţii Studiilor 

în cadrul catedrei P.P.S. pentru anul 

universitar 2019-2020. 

Septembrie, 

2019 
Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

3 Repartizarea responsabilităţilor pentru 

diferite sectoare ale activităţii membrilor 

Comisiei de Asigurare a Calităţii Studiilor 

în cadrul catedrei P.P.S. pentru anul 

universitar 2019-2020. 

Septembrie, 

2019 
Preşedintele Echipei 

de Asigurare a Calităţii 

Studiilor în cadrul 

Catedrei P.P.S. 

4 Elaborarea Listei personalului profesoral-

didactic a catedrei P.P.S. pentru anul de 

studii 2019-2020 cu indicarea: data naşterii, 

gradul ştiinţific, funcţia la catedra, studiile 

de bază, unitatea didactică la catedră, norma 

didactică la catedră (conform indicatorilor 

de calitate). 

Septembrie, 

2019 

Secretarul  

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

5 Evaluarea procesului de revizuire și 
completare a curriculum-urilor la 

disciplinele predate în conformitate cu 

cerinţele și imperativele indicate de 

Ministerului Educaţiei. 

Septembrie, 

2019 
Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

6 Aprobarea statelor a catedrei P.P.S. pentru 

anul de studii 2019-2020. 

 

Septembrie, 

2019 

Preşedintele Echipei 

de Asigurare a Calităţii 

Studiilor în cadrul 

Catedrei P.P.S. 

7 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 

P.P.S.  pentru anul de studii 2019-2020. 

Octombrie,  

2019 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

8 Elaborarea fişelor pe discipline predate la 

catedra P.P.S. (conform indicatorilor de 

calitate). 

Octombrie, 

2019 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

9 Elaborarea materialelor didactice necesare 

pentru organizarea eficientă a procesului de 

învăţămînt la toate disciplinele catedrei, 

inclusiv a celor destinate pentru munca 

independentă 

Pe parcursul 

anului de studii 

Membrii 

Catedrei P.P.S: 

10. Discutarea şi avizarea lucrărilor elaborate 

(articole, îndrumare, note de curs, 

dicţionare şi a.) la şedinţele catedrei şi 

recomandarea lor spre publicare 

 

Conform 

planurilor 

individuale ale 

profesorilor 

 

Membrii 

Catedrei P.P.S. 

11. Cooptarea unui număr mai mare de studenţi 

în activitatea ştiinţifică cu orientare spre 

specialităţile studenţilor. 

Pe parcursul 

anului 

universitar 

Membrii 

Catedrei  



 

12. Monitorizarea procesului de  evaluarea a 

rezultatelor academice (evaluare 

academice şi semestriale). 

Noiembrie,  

2019 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

13. Rezultatele evaluării procesului de 

planificare, realizare şi evaluarea a lucrului 

individual al studenţilor. 

Noiembrie,2019  

14. Controlul procesului de elaborare a 

testelor/biletelor de examinare pentru toate 

tipurile  de evaluare (curentă şi semestrială). 

Aprobarea a testelor/biletelor de şeful 

catedrei pentru semestrul I. 

Decembrie, 

2019 

Membrii 

 Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

15. Verificarea dărilor de seamă/Rapoartelor de 

activitate ale profesorilor pe semestrul de 

toamnă a anului de studii 2019-2020. 

Totalurile sesiunii. Completare îndeplinirii 

normei didactice în planul individual a 

membrilor catedrei pentru semestrul I. 

Decembrie, 

2019 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

16. Monitorizarea datelor cu privire la 

frecvenţa studenţilor la orele de curs şi  

completarea registrelor de către cadrele 

didactice ale catedrei 

Pe parcursul 

anului de studii 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

17. Prezentarea raportului despre activitatea 

Comisiei de Asigurare a Calităţii Studiilor 

cu referire la elaborarea curriculum-urilor şi 

lucrărilor metodice pentru semestrul I. 

Ianuarie, 

2020 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

18.  Verificarea documentaţiei de lucru pentru 

procesul instructiv-didactic a membrilor 

catedrei (conform indicatorilor de calitate). 

Pe parcursul 

anului de studii 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

19.  Asistarea la lecţiile petrecute de membrii 

catedrei. Documentaţia necesară de a petrece 
lecţia prezentată de cadrul didactic. 

Completarea registrului academic. 

 

Pe parcursul 

anului de studii 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

20.  Elaborarea Graficului de lecţii deschise a 

membrilor  catedrei pentru semestrul II, a 

anului de studii 2019-2020. 

Ianuarie, 2020 Secretarul 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

21 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 

elaborare a tezelor de curs la zi şi 

frecvenţă redusă. 

decembrie, 

2019- 

iunie, 2020 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

22. Verificarea calităţii tezelor de licenţă în 

conformitate cu cerinţele noi. 
aprilie – mai, 

2020 
Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

23. Desfăşurarea conferinţei ştiinţifice 

studenţeşti  a studenţilor în cadrul catedrei. 

Martie, 2020 Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 



Înaintarea candidaţilor spre publicare 

articolelor ştiinţifice. 

24. Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă. 
Susţinerea prealabilă a tezelor de master. 

 

Martie- aprilie  

2020 

Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

25. 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 P.P.S. pentru semestrul II. 

 elaborarea tezelor de licenţă; 

 completarea registrelor academice. 

mai, 2020 Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

26. Verificarea dărilor de seamă pe semestrul I 

şi II al anului de studii 2019-2020 
iunie, 2020 Membrii 

Echipei  de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

27.  Totalurile sesiunii de vară. 

 

Prezentarea dărilor de seamă pe activitatea 

ştiinţifică a membrilor catedrei P.P.S. pe 

anul de studii 2019-2020. 

iunie, 2020 Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

28.  Totalizarea activităţii Comisiei de 

Asigurare a Calităţii Studiilor în cadrul 

catedrei pentru anul de studii 2019-2020  

 

Prezentarea Raportului cu privire la 

activitatea Comisiei de Asigurare a 

Calităţii Studiilor în cadrul catedrei pentru 

anul de studii 2019-2020. 

iunie, 2020 Membrii 

Echipei de  Asigurare 

a Calităţii Studiilor 

 

 

 

 

 
ELABORAT 

 

Membrii  Echipei de  Asigurare a Calităţii Studiilor: 

 
BOEŞTEAN C. – dr., conf. univ., lector universitar, preşedintele comisiei  

MALAI L. – dr., conf. univ., vice preşedintele comisiei; 

TURCULEŢ Ş. – lector universitar, membru; 

BÂCU I. – lector universitar, membru  ; 

BREDINSCHI A. – lector universitar, membru 


