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Nr. 

crt 

Actiuni planificate de asigurare a calităţii la catedra Ştiinţe 

Psihopedagogice şi Socioumanistice 

Termenul de 

realizare 

Calitatea procesului ştiinţific 

1.  

Implicarea în realizarea proiectelor instituţionale de cercetare; 

proiectelor naţionale/ internaţionale de cercetare; cercetărilor 

individuale. 

Pe parcursul anului 

de studii 

2. 
Organizarea activităţii ştiinţifice privind pregătirea doctoranzilor în 

cadrul catedrei 

Pe parcursul anului 

de studii 

3. 
Analiza rapoartelor ştiinţifice ale catedrei au evidenţiat o creştere 

semnificativă a lucrărilor ştiinţifice 

Pe parcursul anului 

de studii 

4. Îmbunătăţirea contiunuă a procesului de cercetare ştiinţifică. 
Pe parcursul anului 

de studii 

5. 
Reflectarea  rezultatelor cercetării în rapoartele anuale ale catedrei 

în domeniul cercetării. 

2012 

Calitatea procesului de învăţământ 

1. 
Corespunderea structurii curriculum-ului la discipline conform 

prevederilor imperativelor postmoderne.  

Septembrie 2011 

Aprilie 2012 

2. 
Corelarea metodică  a elementelor de structură ce ar reflecta esenţa 

concepţiei curriculare. 

Pe parcursul anului 

de studii 

3. 
 Organizarea activităţii cadrelor didactice la aspectul organizării şi 

desfăşurării lucrului individual al studenţilor. 

Pe parcursul anului 

de studii 

4. 
Aplicarea in cadrul procesului de învăţământ a strategiilor didactice 

eficiente (moderne, interactive, activităţi  în echipă etc) 

Pe parcursul anului 

de studii 

5. 

Monitorizarea procesului de evaluare iniţială, curentă, finală a 

studenţilor:  

   aprobarea tipurilor şi formelor de evaluare 

 aprobarea subiectelor de evaluare semestrială şi finală 

 

Permanent  

 

Octombrie, 

noiembrie/aprilie  

 

6. 
Organizarea seminarelor cu caracter didactic de către cadrele 

didactice. 

Pe parcursul anului 

de studii 

7.  
Evaluarea gradului de satisfacţie a studenţilor: aplicarea 

chestionarelor şi analiza lor. 

Sfârşitul anului de 

studii (mai-iunie) 
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Calitatea stagiilor de practică 

1. 
Realizarea stagiului de practică psihopedagogică din cadrul catedrei 

în baza programei specifice stagiului de practică. 

Pe parcursul anului 

de studii 

2. 
Adecvanţa bazelor de practică şi cu obiectivele instruirii în cadrul 

specialităţii. 

Pe parcursul anului 

de studii 

3. 
Proiectarea stagiilor de practică: aprobarea graficului, analiza 

suportului curricular. 

Septebmrie/ianuarie 

4. 
Realizarea analizei cu referire la rezultatele stagiilor de practică 

psihopedagogică.  

Noiembrie/martie 

2011/2012 

Personal profesoral didactic din cadrul catedrei 

1. 

Indicarea calificativelor cadrelor didactice: studii de bază, vechimea 

în muncă, gradul ştiinţific, titlul didactic, sarcina didactică în 

instituie. 

Septembrie 2011 

2. 
Monitorizarea îndeplinirii normei didactice de către profesorii 

catedrei 

Pe parcursul anului 

de studii 

3. 
Participarea cadrelor  didactice la activităţile de formare continuă a 

personalului catedrei 

Permanent 

4. 

Evaluarea cadrelor didactice din cadrul catedrei: aplicarea fişelor de 

autoevaluare, evaluare reciprocă, evaluarea de către şeful catedrei, 

evaluarea de către studenţi. 

Sfârşitul anului de 

studii 

 

 

 

 

 

 

 


