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PLANUL DE ACŢIUNI 
PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII PROGRAMULUI DE STUDIU  

821.1 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (CORELA T CU 1000.1 ANTRENAMENT SPORTIV) 
în baza recomandărilor din raportul de evaluare externă a programului 

de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţia şi Cercetare

.crt. Criterii de evaluare Obiective/acţiuni prioritare Termeni de 
realizare

Responsabili

1. Politici pentru asigurarea calităţii
1.2.1. Strategia şi politica 
educaţională de asigurare a 
calităţii

- a defini un singur model de sistem de management al calităţii, 
orientat spre asigurarea unei performanţe durabile a instituţiei;

2019 Prorector pentru 
dezvoltarea 

academică şi 
calitatea studiilor

1.2.2. Organizarea, aplicarea 
si eficacitatea sistemului

- a aplica managementul participativ cu implicarea în procesele 
de management al calităţii a tuturor actorilor procesului

2 0 1 8 -2 0 1 9 Prorector pentru 
dezvoltarea

1



intern de asigurare a calităţii didactico-ştiinţifîc şi delegarea de autoritate şi responsabilitate 
în acest sens, studenţilor, angajatorilor şi a altor actori externi;
- a constitui o echipă interdisciplinară care să elaboreze noi 
chestionare de evaluare -  cu obiective specifice şi corelaţii 
între chestionare, care să permită o analiză şi interpretare 
comparativă a rezultatelor;
- a însoţi implementarea demersului de evaluare a calităţii cu 
un program de formare pentru profesori (în special pentru cei 
tineri, cu experienţă mică).

academică şi 
calitatea studiilor

Decanul 
Facultăţii de 

Sport

2. Proiectarea şi aprobarea programelor
3 2.2.2. Planul de învăţământ - a proiecta în planul de învăţământ discipline cu predare în 

limba engleză;
- a redacta Nota explicativă a planului de învăţământ, 
reformulând mai concret misiunea, specificând obiectivele, 
finalităţile de studiu, pentru a individualiza programul.

2019 Departamentul
Studii

Decanul 
Facultăţii de 

Sport

4 2.2.3. Curricula pe discipline - a indica în curricula produsul final al lucrului individual al 
studenţilor, precum şi criteriile de evaluare ale acestuia;
- a redacta cu mai multă rigurozitate textul curriculei din punct 
de vedere stylistic;
- a revizui sistematic curricula disciplinilor pentru o corelare a 
acestora în cadrul planului de învăţământ şi pentru evitarea 
unor suprapuneri nejustificate a materiei predate.

2 0 1 8 -2 0 1 9 Decanul 
Facultăţii de 

Sport

Şefii catedrelor

5 2.2.4. Relevanţa programului 
de studiu

- a intensifica şi a diversifica modalităţile de promovare a 
educaţiei incluzive la programul de studii;
- a integra activităţile de promovare a educaţiei incluzive în 
documentele de dezvoltare strategică ale facultăţii/catedrelor 
potrivit politicilor şi planurilor naţionale (Programului de 
dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru 
anii 2011-2020, Strategiei pentru protecţia copilului pentru anii 
2014-2020, Strategia ’’Educaţia 2020”, Recomandărilor ME 
privind eficientizarea formării iniţiale în domeniul Educaţiei 
inclusive la nivel universitar din 05.08.2016).

2 0 1 8 -2 0 1 9 Prim -  prorector

Departamentul
Studii

Decanul 
Facultăţii de 

Sport
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4. Admiterea, evoluţia, recunoaşterea şi dobândirea de certificări de către student
6 4.2.1. Promovabilitatea 

studenţilor
- a identifica cauzele de abandon şi a întreprinde măsuri în 
vederea reducerii numărului de studenţi care abandonează 
programul de studii.

2018-2019 Prim -  prorector

Decanul 
Facultăţii de 

Sport
5. Personalul academic

7 5.1.1. Planificarea, recrutarea 
şi administrarea personalului 
academic

- a stimula calificarea profesională a personalului academic 
on scopul eficientizării procesului de studii;
- a motiva personalul academic pentru susţinerea tezelor de 
doctor habilitât;

2 0 1 8 -2 0 1 9 Prim -  prorector

Prorector pentru 
activitatea 
ştiinţifică

3 5.1.2. Calificarea profesională 
a personalului academic

- a stimula ponderea personalului academic tânăr, categoria de 
vârstă până la 35 ani, care constituie doar 14,95%;
- a promova la funcţiile de conducere (prorector, decan, şef de 
catedră) persoane care nu depăşesc vârsta legală de pensionare;
- a fortifica competenţele cadrelor didactice şi ale studenţilor 

în domeniul limbilor străine.

2 0 1 8 -2 0 1 9 Rector
universităţii

Prim -  prorector

Prorector pentru 
activitatea 
ştiinţifică

Prorector pentru 
relaţii 

internaţionale
) 5.2.2. Planificarea şi realizarea 

activităţii metodice a 
personalului academic

- a edita note de curs, ghiduri pentru studenţi şi în format 
electronic cu ISBN.

2019 Prorector pentru 
activitatea 
ştiinţifică

0 5.2.3. Evaluarea personalului 
academic

- a trece la un sistem on-line de evaluare a cadrelor didactice 
de către student

2 0 1 8 -2 0 1 9 Departamentul
Studii

Decanul 
Facultăţii de 

Sport
6. Resurse de învăţare şi sprijin pentru student

1 6.1.1. Planificarea şi 
coordonarea activitătii. . 5

- a susţine profesionalizarea personalului didactic auxiliar şi 
tehnic administrativ prin realizarea unor politici şi programe de

Permanent Prim -  prorector

3



personalului administrativ şi 
auxiliar

perfecţionare. Prorector pentru 
logistică

7. M anagementul informaţiei
.2 7.1.1. M anagementul 

informaţiei şi accesul 
studenţilor şi angajaţilor la 
informaţiile privind 
programul de studiu

- a securiza registrul de evidenţă a diplomelor;
- a aplica dispoziţiile art.27 „Ţinerea manuală a registrului” ale 
Legii nr. 71 din 22.03.2007 Cu privire la registre în evidenţa şi 
efectuarea inscrisurilor în registrul de evidenţă a actelor.

2018 -  2019 Departamentul
Studii

Decanul 
Facultăţii de 

Sport
3 7.2.1. Constituirea şi accesul la 

baza de date a programului de 
studiu

- a practica mai des anchetările on-line;
- a eficientiza mecanismul de colectare a datelor privind 
absolvenţii şi parcursul lor profesional, inclusiv prin aplicarea 
anchetărilor on-line.

2019 Prorector pentru 
dezvoltarea 

academică şi 
calitatea studiilor 

Decanul 
Facultăţii de 

Sport 
Şefii catedrelor

8. Informaţii de interes public
4 8.1.1. Pagina web a 

instituţiei/programului de 
studiu

- a plasa pe pagina web al instituţiei actele instituţionale cu 
stampila umedă şi cu indicarea organului emitent.

Permanent Prim -  prorector

Decanul 
Facultăţii de 

Sport
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