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Planul operațional de acţiuni
pentru asigurarea calităţii în anul de studii 2015-2016
Obiective
Elaborarea,
discutarea
publică şi
diseminarea
Strategiei de
desfăşurare a
examenului
complex de licenţă

Reactualizarea
programelor

Acţiuni preconizate
Responsabili
1. Desfăşurarea unui şedinţe de lucru cu toţi profesorii implicaţi, pentru V. Zaharia
a discuta variantele plauzibile de desfăşurare a evaluării finale.
O. Gangan
T. Cartaleanu
S. Gurgurov
2. Elaborarea Strategiei de desfăşurare a examenului complex de licenţă V. Zaharia
(la monospecialităţi; la specialităţile duble).
O. Gangan
T. Cartaleanu
S. Gurgurov
3. Diseminarea informaţiei cu privire la modalitatea de desfăşurare a V. Zaharia
examenului complex de licenţă la monospecialităţi şi la specialităţile O. Gangan
duble, în şedinţe lărgite cu profesorii implicaţi şi studenţii-absolvenţi T. Cartaleanu
(secţia zi; secţia frecvenţă redusă).
S. Gurgurov
4. Validarea materialelor elaborate pentru desfăşurarea evaluării finale Decanatul
în anul de studii 2015-2016.
Comisia
de
calitate
5. Analiza rezultatelor examenului complex de licenţă şi a rapoartelor Decanatul
prezentate de preşedinţii comisiilor de examinare; elaborarea Comisia
de
recomandărilor pentru anul de studii 2016-2017.
calitate
6. Revizuirea programelor analitice existente la ciclul I Licență, în Toţi profesorii
concordanță cu planurile de studii, conform modelului.
angajaţi

Termene
septembrie 2015

octombrie 2015

noiembrie 2015

martie 2016

iunie 2016

septembrie noiembrie 2015

analitice pentru
toate disciplinele
predate, în
conformitate cu
noul model
Evaluarea
prestaţiei
cadrelor didactice
atestate în anul
curent de studii
Dezvoltarea
profesională
continuă a
cadrelor didactice

Mentorat

7. Examinarea, în şedinţa lărgită a Comisiei de calitate, a programelor
Decanatul
decembrie 2015
analitice noi.
Şefii de catedră
8. Aprobarea programelor analitice care vor corespunde exigenţelor.
Şefii comitetelor
de calitate
9. Elaborarea graficului pentru evaluarea on-line.
Comisia de
Pe parcursul anului
10.Analiza informaţiei parvenite de la DACDC.
calitate DACDC
de studii

11.Seminar pentru profesorii facultăţii:
Modalităţi de organizare, monitorizare şi forme de desfăşurare a
evaluării lucrului individual al studenţilor.
12.Training cu profesorii facultăţii:
Comunicarea didactică on-line în învățământul superior.

O. Cosovan

T. Cartaleanu

13.Susţinerea metodologică a cadrelor didactice tinere: asistări, analize, Catedrele
ajutor metodic.

Decanul facultăţii

dr. conf. Gabriela Topor

Preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii:

dr. conf. T. Cartaleanu

noiembrie 2015

februarie 2016

Pe parcursul anului
de studii

