Planul de Acţiuni
al Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Limbi si Literaturi Străine Referitor la Modernizarea
Procesului de Invăţămînt şi Asigurarea Calităţii Instruirii Pentru Anul de Studii 2016-2017
Nr.
1.

2.

Acţiuni
Reactualizarea.Planurilor de studii în baza
ECTS, cu respectarea programelor analitice
la discipline, în scopul facilitării procesului
de integrare şi colaborare cu întreg sistemul
de învăţămînt universitar din Republica
Moldova şi de peste hotare
Informarea studenţilor facultăţii privind
(anul I) obiectivele Procesului de la
Bologna şi implementarea ECTS

3.

Analiza profesorilor şi studenţilor(ECTS)

4.

Monitorizarea şi organizarea trainingurilor
şi seminarelor pentru profesori vizînd
modalităţi
moderne
şi
eficiente
de
proiectare, predare şi evaluare a studenţilor,
în conformitate cu obiectivele asigurării
calităţii învăţămîntului superior
Monitorizarea
asistărilor
reciproce
obligatorii la toate orele publice pentru
concurs, în scopul asigurării calităţii
procesului educaţional
Informarea profesorilor despre eventuale
conferinţe,
colocvii
şi
simpozioane
Motivarea
şi
stimularea
participării
profesorilor facultăţii la conferinţe naţionale
şi internaţionale.
Crearea
condiţiilor
optimale
pentru
promovarea
formării
continue
a
profesorilor, ca dimensiune a procesului de
integrare
europeană
şi
a
asigurării
indicatorilor de calitate
Ghidarea parteneriatului profesor - student
în contextul organizării, monitorizării şi
evaluării procesului educaţional la facultate
Organizarea conferinţilor ştiinţifice anuale
ale studenţilor
Monitorizarea
Stagiilor
de
Practică
Pedagogică.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11 .

Monitorizarea conferinţelor de totalizare a
practicii pedagogice cu analiza ulterioară a
rezultatelor desfăşurării ei în scopul
eficientizării

Responsabili
Catedrele facultăţii şi
comisia de asigurare a
calităţii

Termen de realizare
2016-2017

Decanatul,
catedrele
facultăţii,
consilierul
facultăţii responsabil de
implementarea
sistemului ECTS
Decanatul,
catedrele
facultăţii
Decanatul,
catedrele
facultăţii, doctorii, şefii
de catedre, profesorii

Septembrie 2016 .

Decanatul, Comisia de
asigurare a calităţii, şefii
de catedre, profesorii

2016-2017
2016-2017

2016-2017

Decanatul, Comisia de
asigurare a calităţii, şefii
de catedre

pe parcursul anului de
studii

Rectoratul,
decanatul,
catedrele facultăţii

2016-2017

Comisia de asigurare a
calităţii,
catedrele
facultăţii
Catedrele
facultăţii,
profesorii, studenţii
Catedrele facultăţii şi
comisia de asigurare a
calităţii
Catedrele facultăţii,
responsabilii de
organizarea şi
desfăşurarea practicii
pedagogice

2016-2017

Aprilie 2016
Februarie - martie
2016
Februarie \2016,
Aprilie 2017

12.

Reactualizarea şi perfectarea programelor
de studii pentru ciclul II Masterat în
vederea eficientizării calitătii lor

Catedrele
profesorii

facultăţii,

Martie 2016

13 .

Motivarea si susţinerea elaborării şi
perfectării de către profesori a suporturilor
de curs, materialelor didactice la disciplinele
ţinute în cadrul ciclului I Licenţă şi ciclului
II Masterat (şi prezentarea lor la şedinţele
catedrelor)
Perfectarea si ajustarea la cerinţele actuale
ghidilui al calităţii

Catedrele
profesorii

facultăţii,

2016-2017

Comisia de asigurare a
calităţii, şefii de catedre

2 0 1 6 -2 0 1 7

Perfectarea grilei comune de evaluare a
textelor de lecţii şi suporturilor de curs

Comisia de asigurare a
calităţii, şefii de catedre

14 .

15.

Decanul Facultăţii de Limbi si Literaturi Străine

Preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii

2016-2017 (Mai)

Solean Angela

Sagoian Eraneac

