Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
din mun. Chişinău Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Planul operaţional de acţiuni pentru asigurarea calităţii în anul de studii 2016- 2017
Acţiuni preconizate

Responsabili

Termene

1. Desfăşurarea şedinţei de lucru cu profesorii implicaţi, pentru a
discuta variantele plauzibile de desfăşurare a evaluării finalesusţinerea tezelor te licenţă, ciclul I.
2. Elaborarea Strategiei de susţinerea tezelor te licenţă, ciclul I.

Catedrele

septembrie 2016

Decanatul

octombrie 2016

Obiective
Elaborarea,
discutarea publică
şi diseminarea
Strategiei de
desfăşurare a
examenului
complex de licenţă

Catedrele
3. Diseminarea informaţiei cu privire la modalitatea de susţinere a
tezelor te licenţă, ciclul I, la monospecialităţi şi la specialităţile
duble, în şedinţe lărgite cu profesorii implicaţi şi studenţiiabsolvenţi (secţia zi; secţia frecvenţă redusă).
4. Validarea materialelor elaborate pentru desfăşurarea evaluării
finale în anul de studii 2016-2017.
5. Analiza rezultatelor susţinerii tezelor de licenţă şi a rapoartelor
prezentate de preşedinţii comisiilor de examinare; elaborarea
recomandărilor pentru anul de studii 2016-2017.

Reactualizarea/
modificarea
curricula pentru
toate disciplinele
predate, ciclul I, II
în conformitate cu
cerinţele model
universitare
Evaluarea prestaţiei
cadrelor didactice
atestate în anul
curent de studii

Catedrele

Decanatul Comisia
de calitate

martie 2017

Decanatul Comisia
de calitate

iunie 2017

6. Reactualizarea/ modificarea curricula pentru toate disciplinele
predate, ciclul I, II, în concordanţă cu planurile de studii,
conform modelului.

Catedrele

7. Examinarea, în şedinţa lărgită a Comisiei de calitate, curricula
pentru toate disciplinele predate, ciclul I, 11.

Decanatul Comisia de
calitate Şefii de catedră
Şefii comitetelor de
calitate

Elaborarea graficului pentru evaluarea on-Iine a cadrelor
didactice.
9. Analiza testelor de evaluare a cadrelor didactice elaborate de
DACDC
8.

noiembrie 2016

Comisia de calitate
DACDC
Catedrele

septembrie noiembrie 2016
decembrie 2016

Pe parcursul
anului de studii

Dezvoltarea
profesională
continuă a cadrelor
didactice

Mentorat

10.

Seminar pentru lectorii catedrei PP:
Precizări metodologice ale proiectării didactice de scurtă durată în
instituţii preşcolare de educaţie din perspectiva desfăşurării activităţii
integrate

S. Gînju N. Carabet

Noiembrie 2016

11. Training-uri organizate de Centrul de consiliere şi ghidare în
carieră

Catedrele

Pe parcursul
anului de studii

12. Susţinerea metodologică a cadrelor didactice tinere: asistări,
analize, ajutor metodic, elaborarea suporturilor de curs, a
materialelor power point, suporturilor electronice.
13. Susţinerea metodologică a cadrelor didactice (universitare şi din
instituţiile- pilot) -mentori la stagiile de practică pedagogică

Catedrele

Pe parcursul anului
de studii

Decanul Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei

L. Sadovei, dr.,
conf.univ

Preşedintele Comisiei de Calitate a Facultăţii
Ştiinţe ale Educaţiei

N. Carabet, dr., lector
univ.

Aprobat la ședința Consiliului Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei în data de 16.11.2016, proces verbal nr. 2.

