pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate
în procesul de evaluare externă a calităţii programului de studii superioare de licenţă
“ Geografie şi Istorie”
N
d/o

Obiectivul

1.

De acoperit locurile
bugetare oferite în planul
de admitere.

2.

De intensificat
mobilitatea studenţilor în
instituţiile de învăţământ
superior de peste hotarele
ţării.

->

De intensificat
mobilitatea academică a
profesorilor catedrei în
programe internaţionale.
De angajat cadrele
didactice cu titluri şi
grade didactice cu norma
dc bază ce vor asigura
predarea cursurilor
teoretice.
De evaluat sistematic
absolvenţii şi angajatorii
privind calitatea pregătirii
specialiştilor.

J

.

4.

5.

Acţiuni preconizate pentru
realizarea obiectivului
Participarea la publicitatea
facultăţii prin organizarea
lecţiilor în cadrul liceelor şi
colegiilor (de profil):
publicitate la TV, radio, presă,
surse electronice.
Antrenarea studenţilor pentru
obţinerea burselor
internaţionale - Erasmus +,
Erasmus Mundus, pentru
realizarea mobilităţii
academice.
Obţinerea stagiilor didactice şi
ştiinţifice la universităţile
partenere de peste hotare.

Termeni de
realizare
Anul de studii
2017-2018

Toţi profesorii de la
program

Anul de studii
2017-2018

Toţi profesorii de la
program

Anul de studii
2017-2018

Toţi profesorii de la
program

Predarea cursurilor teoretice se
realizează de către cadrele
didactice cu grad ştiinţific.

Anul de studii
2017-2018

Şeful Catedrei,
Administraţia
Universităţii

Desfăşurarea chestionarelor
pentru absolvenţii programului
"Geografie şi Istorie", angajaţi
în calitate de cadre didactice.

Anul de studii
2017-2018

Centrul de
consiliere şi
ghidare în carieră,
profesorii de la
program
Comitetul de
asigurarea a
calităţii al catedrei.
Centrul de
consiliere şi
ghidare în carieră,
profesorii de la
program
Centrul de
consiliere şi
ghidare în carieră.
Decanatul facultăţii

6.

Dc dezvoltat sistemul
intern de asigurare a
calităţii cu o mai largă
implicare a studenţilor şi
angajatorilor.

Organizarea chestionarelor
studenţilor din program la
finalul fiecărui semestru
pentru evaluarea calităţii
cursurilor.

2017-2018

7.

De creat baza de
informaţii privind datele
personale a absolvenţilor
ce activează după profil

Crearea bazei de date a
absolvenţilor programului.

2017-2018

Responsabili

8.

Dc inclus ca punct
frecvent al agendei
şedinţelor catedrei, a
chestiunii cu privire la
promovarea metodelor de
predare - învăţareevaluare, centrate pe
student.

Aplicarea largă a metodelor
interactive la toate disciplinele
din program de către toţi
profesorii.

2017-2018

Toţii profesorii
catedrei

9.

De elaborat şi
implementat un program
intern de evaluare şi
certificare a nivelului de
posedare a TIC de către
cadrele didactice a
catedrei.

Participarea profesorilor
catedrei de specialitate în
programele de formare
continuă organizate în
universitate şi republică.

2017-2018

Profesorii catedrei

10.

De elaborat şi
implementat un program
transparent de stimulare a
cadrelor didactice pentru
utilizarea TIC în procesul
educaţional.

Asigurarea tehnică a
cabinetelor pentru desfăşurarea
orelor cu folosirea TIC în
procesul educaţional.

2017-2018

Administraţia
Universităţii şi
Facultăţii,
Centrul de
tehnologii
informaţionale

Discutat şi aprobat
Catedra Geografie şi Patrim o niu C u ltu ral
proces-verbal nr. 2 din 11 octombrie 2017, şef catedră

V. Ursu

Consiliul facultăţii de Istorie şi Geografie,
proces-verbal nr. 2 din 19 octombrie 2017, decanul facultăţ

Tverdohleb

Preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii
Coordonator
program de studii superioare dc licenţă

îsmc

V. Maxim

