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Activitiiti planificate

lgedinlt - noiembrie

1.

Instructaj privind principiilor de elaborare a rapoartelor de autoevaluare in vederea
evaludrii externe a programelor de studii superioare de Master in baza Ghidului de
evaluare extemd a programelor de studii supeioare de master aprobat de Consiliul de
conducere aIANACEC in 25.09.2020.
($edin!i cu participarea gefibr de Catedri)

Responsab/r L. Pidureac, Gh. Neagu

2.

Cu privire la misurile intreprinse de catedre in perioada post-evaluare externA a
programelor de studii superioare de licen!5. Discutarea Planurilor de misuri corective si
Rapoartelor privind implementarea acestora.

Responsabili: L. Pidureac, presedin$i CEAC

3.

Analiza rapoartelor pregedinlilor Comisiilor de Evaluare si Asigurare a Calitilii referitor la
executarea planuluide activitate pentru semestru ll alanului universitar 2019-2020.

Responsabr/r: pregedintii CEAC

4.
Cu privire la evaluarea calitilii procesului didactic in semestrul ll al anului universitar
2019-2020.

Responsab/: L. Pddureac

5.
Cu privire la mecanismele de asigurare a calitilii studiilor si evaluirilor periodice in regim
mixt: contact direct / on-line.

Responsabi/i: presedintii CEAC: L. Pddureac

6. Discutarea acliunilor vizAnd promovarea imaginii USARB in anul de studii 2020-2021.
Responsabl/i: L. Pddureac; presedintii CEAC

llgedinlt - decembrie

1.
Analiza activitSlilor organizate in cadrulZilei Calitdtii- 14 noiembrie

Responsabr/r pregedintii CEAC

2
Cu privire la consolidarea colaboririi academice cu sectorul educa{ional preuniversitar,
public, economic si industrial.

Responsabi/i: L. Pidureac, presedintii CEAC

3.
Cu privire la oferta pentru cursurile de formare profesionali continui gi activitd$le de
promovare a imaginii Centruluide formare profesionali continui USARB.

Responsab/r L. Pidureac; A. Codreanu

4.

Cu pilvire la rezultatele monitorizdrii procesului de studiiin semestrul I al anului universitar
2020-2021: Ciclul l, studii superioare de licenld, invSlimAnt cu frecvenld, invildm6nt cu
frecvenli redusi; Ciclul ll, studii superioare de master, invd{dmAnt cu frecven(i, Ciclul lll,
studii de doctorat.

Responsab/r L. Pddureac, S. Stantieru
lll gedinfi - februarie

1.

Analiza rapoartelor pregedinlilor Comisiilor de Evaluare gi Asigurare a Calitilii referitor la
executarea planului de activitate pentru semestru I al anului universitar 2020-2021.

Responsab/r pregedinlii CEAC
2. Anallza rapoartelor elaborate de Catedre in vederea evaluErii externe a programelor de
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studii superioare de Licență și de Master. 

Responsabili: L. Pădureac, Gh. Neagu 

2. 

Analiza raportului structurilor de autoguvernanța studențească referitor la calitatea studiilor 

în USARB.  

Responsabil: președintele Autoguvernanței studențești 

3. 

Cu privire la organizarea auditului intern  „Evaluarea Curriculum-urilor unităților de curs 

(pentru ciclul I, studii superioare de licență și ciclul II – studii superioare de master)” 

Responsabili: președinții CEAC 

4. 
Cu privire la evaluarea calității procesului didactic în semestrul I al anului universitar 2020-
2021.  

Responsabili: L. Pădureac, D. Stratuța 

IV ședință – martie  

1. 
Cu privire la actualizarea Manualului Calității USARB. 

Responsabili: L. Pădureac, D. Stratuța 

2.  

Cu privire la procesul de actualizare a Curriculum-urilor unităților de curs (pentru ciclul I, 

studii superioare de licență și ciclul II – studii superioare de master) 

Responsabili: președinții CEAC 

V ședință – mai 

1. 
Cu privire la evaluarea calității procesului didactic la ciclul I, studii superioare de licență și 
ciclul II – studii superioare de master 

Responsabili: L. Pădureac, președinții CEAC 

2. 
Cu privire la evaluarea calității procesului didactic la cursurile de formare profesională 
continuă în anul universitar 2020-2021 

Responsabili: L. Pădureac, A. Codreanu 

3. 

Cu privire la realizarea auditului intern referitor la evaluarea calității organizării și 

desfășurării stagiilor de practică în regim mixt (on-line / of-line) (pentru ciclul I, studii 

superioare de licență și ciclul II – studii superioare de master) 

Responsabili: L. Pădureac, D. Stratuța 

4. 

Instructaj privind principiile de elaborare a rapoartelor de autoevaluare în vederea evaluării 

externe a programelor de studii superioare de Licență în baza Ghidului de evaluare 

externă a programelor de studii superioare de licență aprobat de Consiliul de conducere al 

ANACEC în 25.09.2020. 

(Ședință cu participarea șefilor de Catedră) 

Responsabili: L. Pădureac, Gh. Neagu 

VI ședință – iunie 

1. 

Analiza rapoartelor președinților Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității referitor la 

executarea planului de activitate pentru semestru II al anului universitar 2020-2021.  

Responsabil: președinții CEAC 

2.  
Analiza sondajului de opinie a studenților privind calitatea studiilor în anul universitar 2020-
2021. 

Responsabili: L. Pădureac, D. Stratuța 

3. 
Analiza sondajului privind evaluarea satisfacției în muncă a angajaților  USARB. 

Responsabili: L. Pădureac, D. Stratuța 

 
 


