
PLAN DE ACTIVITATE A COMISIEI DE EVALUARE $I ASIGURARE A CALITATII

pentru anul de studiu 202012021

Aprobat:

Nr. d/r Activiti{i Termeni Responsabili

1 Actualizarea componentei comisiei pentru

evaluarea gi asigurarea calitdJii (CEAC) la
nivelul facultdtii.

septembrie
Toli membrii

2. Elaborarea planului de activitate a CEAC la
facultate

septembrie -

octombrie
ToJi membrii

J. Coordonarea activitdlilor de evaluare a calitdlii
procesului de predare-invdJare pe baza

evaludrilor realizate de cdtre studenli gi

valorificarea informafiilor oblinute pentru

imbundtdtirea calitdlii activitdlii didactice, de

formare profesional6 a studenlilor

semestrial Tofi membrii

4. Orgarizarea Zilei Mondiale a Calitdlii 12 - 19 noiembrie ToJi membrii

5. Asigurarea accesului public la informafiile
privind toate activitdfle FacultdJii (activitate

didacticd, de cercetare, regulamente etc.)

contribuind astfel la sporirea increderii gi a

credibilitdtii Facultdtii

decembrie Toti membrii

6. Monitorizarea procesului de elaborare gi

revizuire periodicd a Fiqelor gi Cuniculumului
unitdlilor de curs in concordanfd cu rezultatele

cercetdrilor actuale in domeniul gtiinJelor

respective

ranuarre Toti membrii

7. Analiza nivelului de asigurare cu materiale

didactice la nivelul facultilii, in special pentru

invdldmdntul la distan!

lanuane ToJi membrii

8. Realizarea gi actualizarea permanentl" a bazei

de date privind programele de studii

universitare ofertate de Facultate prin plasarea

pe pagina web a USARB

februarie To{i membrii



9. Participare a la realizarea auditului intern initiat
de DMC

pe parcursul anului ToJi membrii

10. Informarea studentilor gi a personalului didactic

cu privire la rafiunea, scopul, obiectivele gi

modalitifile de realizare a monitoriz6rii,
asigurdrii 9i evaludrii calit5lii activitdfli
didactice gi de cercetare gtiinlifici cu scopul

formirii unor atitudini gi comportamente

favorabile realizdrii unor activitef de calitate,
in conformitate cu standardele precizate in
documentele de politicd educaJionalS in
domeniu

martie Toti membrii

l1 Realizarea la nivelul Facultdfi, a unor
schimburi de experientd, work-shop-uri,
training-uri etc. privind modalit6{i1e, metodele

gi procedeele de realizare a preddrii-invdtdrii cu

scopul cunoagterii orientdrilor gi a tendinlelor
actuale in gtiinla 9i practica didacticd 9i
incurajarea generalizdii exemplelor de bune-

practici

aprilie Toli membrii

12. Elaborarea Raportului anual privind
monitorizarea, asigurarea gi evaluarea calitSlii
tuturor programelor de studii ofertate de

Facultate

semestrial ToJi membrii

13. Examinarea qi solufionarea cazurilor qi

situaliilor studenfilor, rezultate din aplicarea

legislafiei in vigoare gi a Regulamentului de

orgarizare a studiilor superioare de licen!6
(ciclul D gi integrate, aprobat prin ordinul
Ministerului Educafiei, Culturii gi Cercetdrii nr.

1625 din 12.12.2019. Disponibil:
http s : //mecc. gov. md/sites/default/files/ordinul

nr. _l 625 _din_12.12.20 1 9.pdf

pe parcursul anului Tofi membrii

Responsabil

Pregedintele Comisiei de

gi Asigurarea Calitijii
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