
Plan de acțiuni 
privind asigurarea calității în activitatea didactică și de cercetare științifică 

2017-2018 
Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, USARB 

 
Nr.  Acțiunea Termen Responsabili 
1. Elaborarea proiectului și aprobarea planului de lucru al comisiei pentru asigurarea 

calității în activitatea didactică și de cercetare științifică.  
August- Septembrie 2017 
  

 Comisia pentru 
asigurarea calității  

2. Sprijinirea personalului didactic în vederea îmbunătățirii calității în activitatea 
academică: 
 
1) Discutarea cerințelor și actualizarea structurii și conținuturilor Curriculelor și 

Fișelor de Curs 
2) Structura Portofoliului cadrului didactic 
3) Organizarea unui eveniment (seminar/masă  rotundă, dezbatere, etc.) de Ziua 

Mondială a Calității; 
 

Pe parcursul anului de 
studii 

2017-2018 
Septembrie, 2017 

  
Septembrie, 2017 
Noiembrie, 2017 

 
 

Comisia pentru 
asigurarea calității  
 
Șeful catedrei,   
 
 E. Varzari  
Comisia pentru 
asigurarea calității  
 

3. Evaluarea portofoliilor titularilor de curs pentru disciplinele predate în I semestru de 
studiu (curriculum-ul unității de curs; fișa unității de curs; planul desfășurat al 
seminarelor și orelor de laborator; modele de teste de evaluare curentă și finală / 
bilete de evaluare; chestionarul pentru evaluarea finală; materiale didactice elaborate 
de titularul unității de curs la disciplina dată). 

Octombrie 2017 E. Varzari  
Comisia pentru 
asigurarea calității  
 

3.  Discutarea temelor și actualizarea cerinţelor faţă de scrierea tezei de master/licenţă/ 

an pentru a îmbunătăți calitatea lucrărilor prezentate de studenți. 

Noiembrie-
decembrie 2017 

Șeful catedrei,   
Conducătorii  tezelor 

4.   Evaluarea portofoliilor titularilor de curs pentru disciplinele predate în al II 
semestru de studiu (curriculum-ul unității de curs; fișa unității de curs; planul 
desfășurat al seminarelor și orelor de laborator; modele de teste de evaluare curentă și 
finală / bilete de evaluare; chestionarul pentru evaluarea finală; materiale didactice 
elaborate de titularul unității de curs la disciplina dată). 

Ianuarie- februarie 2018 E. Varzari  
Comisia pentru 
asigurarea calității  
 

5. 
 

 Totalizarea activitității de lucru a CEAC     
Mai 2018 

E. Varzari  
Comisia pentru 
asigurarea calității  

                          Președintele Comisiei pentru asigurarea calității                                                                                                        E. Varzari 

                                                           


