
A P R O B A T 

la ședinţa Consiliului Facultății de Litere 

 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
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Plan de activitate 

privind asigurarea calității în activitatea didactică și de cercetare 

științifică CEAC 2019-2020 

Facultatea de Litere 

 

Denumirea activității Responsabili 
Termeni de 

realizare 

1. Elaborarea planului de lucru al Comisiei 

pentru asigurarea calității în activitatea 

didactică și de cercetare științifică. 

2. Discutarea și aprobarea planului de 

activitate a Comisiei pentru asigurarea 

calității în activitatea didactică și de 

cercetare științifică. 

Diana Vrabie 

16 – 25 

septembrie 

2019 

 

 

30 septembrie 

3. Elaborarea sondajului de opinie pentru 

studenţii anul I, II privind calitatea  

procesului didactic. 

4. Organizarea și monitorizarea 

sondajului de opinie cu studenţii anul I, II 

în cadrul facultății de Litere, privind 

calitatea  procesului didactic. 

5. Analiza rezultatelor sondajelor 

studenților cu indicarea deciziilor și 

acțiunilor pentru îmbunătățirea calității 

procesului didactic. 

Diana Vrabie 
Veaceslav Dolgov 

Viorica Popa 

11.11.2019 - 

15.11.2019 



6. Organizarea unui eveniment 

(seminar/masă rotundă, dezbatere) de 

Ziua Mondială a Calității.  

7. Monitorizarea procesului de îndeplinire 

de către FL a recomandărilor Agenţiilor 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior în urma acredităţii programelor 

de studii 

 

Membrii comisiei CEAC 

 

 

Diana Vrabie 

 

 

12 noiembrie 

 

 

13 noiembrie 

8. Sprijinirea procesului acreditării 

programelor de studii superioare de 

licență și de master 

Membrii comisiei CEAC 
Ianuarie-

februarie 2020 

9. Elaborarea sondajului de opinie al 

studenților privind calitatea vieții 

studențești în anul universitar 2019-2020,  

semestrul I. 

10. Organizarea și monitorizarea 

sondajului de opinie privind calitatea vieții 

studențești în anul universitar 2019-2020, 

semestrul I. 

11. Analiza rezultatelor sondajelor 

studenților cu indicarea deciziilor și 

acțiunilor pentru îmbunătățirea calității 

vieții studențești.  

Membrii comisiei CEAC februarie 2020 

12. Monitorizarea procesului de utilizarea 

TIC în procesul educațional la FL 

13. Prezentarea unui raport privind 

utilizarea TIC în procesul educațional la 

Facultate. 

Membrii comisiei CEAC 

martie 

 

17 martie 

14. Organizarea procesului de 

chestionare a studenților 
Membrii comisiei CEAC mai-iunie 

15. Totalizarea activității de lucru a CEAC   Diana Vrabie iunie 

 

 

Președintele CEAC: conf. univ. dr. Diana VRABIE 


