
Plan de acțiuni 

privind asigurarea calității în activitatea didactică și de cercetare științifică 

2021-22 

Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, USARB 

Membrii Comisiei pentru asigurarea calității 

1. Varzari Elena- președinte 

2. Guranda Elvira 
3. Mascaliuc Victoria 

4. Dzechiș Svetlana 
 

 

Nr.  Acțiunea Termen Responsabili 

1. 1. Elaborarea proiectului planului de lucru al comisiei pentru asigurarea calității în 

activitatea didactică și de cercetare științifică.  

2. Aprobarea planului de activitate al comisiei pentru asigurarea calității în activitatea 

didactică și de cercetare științifică. (online, platforma meet.google) 

1- 10 septembrie 2021 

 

28 septembrie 2021 

E. Varzari 

 

O. Chira   

E. Varzari 

2. Sprijinirea personalului didactic în vederea îmbunătățirii calității în activitatea 

academică: 

1) Colectarea și diseminarea informației asupra teoriilor și practicilor privind 

evaluarea, îmbunătățirea și menținerea calității în învățământul superior; 

2) Discutarea cerințelor despre actualizarea structurii și conținuturilor Curriculei și 

Fișei de Curs (online, platforma meet.google) 

3) Studierea accesului la informații (transparenței ) cu privire la activitatea catedrei 

(accesul liber la toate actele normative și informații utile plasate pe pagina web a 

catedrei, evenimentele desfășurare in cadrul catedrei, etc.) 

Pe parcursul anului de 

studii 

2021-2022 

 

01.09.2020- 30.09.2021 

 

 Martie 2022 

Comisia pentru 

asigurarea calității  

 

 Comisia pentru 

asigurarea calității  

O. Chira 

Comisia pentru 

asigurarea calității  

O. Chira 

3. Organizarea auditului intern cu privire la documentația standard a tezelor de an/  

verificare actelor reglatorii pentru elaborarea TA. (1) Procesele verbale cu aprobarea 

tematicii Tezelor de an pentru ultimii 5 ani. (2) Regulament de scriere a TA (3) Criterii 

de evaluare a TA. (4) Selectarea TA, mostre pentru verificare. 

Decembrie 2021- 

ianuarie 2022 

Comisia pentru 

asigurarea calității  

O. Chira  

Conducătorii tezelor de 

an 

4. Elaborarea sondajului de opinie pentru studenții anul I privind calitatea procesului 

didactic. 

   

Ianuarie 2022 Varzari Elena 

Guranda Elvira 

Mascaliuc Victoria 
Dzechiș Svetlana 



5. Organizarea și monitorizarea sondajului de opinie cu studenții anul I și analiza 

rezultatelor.  

Februarie 2022 Mascaliuc Victoria 

Dzechiș Svetlana 

Varzari Elena 

5. Totalizarea activității de lucru a CEAC Iunie 2022 E. Varzari 

                        

 

 

 

 

 

  Președintele Comisiei pentru asigurarea calității                                                                                                        E. Varzari 

                                                                    

 


