
PLAN DE ACT|V|TATE A COMTSTET DE EVALUARE 9l ASIGURARE A CALITATII

pentru anul de studiu 202112022

Aprobat:
la Consiliul Facultdtii de $tiinle Reale, Economice gi ale Mediului

Procesul-verbal nr. 3 din 5 noiembrie 2021

Nr. d/r Activititi Termeni Responsabili

1

Actualizarea componenlei comisiei pentru

evaluarea gi asigurarea calitdtii (CEAC) la

nivelul facultatii.
septembrie

Toti membrii

2
Elaborarea planului de activitate a CEAC la

facultate

septembrie -

octombrie
Toti membrii

3.

Coordonarea activitdlilor de evaluare a

calitdtii procesului de predare-Tnvdtare pe

baza evaludrilor realizate de cdtre studenti
gi valorificarea informatiilor obtinute pentru

im bu ndtdli rea calitdli i activitdlii d idactice,
de formare profesionald a studentilor

semestrial Toti membrii

4. Organizarea Zilei Mondiale a Calitatii
8-14
noiembrie

To[i membrii

5

Asigurarea accesului public la informaliile
privind toate activitdtile Facultdlii (activitate

didactici, de cercetare, regulamente etc.)
contribuind astfel la sporirea increderii gi a

cred ibilitdti i Facu ltdtii

decembrie Toli membrii

6

Organizarea auditului intern cu privire la

evaluarea activitafii didactice la catedre
(portofoliul cadrul didactic pentru

disciplinele predate)

decembrie Toli membrii

7.

Organizarea auditului intern cu privire la

evaluarea Curriculum-urilor gi Figelor
unitdlilor de curs (pentru ciclul l, studii
superioare de licenld gi ciclul ll - studii
superioare de master).

decembrie -
ianuarie

Toti membrii



Nr. d/r Activititi Termeni Responsabili

8

Monitorizarea procesului de elaborare 9i

revizuire periodicd a Figelor gi

Curriculumului unitililor de curs in
concordanld cu rezultatele cercetdrilor
actuale in domeniul gtiinlelor respective

ianuarie Toli membrii

9.

Analiza nivelului de asigurare cu materiale
didactice la nivelul facultdlii, in special
pentru invdldmdntul la distanti

ianuarie Toli membrii

10

Realizarea gi actualizarea permanentd a

bazei de date privind programele de studii
universitare ofertate de Facultate prin

plasarea pe pagina web a USARB

februarie Toli membrii

11.
Participarea la realizarea auditului intern

iniliat de DMC

pe parcursul

anului
Toti membrii

12.

Informarea studentilor 9i a personalului

didactic cu privire la ratiunea, scopul,
obiectivele gi modalitdtile de realizare a
monitorizdrii, asigurdrii gi evaluarii calitdtii

activitdtii didactice 9i de cercetare gtiintificd

cu scopul formdrii unor atitudini gi

comportamente favorabile realizdrii unor
activitdti de calitate, Tn conformitate cu

standardele precizate in documentele de
politicd educalionald in domeniu

martie To[i membrii

13.

Realizarea la nivelul Facultdtii a

chestiondrii studen{ilor (zilfr (ciclul I gi ll))

referitor la calitatea studiilor in USARB
martie Toli membrii

14.

Organizarea auditului intern cu privire la

evaluarea nominald si corespunderea cu

documentalia standard a tezelor de an in
cadrul facultdtilor

aprilie Toli membrii



Nr. d/r Activitdli Termeni Responsabili

15.

Realizarea la nivelul Facultdlii, a unor
schimburi de experienld, work-shop-uri,

training-uri etc. privind modalitdtile,
metodele gi procedeele de realizare a

preddrii-invdtirii cu scopul cunoagterii
orientirilor 9i a tendintelor actuale in gtiinla
gi practica didacticd 9i incurajarea
generalizdrii exemplelor de bune-practici

aprilie Toti membrii

16.

Elaborarea Raportului anual privind

monitorizarea, asigu rarea gi evaluarea
calitdtii tuturor programelor de studii
ofertate de Facultate

semestrial Toti membrii

17

Examinarea gi solufionarea cazurilor gi

situa{iilor studenfilor, rezultate din aplicarea
legisla(iei in vigoare gi a Regulamentului de

organizare a studiilor superioare de licenli
(ciclul l) gi integrate, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaliei, Culturii gi Cercetirii
nr. 1625 din 12.12.2019.
Disponibil:
https ://m ecc, g ov. md/sites/d efa u lVfi les/o rd i n

ul_n r._1 625_d in_1 2. 12.2019. pdf

pe parcursul
anului

Toli membrii

Pregedintele Comisiei de Evaluare
gi Asigurare a Calitdlii
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