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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Perioada de planificare 2021

Nr.
crt.
1

Obiectivele
calității urmărite
Activități
la nivelul
departamentului
Evaluarea
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
periodică
a 1.1. Completarea chestionarelor de evaluare a
cadrelor didactice cursului de către studenți sau a chestionarelor de
evaluare a seminarului/ aplicațiilor practice de
către studenți, după caz.
Grup de studenți coordonați de comisia de
evaluare.
1.2. Intocmirea Raportului final de evaluare a
activității didactice din partea studenților de către
comisia de evaluare.

Termene/Perioade
de realizare

Indicatori de rezultat predefiniți

Ianuarie 2021
Număr total de cadre didactice evaluate
(ultimele
două de către studenți în sem I
săptămâni ale sem
I pentru cadrele
evaluate în sem I)

Mai – iunie 2021
(ultimele
două
săptămâni ale sem

Număr total de cadre didactice evaluate
de către studenți în sem II

2

3

1.3. Predarea Chestionarelor studenților și II pentru cadrele
Raportului final Directorului de Departament.
evaluate în sem II)
1.4. Analiza rezultatelor privind evaluarea
cadrelor didactice de către studenți, de către
Directorul departamentului EFS și responsabilul
de calitate la nivelul departamentului și
întocmirea Raportului privind performanțele
cadrelor didactice, conform rezultatelor evaluării
de către studenți.
Evaluare colegială
1.5. Completarea Chestionarelor de evaluare
colegială a cadrelor didactice de către fiecare
membru al comisiei de evaluare.
1.6. Elaborarea Rapoartelor finale de evaluare
colegială de către comisia de evaluare.
Evaluarea cadrelor de către Directorul de
departament
1.7. Completarea Fișelor de evaluare a cadrelor
didactice de către Directorul de departament în Februarie 2021
baza fișei de autoevaluare a performanțelor
cadrelor didactice și a propriilor aprecieri cu
privire la îndeplinirea cerințelor cuprinse în Fișa
postului.
1.8 Elaborarea, de către Directorul de
departament a raportului final privind evaluarea
periodică a cadrelor didactice 2019.
2.1. Planificarea examenelor;
Monitorizarea
2.2. Planificarea asistenţelor la examen;
Ianuarie - Martie
desfăşurării
2021
sesiunii de examen 2.3. Condiţii de desfăşurre a examenelor;
iarnă
/ 2.4. Analiza rezultatelor obţinute.
Departamentul
EFS
Fișele disciplinelor 3.1. Analiza modului de întocmire a fiselor
/ Departamentul disciplinelor;
3.2. Concordanţa cu planul de învăţământ;
EFS

Martie 2021

0 sesizări nesoluționate din partea
studenților referitoare la procesul
educațional

Promovabilitate a studenților în urma
desfășurării sesiunii de examen - iarnă

Pentru fiecare disciplină din planul de
învățământ trebuie să existe fișa
disciplinei

3.3. Coordonarea cu regulamentele şi procedurile
în vigoare.
4.1. Repartizarea îndrumătorilor pe ani /grupe de
/ studenţi;
4.2. Monitorizarea activităţii de îndrumare;
4.3.Activităţi privind repartizarea temelor de
licenţă/disertaţie.

4

Îndrumarea
studenţilor
Departamentul
EFS

5

Raportarea
activităților
cercetare

6

Evaluarea
gradului
de
acoperire
a
disciplinelor din
planurile
de
învățământ
ale
programelor
de
studii, coordonate
de
DEFS,
cu
materiale
didactice proprii
Activitatea
de
stagiu de practică /
Departamentul
EFS

7

octombrie 2020

5.1. Întocmirea de către toate cadrele didactice a
de Listelor de lucrări pe anul 2020
5.2. Elaborarea, de către responsabilul cu
raportarea activităților de cercetare științifică, a
raportului privind Analiza activităților de
cercetare științifică a cadrelor didactice din
departament în anul calendaristic 2020.

Ianuarie –
Februarie 2021

6.1Analiza chestionarelor de evaluare
suportului de curs / manualui
6.2Existența materialelor didactice.

Aprilie 2021

a

7.1. Mod de organizare;
7.2. Contracte pentru stagiile de practică;
7.3. Repartizarea responsabililor de practică;
7.4. Materiale necesare desfăşurării stagiului de
practică.

Mai 2021

Procedură
privind
îndrumarea
studenţilor;
Fişa privind activitatea de îndrumare;
Tabel centralizator îndrumătorii;
Tabel cu teme de licenţă/diplomă/
absolvire/disertaţie
Nr articole în reviste ISI Thomson
Reuters
Nr articole în volume indexate ISI
Proceedings
Nr articole în reviste și volumele unor
manifestări științificeindexate în alte
baze de date internaționale
Nr cărți de specialitate publicate în
edituri internaționale sau în edituri
naționale
Nr cursuri universitare / manuale
didactice/ îndrumare de laborator
Pentru fiecare disciplină din planul de
învățământ
(cu
excepția
celor
facultative) trebuie să se asigure în
bibliotecile proprii cursuri și îndrumare
de laborator / proiect, sau documentații
accesibile în format electronic.

Regulament
de
organizare
şi
desfăşurare a stagiilor de practică;
Convenţii şi protocoale de practică
încheiate cu agenţii din mediul socioeconomic.

8

Monitorizarea
desfăşurării
sesiunii de examen
vară /
Departamentul EFS

8.1. Planificarea examenelor;
8.2. Planificarea asistenţelor la examen;
8.3. Condiţii de desfăşurre a examenelor;
8.4. Analiza rezultatelor obţinute.

Iunie 2020

9

Finalizare studii /
Departamentul
EFS

9.1. Programarea activităţilor pentru susţinerea
lucrării;
9.2. Propuneri de comisii de finalizare a studiilor;
9.3. Propuneri de comisii de rezolvare a
contestaţiilor;
9.4. Analiza rezultatelor obţinute de absolvenţi

Iulie 2020

Întocmit,
Responsabil de calitate la nivelul Departamentului Educație Fizică și Sport
Lect.univ.dr. Amzăr Luminița

Promovabilitate a studenților în urma
desfășurării sesiunii de examen - vară

Promovabilitatea la examenele
finalizare a studiilor de licență

de

