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Plan anual de activitate DAT pentru 2017
În anul calendaristic 2017, Comisia de calitate din DAT va organiza o serie de
activitati, în scopul asigurării calităţii proceselor desfăşurate în DAT.
Principalele teme ce fac subiectul activitatii Comisie de calitate din DAT, activităţile
ce trebuie realizate, documentele şi înregistrările aferente sunt prezentate în tabelul următor.
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Documente
de referinta
Organizarea şi monitorizarea activităţilor didactice
Analiza modului de
Planuri de
întocmire:
învăţământ
- concordanţa cu Planurile de
Ştate de
Fişele de
învăţământ
funcţii
disciplină - concordanţa cu Ştatul de
Fişe discipline
funcţiuni
Regulamente
- respectarea regulamentelor
Universitate
în vigoare
Mod de organizare şi Ghid pentru
desfăşurare
realizarea
Finalizarea - repartizarea temelor
proiectului de
studiilor
- propuneri comisii
licenta/lu- analiza rezultatelor obţinute
crării de
de absolvenţi
dizertatie
- Mod de organizare:
contacte cu partenerii
Activitatea economici
Convenţii de
de practică - Analize privind
practică
desfăşurarea activităţii de
practică
Procedură
Raportări ale îndrumătorilor
privind
Îndrumarea
de grupă privind activitatea activitatea de
studenţilor
desfăşurată
îndrumare a
studenţilor
Monitoriza- - Analize privind rezultatele
Procedură
rea
studenţilor în urma sesiunilor
privind
desfăşurării de evaluări finale
evaluarea unei
activităţii
Evaluare
activitatilor discipline de
didactice
didactice la discipline
studiu
Tema

Activităţi de realizat

Termene

1 martie 2017

1 aprilie 2017

1 mai 2017

permanent

1 iunie 2017

6

7

8

Evaluareacadrelor didactice -

- Eval. cd de catre studenti;
- Eval. colegiala a cd;
- Autoevaluarea cd;
- Eval. cd de catre directorul
de departament

Regulamentul
de evaluare
periodica a
cadrelor
didactice

1 aprilie 2017 (50%)
15 dec. 2017 (50%)

Repartizarea sarcinilor pentru
membrii departamentului

Fisa postului
pentru cd

permanent

Monitorizar
era
Activităţi
desfăşurate
desfasurarii
conform planului de muncă
activitătilor
planificate

Dosar cu
materialele
prezentate şi
discutate în
sedinţele de
departament

permanent

Organizarea
activităţii
departam

15.12.2016
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