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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALIT II  
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE PSIHOLOGIE, TIIN E ALE 

COMUNIC RII I ASISTEN  SOCIAL  

Perioada de planificare 2017 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele 

calit ii urm rite 
la nivelul 

departamentului 

Activit i Termene/Perioade 

de realizare 

Indicatori de 

rezultat predefini i 

1 Planificarea 
activităților de 

asigurare a calității 
activității la 

nivelul 
departamentului 

Elaborarea planului de 
activitate privind 

asigurarea calității la 
nivelul departamentului 

Ianuarie 2017 Propunerea de plan 

Solicită elaborarea 
planului de activitate 

privind asigurarea 
calității corespunzător 

fiecărui program de studii 

Ianuarie 2017 Planuri de activitate 
corespunzătoare 

fiecărui program de 
studii din 

departament 
2 Evaluarea calității 

activității 
didactice  

Evaluarea colegială la 
nivelul departamentului 

Mai 2017 Rapoarte finale de 
evaluare colegială a 
cadrelor didactice 

Cantrealizarea 
rezultatelor 

Evaluarea cadrelor 
didactice din partea 

studenților  
Autoevaluarea cadrelor 

didactice 
 

Iunie 2017 Rapoarte finale de 
evaluare a cadrelor 
didactice și de auto-

evaluare 
Cantralizarea 
rezultatelor 

Evaluarea disciplinelor: 
autoevaluare, evaluare 

din partea studenților și a 

Iunie 2017 Rapoarte finale de 
evaluare a 
disciplinei 



comisiilor specifice Centralizarea 
rezultatelor 

3 Asigurarea 
calității activității 

în cadrul 
departamentului 

prin dezvoltarea și 
implementarea 

metodologiilor și 
procedurilor 

specifice 

Difuzarea metodologiilor 
specifice și clarificarea 

nelămuririlor 

Permanent  

Formularea de propuneri 
privind metodologiile 
specifice departamentului 

Permanent Propuneri privind 
metodologiile 

specifice elaborate, 
metodologiile 

aprobate la nivelul 
departamentului 

Auditarea măsurii în care 
au fost aplicate 

procedurile/metodologiile 
specifice 

Conform planului 
de audit 

Rapoarte de audit 

Monitorizarea aplicării 
recomandărilor formulate 

în urma proceselor de 
audit 

Ianuarie-decembrie 
2017, conform 
constatărilor 

comisiilor de audit 

Procese verbale 
specifice 

4 Aplicarea planului 
de activitate 

privind calitatea la 
nivelul 

departamentului și 
a programelor de 

studiu  

Monitorizarea aplicării 
planului de activitate 
privind calitatea la 

nivelul departamentului 

 
Permanent 
Februarie – 

decembrie 2017 

Raport final de 
activitate la nivelul 

departamentului 

Monitorizarea aplicării 
planului de activitate 
privind calitatea la 

nivelul programelor de 
studiu 

Octombrie 2017 
Decembrie 2017 

Proces verbal 
privind cu 

constatările privind 
măsura în care au 
fost îndeplinite 

planurile de lucru 
specifice 

 
 

Întocmit, 
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