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Comisia pentru evaluarea i asigurarea calit ii la nivelul programului de studii Educa ie timpurie 

 

 

 

1. Gurlui Ileana 

2. Stan Magdalena – responsabil ECTS 

3. Gheorghe Andreea – absolvent 

4. Toma Violeta - inspector de specialitate ISJ Arge  

5. Scorojitu  M d lina – student 

 



 

Obiective strategice: 

1: Îmbun t țirea activit ților specifice îndeplinirii misiunii programului de studii Educație timpurie 

2:Creşterea   calit ţii   activit ţilor   şi   proceselor  desf urate   în   cadrul programului de studii Educație timpurie 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele 

calit ii 
urm rite la 

nivelul 

programului 

de studii 

Activit i Termen/Perioad  
de realizare 

Indicatori de rezultat 

predefini i 

Responsabilitate 

 

1. Realizarea 

managementului 

CEAC 

__P_master ET 

 

Asigurarea 

managementului 

strategic al activit ţii 
privind calitatea 

programului de studiu 

Educație timpurie 

 Martie-

septembrie 

2017 

 

 

 Planul anual de 

activit ți al 
CEAC_P_Master ET 

 Procese verbale 

edințe de lucru 
CEAC_P_Master ET 

-Lector univ.dr.  

Ileana Gurlui 

-Conf. univ. dr. Stan 

Maria Magdalena 

-Gheorghe Andreea – 

absolvent 

-Toma Violeta - 

inspector de specialitate 

ISJ Arge  

-Scorojitu  M d lina – 

student 
 

2. Monitorizarea i 
revizuirea 

periodic   a 
calit ții 
programului de 

master ET 

Monitorizarea proceselor 

interne de asigurare a 

calit ții programului de 
master ET 

 Mai  2017 

 

 

 

 Permanent 

 

 Procedur   intern  de 
asigurare a calit ții 
programului de master 

ET 

 

 Calendarul 

Conf. univ. dr. Stan 

Maria Magdalena 

Lector univ.dr. Ileana 

Gurlui 

-Gheorghe Andreea – 

absolvent 



 

 Iunie 2017 

 

 

 

 

 Iunie 2017 

 

 August 2017 

 

 

 periodic 

activit ților 
programului de master 

ET 

 

 Proces verbal, mas  
rotund  cu 
reprezentanți ai ISJ 
Teleorman i 
manageri colari din 
unit ți colare publice 
i private 

 

 Chestionare angajatori 

 

 Grile de evaluare fi e 
discipline i materiale 
suport de înv țare 

 m suri de remediere a 
unor disfuncționalit ți 
identificate 

-Toma Violeta - 

inspector de specialitate 

ISJ Arge  

-Scorojitu  M d lina – 

student 
 



3. Evaluarea 

intern , 
ameliorarea i 
optimizarea 

calit ții 
programului de 

studiu_master 

ET 

 Aplicarea  calit ții  i 
realizarea  analizei 

SWOT pentru 

evaluarea intern  a 
programului de 

studiu master ET  

 

 iulie 2017 

 iunie 2017 

 

 Septembrie 

2017 

 

 iulie-august 

2017 

 august –
septembrie 

2017 

 

 

 

 

 

 Septembrie 

2017 

 Chestionare de 

satisfactie 

 Interviuri studenți 
masteranzi, angajatori 

 

 Analiza SWOT 

 

 

 Grile de autoevaluare 

i evaluare a calit ții 
activit ților 

 Plan de înv ț mânt 
revizuit 

 Fi e discipline 
revizuite 

 Suporturi de curs 

revizuite 

 proces verbal edinț  
de lucru  

 

 raport de evaluare 

intern  a calit ții 
programului de master 

ET 

Lector univ.dr.  

Ileana Gurlui 

-Conf. univ. dr. Stan 

Maria Magdalena 

-Gheorghe Andreea – 

absolvent 

-Toma Violeta - 

inspector de specialitate 

ISJ Arge  

-Scorojitu  M d lina – 

student 
 

 

 

 

Elaborat, 

              Lect.univ.dr. Ileana Gurlui  

              Membru CEAC  Educație timpurie 

 

 

 


