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Nr. crt. 
Obiectivele calității urmărite la nivelul 

facultății 
Activități 

Termene/Perioade 

de realizare 
Indicatori de rezultat predefiniți 

1.  

Asigurarea managementului strategic al 

activităţii privind asigurarea calității la 

nivelul FSESSP  

Elaborarea planului de activitate privind 

asigurarea calității 

Elaborarea planului de audit intern 

Februarie 2021 

Plan de activitate privind asigurarea 

calității la nivelul FSESSP  

Plan de audit intern al FSESSP 

2.  
Asigurarea calității procesului de acreditare 

a programelor de studii ale FSESSP 

Acreditarea programelor de master ale 

facultății 

Acreditarea unor programe de licență ale 

facultății 

Autorizare noi programe de studii 

Decembrie 2021 

4 Programe de master acreditate 

(Psihologie clinică, Comunicare 

organizațională, CAS, MSSS) 

3 programe de licență acreditate (PIPP 

Alexandria, Jurnalism, Asistență socială) 

1 nou program de licență autorizat 

provizoriu (Comunicare și Relații 

publice) 

3.  
Asigurarea calității procesului de cercetare 

științifică 

Organizarea și desfășurarea activităților de 

cercetare științifică (conferințe studențești 

naționale/ locale, publicații științifice ale 

cadrelor didactice) 

permanent 

1 conferință națională studențească 

1 conferință studențească / program de 

studii 

1 conferință internațională (Edu-World, 

noiembrie 2021) 

1 workshop in cadrul ECAI (IWTOTC) 

4.  
Asigurarea calității activităţilor de 

secretariat 

Derularea activităţilor de secretariat 

(secretariat care gestionează studenți, 

secretariat decanat, secretariat DPPD și 

DSE) 

permanent 
Elaborarea planului de măsuri de 

îmbunătățire a activităților de secretariat 

5.  
Asigurarea calității procesului de elaborare a 

orarului școlar 
Elaborarea orarului școlar 

Februarie 2021 

Octombrie 2021 

Elaborarea / revizuirea documentelor 

SMC propria privind elaborarea orarului 

6.  

Asigurarea calității procesului de evaluare a 

materialelor didactice si a procesului de 

încărcare în platforma e-learning a acestora 

Evaluarea materialelor didactice si a 

procesului de încărcare în platforma e-

learning a acestora 

Februarie 2021 

Elaborarea / revizuirea documentelor 

SMC proprii privind elaborarea 

materialelor de învățare 

7.  
Asigurarea calității procesului de analiză a 

rezultatelor studenților 

Derularea procesului de analiză a 

rezultatelor studenților 
Martie – iulie 2021 

Elaborarea planului de măsuri de 

îmbunătățire a pregătirii / instruirii 

studenților 

8.  Asigurarea calității procesului de evaluare a Desfășurării procesului de evaluare a Iunie 2021 Elaborarea planului de măsuri privind 
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cadrelor didactice cadrelor didactice îmbunătățirea calității activității 

profesioanle a cadrelor didactice 

9.  

Asigurarea calității procesului de 

organizarea și desfășurare a practicii de 

specialitate 

Organizarea și desfășurarea 

practicii de specialitate 

prevăzută în planurile de 

învățământ ale programelor de 

studii  

 

Ianuarie – iulie 

2021 

Elaborarea / revizuirea documentelor 

SMC proprii privind organizarea și 

desfășurarea practicii de specialitate; 

Intocmirea convenţiilor de colaborare, 

contractelor/protocoalelor instituționale de 

colaborare cu unităţile baze de practică 

pentru desfășurarea practicii de 

specialitate  

10.  
Asigurarea calității procesului de evaluare a 

rezultatelor scolare ale studentilor 

Derularea activităților aferente sesiunilor 

de examene de iarnă / vară 

Ianuarie-Februarie 

2021 

Mai-Iunie 2021 

Plan de masuri privind îmbunătățirea 

calității ativităților de evaluare a 

rezultatelor școlare ale studenților 

11.  
Asigurarea calității procesului de finalizare a 

studiilor 2018/facultate 

Derularea procesului de finalizare a 

studiilor 
Iulie 2021 

Elaborarea metodologiei de finalizare 

studii  FSESSP 

Documentație specifică proces finalizare 

studii 

 

12.  
Asigurarea calității procesului de admitere 

2019  
Derularea procesului de admitere 

Iulie și 

Septembrie 2021 

Documentație specifică proces admitere 

 

13.  Asigurarea calității activităților de formare 

continuă a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar 

Derularea activităților de formare continuă 

pentru obținerea gradelor didactice I și II 

de către cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar 

Februarie 2021 

Iulie 2021 

Septembrie 2021 

Noiembrie 2021 

Documentație specifică derulare colocviu 

de grad didactic I 

Documentație specifică finalizare grad 

didactic I și II transmisă MEN 

Comisii realizarea inspectiilor speciale 

aprobate MEN 

Acreditarea unor programe de formare 

continuă pentru personalul didactic din 

învățământul preuniversitar 

Decembrie 2021 2 programe de formare continuă 

acreditate MEN și implementate 
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Întocmit, 

Conf. univ. dr. Loredana Tudor 

 


