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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII  

LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Perioada de planificare 2020-2021 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele 

calității 

urmărite la 

nivelul 

departamentului 

Activități 

Termene 

/Perioade de 

realizare 

Indicatori de rezultat 

predefiniți 

1.  Planificarea calității 

programelor de studii 

furnizate și a  

activităților specifice 

DSE 

➢ Proiectarea planurilor de activitate 

privind asigurarea calității la nivelul 

programelor de studii PIPP, program 

master Management educațional, 

program master Consiliere 

educațională, program An pregătitor, 

program master Educație Timpurie 

 

➢ Proiectarea planului anual de activitate 

privind asigurarea calității la nivelul 

DSE 

 

➢ Proiectarea anuală a raportului privind 

evaluarea și asigurarea calității la 

nivelul DSE pentru anul universitar 

trecut (2018-2019) 

Ianuarie 2021 ➢ Planurile de activitate 

privind asigurarea 

calității la nivelul 

programelor de studii 

din cadrul DSE avizate 

de către directorul DSE; 

➢ Planul anual de 

activitate privind 

asigurarea calității la 

nivelul DSE avizat de 

către directorul DSE 

➢ Raport anual aprobat 

privind evaluarea și 

asigurarea calității la 

nivelul DSE 

2.  Controlul calității 

programelor de studii 

furnizate în cadrul 

DSE și a prestației 

didactice  a corpului 

profesoral 

Evaluarea internă a calității activităților 

DSE împreună cu directorul de 

departament  

Ianuarie-

decembrie 2021 

➢ Chestionare de evaluare 

aplicate (de evaluare 

colegială, de evaluare a 

cadrelor didactice de 

către studenți, de 

evaluare a cadrelor 

didactice de către 

directorul DSE) 

➢ Fișe de (auto)evaluare 

internă a calității unor 

activități DSE 
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3.  Analiza datelor culese cu ocazia 

evaluărilor realizate și întocmirea bazelor 

de date și a rapoartelor finale de analiză  

Ianuarie -

decembrie  2021 

➢ Rapoarte finale de 

analiză 

4.  Asigurarea calității 

programelor de studii 

furnizate și a  

activităților specifice 

DSE 

Implementarea planului anual privind 

asigurarea calității la nivelul DSE 

Februarie-

decembrie 2021 

➢ Procese verbale ședințe 

de lucru cu membrii 

comisiilor CEAC_P  

din cadrul DSE 

5.  Inițierea/Elaborarea/verificarea/avizarea 

metodologiilor şi procedurilor proprii 

DSE, de exemplu: 

➢ strategie şi procedură pentru 

asigurarea calităţii interne DSE 

➢ procedură internă privind iniţierea, 

monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor de studii proprii DSE şi a 

unor activităţi desfăşurate în cadrul 

DSE 

➢ procedura DSE obiectivă şi 

transparentă de evaluare a rezultatelor 

învăţării 

➢  procedura de evaluare periodică a 

calităţii corpului profesoral din cadrul 

DSE 

➢ strategie de dezvoltare profesională a 

corpului profesoral al DSE 

➢ procedura de colectare regulată a feed-

back-ului din partea 

studenților/angajatorilor 

➢ procedură privind calitatea formării 

continue desfășurate la nivelul DSE 

➢ procedură de optimizare a rezultatelor 

învățării studenților 

la termenele 

stabilite în 

ședințele DSE 

➢ Metodologii, strategii  

şi proceduri proprii 

DSE aprobate 

6.  Îmbunătățirea 

calității programelor 

de studii  furnizate în 

cadrul DSE și a 

prestației didactice  a 

corpului profesoral 

Aplicarea  ,,cercului calității”  la nivelul 

tuturor programelor de studii DSE și 

realizarea  analizelor SWOT pentru 

evaluarea internă a calității furnizării 

programelor de studii DSE pentru anul 

universitar trecut  

Decembrie 2020-

ianuarie 2021 

➢ Rapoarte de calitate pe 

programe de studii DSE 

➢ Analize  SWOT ale 

CEAC_P 

7.  Remedierea unor disfuncționalități 

identificate la nivelul furnizării 

programelor de studii din cadrul DSE 

Ianuarie-

decembrie 2021 

➢ Set de măsuri remediale 

adoptate 

8.  Avansarea și adoptarea unor măsuri de 

îmbunătățire a calității furnizării 

programelor de studii din cadrul DSE și a 

unor activități specifice DSE 

Ianuarie-

decembrie 2021 

➢ Plan de măsuri aprobat 

pentru îmbunătățire a 

calității programelor de 

studii din cadrul DSE și 

a unor activități 

specifice DSE 

 

Întocmit, 

Samarescu Nicoleta 

 
 


