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 Din data de ................ 

PLAN DE ACTIVITATE 

privind asigurarea calității la nivelul CENTRULUI IFR 

Perioada de planificare 2020 

Nr. 

crt. 

Obiectivele calității 

urmărite la nivelul 

departamentului 

Activități Termene / Perioade de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1.  

Funcţionarea eficientă şi 

responsabilă a structurilor 

de evaluare şi asigurare a 

calităţii 

Elaborarea planului anual de activitate Ianuarie 2020 1 plan de activitate 

2.  

Asigurarea calităţii 

procesului de predare-

învăţare-evaluare 

Sprijinirea directorului Centrului IFR în realizarea 

procesului de evaluare colegială: 

- întocmirea proceselor verbale de stabilire a 

comisiei de evaluare colegială 

- analiza datelor culese în procesul de evaluare 

- întocmirea bazei de date şi rapoarte finale de 

evaluare a activităţii didactice a cadrelor didactice 

evaluate 

- arhivarea chestionarelor de evaluare din partea 

directorului de departament 

2020 12 rapoarte finale de evaluare  

3.  

Asigurarea calităţii 

procesului de predare-

învăţare-evaluare 

Realizarea de propuneri privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul CIFR pe baza analizei 

rapoartelor de evaluare 

Dacă este cazul Notă de informare în ședința DFCE 

4.  

Asigurarea calităţii 

procesului de predare-

învăţare-evaluare 

Monitorizarea şi evaluarea sistemului tutorial şi 

de comunicaţie bidirecţională 
Iulie 2020 1 raport 

5.  

Asigurarea calităţii 

procesului de predare-

învăţare-evaluare 

 

 

Participarea la elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor proprii ale CIFR 
Permanent PV 



Nr. 

crt. 

Obiectivele calității 

urmărite la nivelul 

departamentului 

Activități Termene / Perioade de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

6.  

Funcţionarea eficientă şi 

responsabilă a structurilor 

de evaluare şi asigurare a 

calităţii 

Desfăşurarea de activităţi de evaluare şi asigurare 

a calităţii la nivelul CIFR 
Dacă este cazul Notă de informare în ședința CIFR 

7.  

Funcţionarea eficientă şi 

responsabilă a structurilor 

de evaluare şi asigurare a 

calităţii 

Elaborarea raportului anual privind evaluarea şi 

asigurarea calităţii la nivelul departamentului 
Decembrie 2020 – Ianuarie 2021 1 raport 

 

22 ianuarie 2020 

Întocmit, 

CEAC – C 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU 
2. Conf. univ. dr. Andreea DRĂGHICI 
3. Lect. univ. dr. Alina HAGIU 
4. Andrei Caşa GRIGORESCU (student) 
5. Laurenţiu SOCOL (absolvent) 
6. Andreea NICULAE (Rian&Partners) 

 

 
 


