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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL 
PROGRAMULUI DE STUDII LIMBAJE SPECIALIZATE ŞI TRADUCERE 

ASISTATĂ DE  CALCULATOR 
 

Nr. crt. Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniți 

1  
Asigurarea bazei 

materiale necesare 
bunei desfășurări 

a activității 
didactice și de 

cercetare 
studenţeasca 

 
 

Analiză și propuneri cu privire la 
baza materială. 

Noiembrie 
2019 

Achiziționarea 
obiectelor necesare 

procesului didactic și 
de cercetare 

(calculatoare, licențe, 
imprimante, metode de 

predare etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Evaluare și 
asigurare calitate 
proces de 
învățământ 

 

Analiza modului de desfășurare a 
procesului de evaluare a 
studenților conform 
Regulamentului privind 
examinarea şi notarea studenţilor 

Februarie, 
iulie, 

septembrie 
2019 

Analiza modului de 
desfășurare a 

procesului de evaluare 
a studenților 

Revizuirea planurilor de 
învățământ în conformitate cu 
Regulamentul privind elaborarea, 
revizuirea, avizarea și aprobarea 
planurilor de învățământ. 

 

Iunie-iulie 
2019 

Revizuirea planului de 
de învățământ LSTAC 
şi actualizarea acestuia 

pe platforma 
S.I.M.A.D.C 



Asigurarea eficienței resursei 
umane implicate în activităţile 
didactice LSTAC 

Septembrie 
2019 

Alocarea disciplinelor 
în normele didactice  

Activități de analiză a 
conținutului fişelor de disciplină 
aferente programului de studii 
LSTAC conform Regulamentului 
privind elaborarea, revizuirea, 
avizarea și aprobarea planurilor 
de învățământ (conform cu Anexa 
3. IL- REG-71-03) 

Septembrie 
2019 

Analiza a conținutului 
fişelor de disciplină 
şi avizarea de către 

directorul de 
departament 

3  
 
Centralizarea și 
interpretarea 
rezultatelor 
învățării 

 
Monitorizarea și stimularea 

activităților socio-educative ale 
studenților LSTAC 

Martie-
decembrie 

2019 

Participare la 
concursuri realizate în 
parteneriat cu mediul 

preuniversitar 

Analiză și propuneri după bilanțul 
sesiunilor de examene și de 
finalizare studii. 

Februarie, 
Iunie, iulie 

2019 

 
Realizarea unor baze 
de date privind 
rezultatele studenților. 

 
4  

 
Stimularea 

activității de 
cercetare 
științifică 

studenţească 

Implicare studenţi în activitatea 
de cercetare studenţească în 

vederea participării la sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti 

Aprilie-
mai 2019 

Participare la 
sesiunnea anuală de 

ştiinţifice studenteşti a 
Facultăţii TLIA 

Implicare studenţi în activitatea 
de cercetare în cadrul CLS 

LOGOS 

Permanent  Realizarea de echipe 
de cercetare studenţi -

cadre didactice 

Monitorizarea și stimularea 
activităţii de cercetare a 

studenţilor in vederea elaborării şi 
susţinerii lucrării de disertaţie 

Ianuarie-
iunie 2019 

Elaborare  

5  
Comunicarea 
cu studenţii  

Informări activităţi curente, 
oportunităţi studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, whatsupp, 
e-mail, comunicare 
prin îndrumătorii de 

an, 
Avizier, 

Site upit.ro 
6 Promovarea și 

adecvarea  
programului de 

studiu la cerințele 
angajatorilor 

Analiză și propuneri de 
eficientizare a strategiei de 

promovare a programului de 
studii LSTAC pentru admitere 

(acțiuni de publicitate). 

Februarie, 
septembrie 

2019 

Promovare program de 
studii LSTAC 

 
Monitorizarea bazei de date a 

studenților LSTAC și propuneri 
de integrare a reprezentanților 

Permanent  Realizarea unor baze 
de date privind 

parcursul studenților în 
timpul și după 



mediului socio-economic în 
îmbunătățirea conținutului 

procesului didactic și de cercetare. 

absolvirea programelor 
de studii. 

 
Întocmit, 

 
CEAC-P 

 
Resp. ECTS – lect. univ.dr. Ilinca Cristina 
Cadru didactic – conf.univ.dr.Matrozi Adina 
Student  - Cozmînca Roberta 
Absolvent – Raceanu Oltiţa 
Reprez al angajatorilor - Dan Pavel (Brandart) 

 
 
 


