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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂ
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI 

Nr. 
crt. 

Obiectivele calității 
urmărite la nivelul 
departamentului 

 
1. 

 
Asigurarea bazei 
materiale necesare 
bunei desfășurări a 
activității didactice și de 
cercetare 

 
Analiză 
baza materială

 
2. 

 
 
 
 
 
 
Asigurarea eficienței 
resursei umane 

 
Evaluare periodică a cadrelor 
didactice (evaluarea colegială, 
evaluarea de către studen
propuneri de îmbunătă
activită
 
Analiză 
structura resursei umane a 
departamentului conform 
standardelor ARACIS 
(propuneri privitoare la scoaterea 
la concurs a posturilor 
didactice).
 
Propuneri privind participarea 
cadrelor didactice la cursuri de 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 
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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂ
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI LIMBI STRĂINE APLICATE

Perioada de planificare 2019 
 
 

Activități 
Termene/Peri

oade de 
realizare 

Analiză și propuneri cu privire la 
baza materială. 

 
Permanent 

 
A
necesare procesului 
didactic 
(calculatoare, licen
imprimante
predare

Evaluare periodică a cadrelor 
didactice (evaluarea colegială, 
evaluarea de către studenți) și 
propuneri de îmbunătățire a 
activității acestora 

 
Septembrie 
2019 

 
Formularea propunerilor  
de îmbunătă
activită
rezultatele ob
e

Analiză și propuneri cu privire la 
structura resursei umane a 
departamentului conform 
standardelor ARACIS 
(propuneri privitoare la scoaterea 
la concurs a posturilor 
didactice). 

 
Iunie 2019 

 
Indicarea posturilor 
vacante, care pot fi scoase 
în 

Propuneri privind participarea 
cadrelor didactice la cursuri de 

 
Permanent  

 
Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 

ȚII 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

Anexa nr. 5.  
ții la nivelul departamentului 

(RCD) 

ȘI ARTE 

 

AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
partamentului  LSA 

din data de 4 februarie 2019 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII  
LIMBI STRĂINE APLICATE 

Indicatori de rezultat 
predefiniți 

 
Achiziționarea obiectelor 
necesare procesului 
didactic și de cercetare 
(calculatoare, licențe, 
imprimante, metode de 
predare etc.). 
 
Formularea propunerilor  
de îmbunătățire a 
activității, în funcție de 
rezultatele obținute la 
evaluare. 
 
Indicarea posturilor 
vacante, care pot fi scoase 
în concurs, dacă este cazul. 

 
Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 
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formare continuă.

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stimularea activității de 
cercetare științifică 

 
Propuneri privind publicarea de 
articole in reviste de prestigiu in 
domeniul filologic si de carti in 
edituri internationale 
recunoscute CNCS sau nationale 
clasificate CNCS
 
Propuneri privind implementarea 
rezultatelor cercetarii in 
activitatea didactica

 

Propuneri privind stimularea 
activitatii
studentilor si formarea acestora 
in spiritul rigorii in cercetare, 
atat la nivelul studentilor filologi 
cat si la cel al studentilor 
nefilologi din universitate.

 
4. 

 
 
 
 
Promovarea și 
adecvarea  programelor 
de studiu la cerințele 
angajatorilor 

 
Analiză 
eficientizare a strategiei de 
promovare a programelor de 
studii pentru admitere (ac
publicitate).
 
Evaluarea de către studen
disciplinelor de studiu

 
Accesibilitatea resurselor 
adecvate învă

 
Analiză 
procesul didactic derulat în 
cadrul filierelor nefilologice (fi
disciplină, con
învă
 
Pre
periodică a
master LSTAC în vederea 
evaluării domeniului de master  
Filologie
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formare continuă. formare continuă

Propuneri privind publicarea de 
articole in reviste de prestigiu in 
domeniul filologic si de carti in 
edituri internationale 
recunoscute CNCS sau nationale 
clasificate CNCS 

 
Permanent  

 
Publicarea articolelor în 
reviste de prestigiu 
edituri recunoscute 

opuneri privind implementarea 
rezultatelor cercetarii in 
activitatea didactica 

 
Permanent  

 
Organizarea activită
didactice 
rezultatele celor mai noi 
cercetări în domeniul de 
predare

Propuneri privind stimularea 
activitatii de cercetare in rândul 
studentilor si formarea acestora 
in spiritul rigorii in cercetare, 
atat la nivelul studentilor filologi 
cat si la cel al studentilor 
nefilologi din universitate. 

 
 
Permanent  

 
 
Realizarea echipelor mixte 
de cercetare 
student) în cadrul 
proiectelor;
Implicarea studen
realizarea lucrărilor 
sus
sesiunilor de comunicări 
științifice.

Analiză și propuneri de 
eficientizare a strategiei de 
promovare a programelor de 
studii pentru admitere (acțiuni de 
publicitate).  

 
Februarie, 
septembrie 2019  

 
Prezentarea programelor 
de studii 
futura

Evaluarea de către studenți a 
disciplinelor de studiu  

 
Octombrie 2019  

 
Adaptarea disciplinelor de 
studiu la observa
pertinente ale studen

Accesibilitatea resurselor 
adecvate învățării  

 
Permanent 

 
Conceperea 
dispozi
suporturilor de curs 
surselor bibliografice.

Analiză și propuneri cu privire la 
procesul didactic derulat în 
cadrul filierelor nefilologice (fișe 
disciplină, conținuturi de 
învățământ, orare, spații). 

 
Februarie, 
septembrie 2019 

 
Întocmirea Fi
Disciplinei conform
concluziilor 
re
efectuate.

Pregătirea dosarului de evaluare 
periodică a programului de 
master LSTAC în vederea 
evaluării domeniului de master  
Filologie. 

Ianuarie-iunie 
2019 

 
Evaluarea domeniului de 
master 
 

  

ȚII 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

formare continuă 
 
Publicarea articolelor în 
reviste de prestigiu și 
edituri recunoscute CNCS 

 
Organizarea activității 
didactice ținând cont de 
rezultatele celor mai noi 
cercetări în domeniul de 
predare. 
 
 
Realizarea echipelor mixte 
de cercetare (profesor-
student) în cadrul 
proiectelor; 
Implicarea studenților în 
realizarea lucrărilor 
susținute în cadrul 
sesiunilor de comunicări 
științifice. 
 
Prezentarea programelor 
de studii și distribuirea 
futurașilor în licee.  

 
Adaptarea disciplinelor de 
studiu la observațiile 
pertinente ale studenților.  
 
Conceperea și punerea la 
dispoziția studenților a 
suporturilor de curs și a 
surselor bibliografice. 
 
Întocmirea Fișelor 
Disciplinei conform 
concluziilor și propunerilor 
reținute în urma analizei 
efectuate. 
 
Evaluarea domeniului de 
master Filologie 
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Participare la elaborarea
metodologiilor 
asigurare a calită

 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
Centralizarea și 
interpretarea 
rezultatelor învățării 

 
Analiză 
bilan
de finalizare studii.
 
Monitorizarea 
activită
studen
Departamentul LSA
 
Monitorizarea bazei de date a 
studen
propuneri de integrare a 
reprezentan
economic în îmbunătă
con
și de cercetare.
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Participare la elaborarea 
metodologiilor și procedurilor de 
asigurare a calității 

 
Permanent 

 
Elaborarea metodologiilor 
și procedurilor de 
asigurare a calită

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

 
Februarie, 
Iunie, iulie 2019 

 
Realizarea unor baze de 
date privind rezultatele 
studen

Monitorizarea și stimularea 
activităților socio-educative ale 
studenților gestionați de 
Departamentul LSA 

 
Martie, 
noiembrie 2019 

 
Participarea studen
activită

Monitorizarea bazei de date a 
studenților LMA și LSTAC și 
propuneri de integrare a 
reprezentanților mediului socio-
economic în îmbunătățirea 
conținutului procesului didactic 
și de cercetare. 

 
 
Permanent  

 
Realizarea unor baze de 
date privind parcursul 
studen
după absolvirea 
programelor de studii

 
 

Întocmit, 
RCD 

lect.univ.dr. Carmen Bîzu 
 
 
 
 
 
 
 
 

ȚII 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
Elaborarea metodologiilor 
și procedurilor de 
asigurare a calității. 
 
Realizarea unor baze de 
date privind rezultatele 
studenților. 
 
Participarea studenților la 
activități de socializare. 

 
Realizarea unor baze de 
date privind parcursul 
studenților în timpul și 
după absolvirea 
programelor de studii. 

 
 


