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Componența comisiilor de calitate la Departamentul de Științe ale Educației 

Denumire poziție ocupată Nume și prenume cadru 

didactiv 

Responsabilități 

Responsabil calitate la nivelul DSE Conf. univ. dr. Neacșu Mihaela . elaborează și implementează anual un plan de 
activitate;  

b. desfășoară activități de evaluare și asigurare a 
calității la nivelul departamentului;  

c. sprijină directorul de departament în realizarea 
procesului de evaluare colegială;  
d. sprijină directorul de departament în realizarea 

procesului de evaluare de către studenți a cadrelor 
didactice;  
e. sprijină directorul de departament în realizarea 

procesului de evaluare de către studenți a disciplinelor;  
 f. realizează analiza datelor culese cu ocazia evaluărilor 

și întocmește baze de date și rapoarte finale de analiză;  
g. face propuneri privind îmbunătățirea calității la 
nivelul departamentului;  

h. elaborează anual un raport privind evaluarea și 
asigurarea calității la nivelul departamentului;  
i. participă la elaborarea/verificarea/avizarea 

metodologiilor şi procedurilor proprii departamentului;  
j. îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și 

asigurării calității la nivelul departamentului,  
specificate în Metodologia de evaluare externă, 
standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Responsabili 

calitate la 
programul de 
studiu Pedagogia 

Responsabil ECTS Lect. univ. dr. Cuceanu 

Mădălina 

a. elaborează și implementează anual un plan de 

activitate; b. analizează periodic aşteptările și cerințele 
sectorului economic şi social referitoare la 
competenţele necesare absolvenților programului de 

Responsabil calitate 
program cadru didactic 

Conf. univ. dr. Grecu Marius 

Student Arvun Cristina  



Denumire poziție ocupată Nume și prenume cadru 

didactiv 

Responsabilități 

învățământului 
primar și preșcolar 

Absolvent Prof. Grigore Adina studii (evaluarea nevoilor pe piața muncii) și calitatea 
programului de studii;  

c. evaluează periodic gradul de îndeplinire a 
standardelor generale și specifice de calitate ARACIS în 
domeniul programului de studii;  

d. realizează fundamentarea elaborării / revizuirii 
planului de învățământ pentru a corespunde 
standardelor generale și specifice de calitate în 

domeniul programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele, 

standardele de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și cerințelor existente pe piața 

muncii;  
e. participă la elaborarea/revizuirea planurilor de 
învăţământ;  

f. analizează fișele disciplinelor și materialele de 
învățare elaborate de cadrele didactice care desfășoară 

activități didactice în cadrul programului de studii; g. 
face propuneri privind îmbunătățirea calității la nivelul 
programului de studii;  

h. elaborează anual un raport privind evaluarea și 
asigurarea calității la nivelul programului de studii;  
i. participă la elaborarea/verificarea/avizarea 

metodologiilor şi procedurilor proprii programului de 
studiu;  

j. îndeplinește alte atribuții aferente evaluării și 
asigurării calității la nivelul programului de studiu, 
specificate în Metodologia de evaluare externă, 

standardele, standardele de referinţă şi lista 
indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Reprezentant al 
angajatorilor 

prof.Biculescu Florina 

Responsabili 
calitate la 
programul de 

studiu Master 
Educație timpurie 

Responsabil ECTS Conf. univ. dr. Lazăr Adriana 

Responsabil calitate 
program cadru didactic 

Lect. univ. dr. Sămărescu 
Nicoleta 

Student Păduraru Diana 

Absolvent Tița Mădălina 

Reprezentant al 
angajatorilor 

prof. Toma Violeta 

Responsabili 

calitate la 
programul de 

studiu Master 
Consiliere 
educațională 

Responsabil ECTS Lect. univ. dr. Dumitru Cristina 

Responsabil calitate 
program cadru didactic 

Lect. univ. dr. Ionescu Eduard 

Student Adelina Zamfir 

Absolvent Pîrvulescu Georgiana 

Reprezentant al 
angajatorilor 

prof. Hernest Adrian 

Responsabili 

calitate la 
programul de 
studiu Master 

Management 
educațional 

Responsabil ECTS Lect. univ. dr. Sârbu Luiza 

Responsabil calitate 

program cadru didactic 

Conf. univ. dr. Bloju Loredana 

Student Radu Mihaela 

Absolvent Gunea Bianca 

Reprezentant al 

angajatorilor 

prof. Hernest Adrian 

Responsabili 
calitate la 

programul An 
pregatitor 

Responsabil ECTS Lect. univ. dr. Dina Tatiana 

Responsabil calitate 

program cadru didactic 

Lect. univ. dr. Pruneanu 

Magdalena 

Student Termilus Ricardo 

Absolvent Abdyyev Akmyrat 

Reprezentant al 

angajatorilor 

-  

 

 


