
Aprobat 

la şedinţa Catedrei  

Teoria şi Metodica Jocurilor 

Proces verbal nr.________/_______ 

Şeful catedrei 

Mocrousov-Cuciuc E., dr., lect. univ.      

                                                                                                                                                                 _____________  

Planul de lucru al Echipei de Calitate studiilor 

 în cadrul catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor  

pe anul de studii 2014-2015 (sem. II)  

Nr. 

d/o 

Denumirea lucrărilor Termenul de 

îndeplinit 

 

Responsabil  

1 Verificarea dărilor de seamă pe semestrul de toamnă a anului de studii 2014-2015. 

Totalurile sesiunii. 
 

ianuarie 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

2 Monitorizarea datelor cu privire la frecvenţa studenţilor la orele de curs şi  completarea 

registrelor grupelor academice de către cadrele didactice. 
ianuarie - mai  Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

3 Verificarea documentaţiei de lucru a membrilor catedrei. 

 
pe parcursul 

anului 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 



şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

4 Asistarea la lecţiile petrecute de membrii catedrei. Documentaţia necesară de a petrece 

lecţia prezentată de cadrul didactic. Completarea registrului academic. 
 

pe parcursul 

anului 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

5 Asigurarea unui management al calităţii procesului de învăţământ în cadrul catedrei prin: 

- monitorizarea procesului de elaborare a tezelor de licenţă şi a tezelor de master; 

- monitorizarea procesului de desfăşurare a stagiului de practică sportiv-

managerială: elaborarea graficului de activităţi în cadrul stagiului, date de 

examinare a stagiului, perfecţionare materialelor de practică, încheierea 

convenţiilor-cadrul de parteneriat cu unităţile bază de realizare a practicii. 

 

 

pe parcursul 

anului 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

6 Verificarea calităţii tezelor de licenţă în conformitate cu cerinţele noi. aprilie 

mai 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 



Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

7 Conferinţa ştiinţifică a studenţilor în cadrul catedrei.  

Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă. 

Înaintarea candidaţilor spre publicare articolelor ştiinţifice. 

 

aprilie 

mai 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

8 Calitatea susţinerii tezelor de doctor în cadrul catedrei.  

pe parcursul 

anului 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

9 Verificarea dărilor de seamă pe semestrul II al anului de studii 2014-2015.  

Totalurile sesiunii de vară. 

 

 

 

iunie 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 



 

 

 

10 Verificarea activităţii cadrelor didactice în vederea pregătirii pentru sesiunea de 

examinare a studenţilor (semestrială şi de licenţă) în conformitate cu cerinţele:  

- realizarea evaluării curente (formele şi metodele utilizate); 

- perfectarea biletelor/testelor pentru evaluarea semestrială şi de licenţă la nivelele 

cunoaştere, aplicare şi integrare; 

- elaborarea tezelor de licenţă; 

- completarea registrelor academice. 

 

 

 

mai 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

11 Calitatea desfăşurării competiţiilor sportive interne pe anul de studii 2014-2015.  

 

pe parcursul 

anului 

Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 

12 Totalizarea activităţii Echipei de Calitatea studiilor în cadrul catedrei pentru anul de 

studii 2014-2015.  

Prezentarea raportului. 

iunie  Mocrousov-Cuciuc E. – 

preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei, dr., lect. univ. 

Tăbîrţa V. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., lect. sup. 

Verejan R. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

 


