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PLANUL

DE A C TIV ITA TE  AL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN CADRUL CATEDREI BAZELE TEORETICE ALE
CULTURII EIZICE

PENTRU ANUL DE STUDII 2018-2019

Chişinău 2018



O biective  generale

O biective specifice/ acţiuni prioritare Term en Responsabili

1. Modernizarea 
învăţământului universitar din 
perspectiva integrării în 
Spaţiul European al 
învăţământului Superior, 
implementarea cerinţelor 
Procesului Bologna, a 
Sistemului European/Naţional 
dc Credite dc Studiu

Permanenta raportare la sistemele naţionale şi internaţionale de 
autoevaluare, evaluare şi acreditare în raport eu legislaţia în vigoare 
privind managementul educaţional, prin:

1. Elaborarea raportului de autoevaluare provizorie a programului de 
studiu „Teoria şi M etodica Culturii Fizice”, „Teoria şi Metodica 
Educaţiei Fizice”, Teoria şi metodologia Antrenamentului Sportiv”, 
„Educaţie fizică recreativă, restabilire, refacere”. „Bazele Teoretico - 
Metodologice ale Activităţii de cercetare ştiinţifică în educaţie fizică 
şi sport", „Istoria Culturii Fizice”, în scopul evaluării externe şi 
acreditării acesteiaţidentic adaptate pentru toate facultăţile în cadrul 
USEFS).

2. Participarea la seminarele şi şedinţele de informare cu privire la 
evaluarea externă a program elor de studii.

3. Constituirea şi m enţinerea bazei de date în cadrul catedrei Bazele 
Teoretice ale Culturii Fizice.

Septembrie
2018

Permanent

Permanent

Gheorghe Branişte. 

Arsene Igor,

Truhin lna

2. Asigurarea cadrului formal 
de funcţionare a sistemului de 
management al calităţii, în 
cadrul catcdrei Bazele 
Teoretice ale Culturii Fizice.

Elaborarea actelor privind managementul intern al calităţii în cadrul 
catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, prin:

1. Numirea cadrelor didactice responsabile de asigurare a calităţii.

2. Elaborarea sistemului de evaluare a calităţii în cadrul catedrei (legi, 
regulamente, acte normative interne, ş.a.).

3. Actualizarea şi corelarea planului de calitate al catcdrei conform 
cerinţelor U.S.E.F.S. (politica de calitate, strategia managementului 
calităţii şi planul operaţional al calităţii).

Septembrie
2018

Septembrie- 
octombrie, 2018 

Permanent

Gheorghe Branişte 

Arsene Igor 

Truhin lna



4. îmbunătăţirea permanentă a standardelor de calitate în cadrul 
catedrei.

5. Realizarea auto-evaluării programului de asigurare a calităţii pentru 
anul de studii 2018-2019 şi elaborarea programului de asigurare a 
calităţii pentru anul de studii 2019-2020.

6. Integrarea perspectivei angajatorilor în sistem ul intern de asigurare 
a calităţii prin realizarea unei anchete privind cerinţele şi nevoile 
angajatorilor cu privire la pregătirea absolvenţilor din cadrul 
facultăţii pedagogie la disciplinele predate de colaboratorii din 
cadrul catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice.

Permanent

Permanent 

Iunie, 2019

Aprilie. 2019

Gheorghe Branişte,

Gheorghe Branişte, 

Arsene Igor,

Truhin lna

3. Valorificarea strategiilor 
didactice în predarea 
disciplinelor în cadrul 
catedrei Bazele Teoretice ale 
Culturii Fizice.

îmbunătăţirea ofertei educaţionale în cadrul catedrei Bazele Teoretice 
ale Culturii Fizice prin:

1. Construirea de cătrc cadrele didactice ale catedrei a unei oferte 
educaţionale moderne şi diversificate a disciplinelor de studii, 
centrată pe nevoile de dezvoltare ale studenţilor de la toate 
specializările.

2. M onitorizarea realizării indicatorilor de perform anţă ai procesului 
educaţional în cadrul catedrei.

3. Aplicarea chestionarului de evaluare a program elor de studii de 
către angajatori/potenţiali angajatori şi studenţii de la specializările 
nataţie şi turism.

4. Actualizarea şi corelarea curriculumulelor universitare la cerinţele 
angajatorilor sau/şi previziunile de dezvoltare a pieţei muncii.

Permanent

Permanent

Martie, 2019

Septembrie- 
octombrie. 2019

Gheorghe Branişte,

Arsene Igor,

Truhin lna

Gheorghe Branişte,



4. Asigurarea calităţii 
activităţii laboratorului dc 
cercetare ştiinţifică în cadrul 
catedrei Bazele Teoretice ale 
Culturii Fizice.

Creşterea importanţei şi calităţii cercetării în cadrul laboratorului de 
cercetare în cadrul catedrei, prin:

1. Creşterea numărului de angajaţi cu titluri ştiinţifico-didactice în 
cadrul catedrei. Permanent

Gheorghe Branişte,

2. Participarea şi aplicarea de către membrii catedrei la proiecte instituţionale 
de cercetare; proiecte naţionale/internaţionale de cercetare; cercetări 
individuale etc.

Permanent
Arsene Igor,

Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale studenţilor
1. Ghidarea cercetării studenţilor în elaborarea tezelor de 

licenţă/maşter şi a publicaţiilor ştiinţifice în cadrul conferinţelor 
studenţeşti.

Permanent
Carp Ion 

Truhin lna

Creşterea gradului de diseminare publică şi de utilizare în societate a 
rezultatelor cercetării

1. Participarea cadrelor didactice ale catedrei la Congresele ştiinţifice 
în cadrul U.S.E.F.S.

2. Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti în cadrul catedrei.

octombrie,201 8

Carp Ion

Gheorghe Branişte, 

Carp Ion

3. Verificarea programei pentru desfăşurarea conferinţei.

4. Analiza tem aticilor de cercetare în scopul alinierii acestora la 
direcţiile de cercetare a catedrei.

Martie, 2019
Arsene Igor, 
Truhin lna

5. Aprecierea pregătirii 
profesionale a colaboratorilor 
în cadrul catedrei Bazele 
Teoretice ale Culturii Fizice.

Îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale a cadrelor didactice din 
cadrul catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice., prin:

1. Aplicarea chestionarelor pentru colaboratorii catcdrei.

2. Asistarea la lecţiile deschise.

3. Asigurarea disciplinei şi activităţii de lucru a colaboratorilor

Decembrie,2018 
Mai. 2019 
Permanent

Permanent

Gheorghe Branişte, 
Arsene Igor,

Truhin lna



catedrei.

4. Verificarea modului de com pletare a docum entelor oficiale 
(registre, planuri individuale etc.)

Permanent Gheorghe Branişte,

6. îmbunătăţirea calităţii 
publicaţiilor ştiinţifice, în 
cadrul catedrei Bazele 
Teoretice ale Culturii Fizice.

îmbunătăţirea continuă a calităţii publicaţiilor ştiinţifice a membrilor 
catedrei şi studenţilor, prin:

1. Analiza şi revizuirea publicaţiilor de către responsabilii de 
activitatea ştiinţifică din cadrul catedrei, până Ia publicarea 
acestora.

2. M onitorizarea şi verificarea de către conducătorii ştiinţifici a 
publicaţiilor studenţilor, la conferinţele ştiinţifice studenţeşti.

3. Redactarea calitativă a publicaţiilor.

Permanent

Martie-Aprilie.
2019

Gheorghe Branişte. 

Arsene Igor,

Truhin Ina

7. Asigurarea calităţii 
procesului de studii a 
studenţilor în cadrul catedrei 
Bazele Teoretice ale Culturii 
Fizice.

îmbunătăţirea rezultatelor academice a studenţilor din cadrul 
facultăţii pedagogie la disciplinele predate de colaboratorii din 
cadrul catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice, prin:

1. Elaborarea unei fişe pentru a înregistra datele evaluărilor curente şi 
finale, în scopul efectuării unei analize.

2. M onitorizarea procesului de desfăşurare a stagiului de practică.

3. Elaborarea graficului de activităţi în cadrul stagiului, date de 
exam inare a stagiului, perfecţionarea materialelor de practică, 
încheierea convenţiilor-cadrul de parteneriat cu angajatorii.

4. Centrarea pe student a metodelor de învăţare prin utilizarea unor 
metode de predare interactive şi atractive.

5. Utilizarea resurselor noilor tehnologii (e-mail, pagină web, resurse 
în format electronic, dialog cu studenţii) şi a materialelor auxiliare 
(ex. flipehart. videoproiector, etc).

Permanent

Septembrie, 2018 
Februarie, 2019

Permanent

Permanent

Gheorghe Branişte, 

Arsene Igor,

Truhin lna

Gheorghe Branişte, 

Arsene Igor,



6. Se vor promova metode de examinare a studenţilor care să 
stimuleze învăţarea pe toată durata anului universitar.

Permanent Truhin lna

8. Asigurarea calităţii 
serviciilor specializate către 
comunitate.

îmbunătăţirea calităţii serviciilor specializate către comunitate, prin:
1. Centralizarea şi asigurarea prestării serviciilor didactico-metodice 

pentru şcoli, grădiniţe, gimnazii, licee.

2. Asigurarea informaţiilor, privind tehnica securităţii în perioada de 
vacanţă, prin intermediul mass-mediei.

3. încheierea de parteneriate cu instituţii de profil.

Permanent

Permanent

Permanent

Membrii catedrei 

Membrii catedrei

Preşedintele echipei de asigurare a calităţii

în cadrul catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice. Gheorghe Branişte dr., conf. univ./______  /
7  /


