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PLANUL  

DE A C T IV ITA TE  AL COMISIEI DE ASIGURARE A  CALITĂŢII ÎN  C A D R U L  C A T E D R E I  B A Z E L E  T E O R E T I C E  A LE

C U L T U R I I  F I Z I C E

P E N T R U  A N U L  D E  S T U D II  2 0 1 8 -2 0 1 9

Chişinău 2018



Obiective generale Obiective specifice/ acţiuni prioritare Termen Responsabili

1. M odernizarea 
învăţăm ântului universitar din 
perspectiva integrării în 
Spaţiul European al 
Învăţăm ântului Superior, 
im plem entarea cerinţelor 
Procesului Bologna, a 
Sistemului European/Naţional 
de Credite de Studiu

Perm anenta rap o rta re  la sistemele naţionale şi internaţionale de 
autoevaluare, evaluare şi acreditare în rapo rt cu legislaţia în vigoare 
privind managementul educaţional, prin:

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

2. Aprobarea planului de lucru a comisiei calităţii BTCF pe anul de 
studii 2018-2019;

3. Repartizarea responsabilităţilor în cadrul comisiei de asigurare a 
calităţii;

4. Aprobarea planului de lucru a catedrei BTCF pe anul de studii 2018
2019;

5. Aprobarea planului operaţional al cercetării ştiinţifico-metodice a 
catedrei pentru anul 2018- 2019;

6. Aprobarea suporturilor, cursurilor curriculare a cadrelor didactice din 
cadrul BTCF;

7. Aprobarea orarului activităţii didactice şi extradidactice pentru sem.I;
8. Aprobarea orarului leţiilor cadrelor didactice din cadrul catedrei 

BTCF;
9. Aprobarea graficului ghidării lucrului individual din cadrul catedrei 

BTCF;
10. Aprobarea graficului de asistenţă reciprocă la lecţii a şefului catedrei 

BTCF;
11. Aprobarea sarcinii didactice, repartizarea orelor, planurilor 

individuale şi a documentaţiei de lucru ale personalului didactic din 
cadrul BTCF;

12. Aprobarea temelor lucrărilor de licenţă ale studenţilor şi 
masteranzilor;

August
2018

Permanent

Permanent

Septembrie
2018

Gheorghe Branişte, 

Truhin Ina 

Arsene Igor,



13. Informaţii privind desfăşurarea stagiul de practică pedagogică cu 
studenţii anului IV;

14. Raportul cu privire la calificarea profesională a cadrelor didactice din 
cadrul catedrei(pentru senat);

Septembrie
2018

2. A sigurarea cadrului formal 
de funcţionare a sistemului de 
managem ent al calităţii, în 
cadrul catedrei Bazele 
Teoretice ale C ulturii Fizice.

E laborarea actelor privind managementul in tern  al calităţii în cadrul 
catedrei Bazele Teoretice ale C ulturii Fizice, prin:
1. Adaptarea permanentă a standardelor de calitate în cadrul catedrei;
2. 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;

3. Aprobarea subiectelor la sesiunea de iarnă 2018-2019 pentru examene
la disciplinele Catedrei;

4. Evaluarea calităţii procesului de studii în cadrul programelor: Cultura
fizică recreativă, corelat în Fitness şi programe de recreare; Cultură 
fizică de recuperare/Kinetoterapie şi terapie ocupaţională; Educaţie 
fizică şi sport/Antrenament sportiv; Educaţie fizică/ 
Psihopedagogie, corelat în Educaţie fizică asigurate prin 
disciplinele predate în cadrul catedrei;

5. Raportul cu privire la rezultatele desfăşurării practicii pedagogice la
anul IV;

6. Aprobarea recenziei asupra curriculum-ului la disciplinele de studiu
privind formarea continuă în domeniul Ştiinţei Sportului;

7. iniţierea, formarea şi aprobarea programului de master Teoria şi
metodologia culturii fizice”;

8. Evaluarea privind activitatea Laboratorului ştiinţific al Catedrei BTCF;
9. Aprobarea formelor/tipurilor de evaluare semestrială;
10. Aprobarea perfecţionării formelor de organizare a lucrului individual al

studenţilor;
11. Aprobarea raporturilor de activitate şi a planurilor de lucru ale

doctoranzilor;
12. Integrarea perspectivei angajatorilor în sistemul 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

Octombrie
2018

Permanent

Octombrie, 2018

Noiembrie
2018

Noiembrie
2018

Permanent

Gheorghe Branişte 

Arsene Igor 

Truhin Ina 

Gheorghe Branişte, 

Gheorghe Branişte, 

Arsene Igor,

Truhin Ina



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

Îm bunătăţirea ofertei educaţionale în cadrul catedrei Bazele Teoretice 
ale C ulturii Fizice prin:
1. Informaţii cu privire la desfăşurarea sesiunii de iarnă cu studenţii

Facultăţii de Sport, Pedagogie, FFR şi Masterat.
2. Construirea de către cadrele didactice ale catedrei a unei oferte

educaţionale moderne şi diversificate a disciplinelor de studii, centrată 
pe nevoile de dezvoltare ale studenţilor la toate specializările, conform 
cerinţelor de piaţă;

3. Obiectivele de bază, privind sporirea nivelului calităţii procesului
instructiv-educativ la disciplinele Catedrei;

4. Monitorizarea şi Evaluare prin indicatori de performanţă al personalului
didactic(fişa/raport de activitate a cadrului didactic) şi realizării 
indicatorilor de performanţă ai procesului educaţional în cadrul 
catedrei BTCF;

5. Analiza chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice;
6. Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă, master în cadrul catedrei;
7. Informaţii privind activitatea studenţilor-practicanţi;
8. Activitatea Catedrei privind lucrul de cercetare ştiinţifică cu studenţii;
9. Evaluarea rezultatelor academice a studenţilor din sesiunea de iarnă în 

concordanţă cu cerinţele cadrului normativ reglator în vigoare;

Decembrie 2018 

Permanent

Permanent

Ianuarie, 2019 

Ianuarie, 2019

Gheorghe Branişte,

Arsene Igor,

Truhin Ina

Gheorghe Branişte,

4. A sigurarea calităţii 
activităţii laboratorului de 
cercetare ştiinţifică în cadrul 
catedrei Bazele Teoretice ale 
C ulturii Fizice.

C reşterea im portanţei şi calităţii cercetării în cadrul laboratorului de 
cercetare în cadrul catedrei, prin:
1. Evaluarea şi încurajarea creşterii numărului de angajaţi cu titluri

ştiinţifico-didactice în cadrul catedrei BTCF;
2. Participarea şi aplicarea de către membrii catedrei la proiecte

instituţionale de cercetare; proiecte naţionale/internaţionale de 
cercetare; cercetări individuale etc.;

3. Aspecte privind desfăşurarea sesiunii de iarnă cu studenţii Facultăţii
de Sport, Pedagogie, FFR şi Masterat. Aprobarea tematicii subiectelor 
la Examenele de Stat şi la examenele curente;

4. Rezultatele practicii pedagogice desfăşurate cu studenţii anului II şi
IIIde studii;

5. Analiza informaţiilor privind asigurarea Catedrei BTCF cu resurse
materiale şi de învăţare;

6. Desfăşurarea Conferinţei ştiinţifice studenţeşti în cadrul Catedrei şi

Permanent

Permanent

Permanent

Februarie, 2019

Gheorghe Branişte,

Arsene Igor,

Carp Ion 

Truhin Ina



participarea la Conferinţele Internaţionale (Chişinău, Kiev, Minsk, 
Galaţi, Iaşi);

7. Aprobarea şi admiterea lucrărilor de licenţă pentru prezentarea la CES;
Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale studenţilor
8. Ghidarea cercetării studenţilor, precum, şi, calitatea în elaborarea 

tezelor de licenţă/master şi a publicaţiilor ştiinţifice în cadrul 
conferinţelor studenţeşti naţionale/internaţionale;

9. Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti din 
aprilie 2019;

10. Verificarea programei pentru desfăşurarea conferinţei;
11. Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă în cadrul catedrei;
C reşterea gradului de disem inare publică şi de utilizare în societate a
rezultatelor cercetării
12. Participarea cadrelor didactice ale catedrei la Congresele ştiinţifice în 

cadrul U.S.E.F.S, «Sport, Olimpism, Sănătate» Ediţia a III-a.

Martie, aprilie 
2019

Martie, aprilie 
2019

Carp Ion

Gheorghe Branişte, 

Carp Ion

Arsene Igor,
Truhin Ina

5. A precierea pregătirii 
profesionale a colaboratorilor 
în cadrul catedrei Bazele 
Teoretice ale C ulturii Fizice.

îm bunătă ţirea  calităţii pregătirii profesionale a cadrelor didactice din
cadrul catedrei Bazele Teoretice ale C ulturii Fizice., prin:
1. Montorizare şi asistarea la lecţiile deschise;
2. Montorizare şi asigurarea disciplinei şi activităţii de lucru a 

colaboratorilor catedrei;
3. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (registre, 

planuri individuale etc.);
4. Montorizare, asigurarea, evaluarea şi controlul funcţionalităţii 

platformei Moodul pe disciplinele predate în cadrul catedrei BTCF, 
publicare/actualizarea materialelor didactice şi accesarea platformei de 
catre studenţi);

5. Montorizare, asigurarea şi evaluarea cadrelor didactice privin măsurile 
planificate şi realizate în vederea asigurăriii transparenţei informaţionale 
privind interesul public;

6. Monitorizarea, organizarea şi evaluare evenimentului «Ziua mondială a 
calităţii» în cadrul catedrei BTCF;

7. Monitorizarea, Organizarea şi evaluare evenimentului «Ziua uşelor 
deschise» în cadrul USEFS şi prezentarea catedrei BTCF;

8. Aprobarea tematicii subiectelor pentru examenele de Doctorat la 
disciplinele din cadrul şcolii doctorale;

9. Nivelul calităţii de desfăşurare a procesului instructiv-educativ în cadrul

Aprilie, 2019 
Permanent

Permanent

Permanent

Noiembrie

Permanent

Gheorghe Branişte, 
Arsene Igor,

Truhin Ina 

Gheorghe Branişte,



disciplinelor Catedrei;
10. Consultarea studenţilor privind formele de organizare a activităţior 

didactice realizate în cadrul sondajelor pentru semestrul II. Proceduri 
privind monitorizarea, evaluarea şi revizuirea periodică a programului 
de studiu;

11. Aplicarea diverselor mecanisme de evaluare periodică şi 
permanentă a cadrelor didactice ale catedrei BTCF;

Permanent 

Aprilie, 2019

Aprilie 2019

6. îm bunătă ţirea  calităţii 
publicaţiilor ştiinţifice, în 
cadrul catedrei Bazele 
Teoretice ale C ulturii Fizice.

îm bunătă ţirea  continuă a calităţii publicaţiilor ştiinţifice a m em brilor 
catedrei şi studenţilor, prin:

1. Monitorizarea, analiza şi revizuirea publicaţiilor de către 
responsabilii de activitatea ştiinţifică din cadrul catedrei BTCF, 
până la publicarea acestora;

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

3. Redactarea calitativă a publicaţiilor;

Permanent

Gheorghe Branişte, 
Carp Ion,
Danail Serghei, 
Arsene Igor,

Truhin Ina

7. A sigurarea calităţii 
procesului de studii a 
studenţilor în cadrul catedrei 
Bazele Teoretice ale C ulturii 
Fizice.

îm bunătă ţirea  rezultatelor academice a studenţilor din cadrul 
facultăţii pedagogie la disciplinele predate de colaboratorii din 
cadrul catedrei Bazele Teoretice ale C ulturii Fizice, prin:

1. Analiza rezultatelor academice pentru semestrul de primăvară;
2. Strategia de dezvoltare a personalului didactic al catedrei BTCF 

pentru anul 2018-2019;
3. Discutarea şi aprobarea raportului privind practica de licenţă;
4. Discutarea şi aprobarea Raportului privind activitatea de cercetare 

ştiinţifică pentru anul 2018-2019;
5. Discutarea şi aprobarea raportului privind realizarea planului de lucru 

al Catedrei pe anul 2018-2019 de studii;
6. Dinamica reuşitei studenţilor la examenul de licenţă;
7. Discutarea şi aprobarea Raportul anual al comisiei de asigurare a 

calităţii;
8. Analiza chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice;

Mai, 2019 
Permanent

Iunie, 2019

Gheorghe Branişte, 

Arsene Igor,

Truhin Ina



8. A sigurarea calităţii 
serviciilor specializate 
către comunitate.

Îm bunătăţirea calităţii serviciilor specializate către com unitate, prin:
1. Centralizarea şi asigurarea prestării serviciilor didactico-metodice 

pentru învăţământul preşcolari, gimnazial şi licial.
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

A elaborat m em bru a echipei de asigurare a calităţii
în cadrul catedrei Bazele Teoretice ale C ulturii Fizice Arsene Igor dr.,conf.univ
Secretar General a echipei de asigurare a calităţii
în cadrul catedrei Bazele Teoretice ale C ulturii Fizice T ruhin Ina
Preşedintele echipei de asigurare a calităţii
în cadrul catedrei Bazele Teoretice ale C ulturii Fizice. Gheorghe Branişte dr., conf. univ.


