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                                                  Aprobat                                                                                            Aprobat                                                             Aprobat  

                     Prorectorul pentru dezvoltarea academică                                    Decanul Facultăţii PEDAGOGIE                                         la şedinţa Catedrei                                                 

                     şi calitatea studiilor                                                                       Busuioc S., dr. în şt. ped., prof. Univ                              Bazele Teoretice ale Culturii Fizice 

                     Demcenco P., dr. în şt. ped., conf. univ.                                       _____________                                                           Şeful catedrei 

                     ______________                                                                                                                                                                Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                              ______________    
 
 

Planul de activitate al Echipei de asigurare a Calităţii studiilor 

 în cadrul catedrei Bazele Teoretice ale Culturii Fizice 

pe anul de studii 2015-2016  

Nr. 

d/o 

Denumirea lucrărilor Termenul de 

îndeplinit 

 

Responsabil  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

    

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Aprobarea Planului de activitatea al echipei de asigurare a calităţii studiilor în cadrul 

catedrei BTCF pentru anul universitar 2015-2016. 

 

Aprobarea planurilor individuale de lucru a membrilor catedrei pentru anul de studii 

2015-2016. 

 

Evaluarea procesului de planificare, realizare şi evaluarea a lucrului individual al 

studenţilor. Elaborarea şi aprobarea Graficul de  ghidare a lucrului individual a 

studenţilor de către profesorii catedrei  Bazele Teoretice ale Culturii Fizice pentru anul 

de studii 2015-2016. 

 

Elaborarea Listei personalului profesoral-didactic a catedrei  BTCF pentru anul de 

studii 2015-2016 cu indicarea: data naşterii, gradul ştiinţific, funcţia la catedra, studiile 

de bază, unitatea didactică la catedră, norma didactică la catedră (conform indicatorilor 

de calitate). 

 

Aprobarea statelor a catedrei  BTCF  pe anul de studii 2015-2016. 

septembrie, 2015 

 

 

septembrie, 2015 

 

 

 

septembrie, 2015 

 

 

 

 

septembrie, 2015 

 

 

 

septembrie, 2015 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

6 

 

7 

 

 

Prezentarea listei pentru practica de antrenoriat. 

 

Aprobarea planurilor-tematice de desfăşurarea a orelor de probe predate la catedra  

BTCF  pentru anul de studii 2015-2016. 

 

octombrie, 2015 

 

 

octombrie, 2015 

 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 
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Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

8 

 

 

9 

Elaborarea fişelor pe discipline predate la catedra  BTCF  (conform indicatorilor de 

calitate). 

 

Monitorizarea procesului de  evaluarea a rezultatelor academice (evaluare academice şi 

semestriale). 

 

 

noiembrie, 2015 

 

 

 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

10 

 

 

 

11 

Controlul procesului de elaborare a testelor/biletelor de examinare pentru toate tipurile  

de evaluare (curentă, semestrială şi de licenţă). Aprobarea a testelor/biletelor de şeful 

catedrei  BTCF  pentru semestrul I. 

 

Verificarea dărilor de seamă pe semestrul de toamnă a anului de studii 2015-2016. 

Totalurile sesiunii. Completare îndeplinirii normei didactice în planul individual a 

membrilor catedrei pe semestrul I. 

 

 

decembrie, 2015 

 

 

ianuarie, 2015 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

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

registrelor grupelor academice de către cadrelor didactice. 
pe parcursul 

anului de studii 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

13 Verificarea documentaţiei de lucru pentru procesul instructiv-didactic a membrilor 

catedrei (conform indicatorilor de calitate). 

 

pe parcursul 

anului de studii 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 
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 şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

14 - Asistarea la lecţiile petrecute de membrii catedrei. Documentaţia necesară de a 

petrece lecţia prezentată de cadrul didactic. Completarea registrului academic. 

 

- Elaborarea Graficului de lecţii deschise a membrilor  catedrei pentru semestrul II, a 

anului de studii 2015-2016. 

pe parcursul 

anului de studii 

 

ianuarie, 2016 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

15 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. 

 

- monitorizarea procesului de elaborare a tezelor de curs la zi şi FFR. 

 

 

 

decembrie, 2015 

mai – iunie, 2016 

 

aprilie – mai, 

2016 

 

 

decembrie, 2015 

iunie, 2016 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

16 Verificarea calităţii tezelor de licenţă în conformitate cu cerinţele noi. aprilie – mai, 

2016 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
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Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

17 Desfăşurarea conferinţei ştiinţifică a studenţilor în cadrul catedrei  BTCF. 

- Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă. 

 

- Susţinerea prealabilă a tezelor de master. 

 

Înaintarea candidaţilor spre publicare articolelor ştiinţifice. 

 

aprilie, 2016 

 

decembrie, 2015  

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

18 Calitatea susţinerii tezelor de doctor în cadrul catedrei  BTCF. 

 

 

Organizarea rapoartelor anuale a doctoranzilor în cadrul catedrei  BTCF. 

pe parcursul 

anului de studii 

 

octombrie, 2015 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

19 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); 

-  aprobarea a testelor/biletelor de şeful catedrei  BTCF pentru semestrul II. 

- elaborarea tezelor de licenţă; 

- completarea registrelor academice. 

 

 

 

mai, 2015 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

20 Verificarea dărilor de seamă pe semestrul I şi II al anului de studii 2015-2016.  

 

Totalurile sesiunii de vară. 

 

iunie, 2016 Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 
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Preşedintele echipei de calitate a catedrei  

Bazele Teoretice 

 ale Culturii Fizice                                        Gheorge. Branişte, dr. lector superior universitar                                                                                               

 

 

Secretar                                                                              Arsene Igor, dr., conf. univ. 

Membru                                                                              Truhin Ina, lector superior                                         

 

Prezentarea dărilor de seamă pe activitatea ştiinţifică a membrilor catedrei BTCF pe anul 

de studii 2015-2016. 

 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 

21 Totalizarea activităţii Echipei de asigurare a calităţii studiilor în cadrul catedrei pentru 

anul de studii 2015-2016.  

 

Prezentarea Raportului cu privire la activitatea Echipei de asigurare a calităţii studiilor în 

cadrul catedrei pentru anul de studii 2015-2016.  

 

 Participarea echipei de asigurarea calităţii studiilor la elaborarea Raportului anual  

activităţii catedrei BTCF. 

 

 

 

iunie, 2016 

Danail Serghei dr.prof.univ.                                                                                                                                                                                                
– preşedinte 

 Echipei de Calitate studiilor, 

şeful catedrei. 

Arsene Igor. – secretar  
Echipei de Calitate studiilor,  

dr., conf.univ. 

Truhin Ina. -  membru   
Echipei de Calitate studiilor, 

 lect. sup. 


