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Obiective  generale O biective generale Termen Reponsabili

1. M o d e rn iz a re a  
în v ă ţă m â n tu lu i  u n iv e rs i ta r  din 

pe rspec tiva  in te g ră r i i  în 
S p a ţ iu l  E u ro p e a n  al 

în v ă ţă m â n tu lu i  S u p e r io r ,  
im p le m e n ta re a  ce r in ţe lo r  

P rocesu lu i  Bologna, a 
S is tem ulu i  E u ro p e an /N a ţ io n a l  

de C re d ite  de S tud iu

P e rm a n e n ta  r a p o r ta r e  Ia s istemele na ţionale  şi in te rn a ţ io n a le  de 
au to e v a lu a re ,  ev a lu a re  şi a c re d i ta re  în r a p o r t  cu legislaţia  în v igoare  
p r iv in d  m an a g e m e n tu l  educa ţ iona l ,  prin:

1. Autoevaluarea programelor de studi la disciplinele predate la catedra 
M CF în scopul evaluării externe şi acreditaţii acestora.

2. Autoevaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică în scopul evaluării 
externe şi acreditării.

3. Reviuzuirea/actuaiizarea cadrului reglementativ intern prin 
completare şi adecvare la legislaţie şi bunele practici naţionale şi 
europene.

Septembrie- 
octombrie, 2017

Septembrie- 
octombrie, 2017 

Permanent

Coordonatorii de Programe

Şeful catedrei M CF 

Şeful catedrei M CF

2. F o rm a re a  p ro fes iona lă  a 
s tuden ţi  lo r /m as te ran z i lo r /d o c t  
o ra n z i lo r  la nivelul exigenţelor 

na ţiona le  şi eu ro p en e ,  astfel 
în c â t  U SEFS să-şi consolideze 

poziţia  de un ivers ita te

E v a lu a re a  s is tem atică  a calită ţii  p ro g ra m e lo r  de studii, p e n tru  
îm b u n ă tă ţ i r e a  co n tin u ă  a p e r fo rm a n ţe lo r  acestora , prin:

1. Organizarea procesului de evaluare a programelor de studiu la 
disciplinele predate la catedra MCF de către angajatori/potenţialii 
angajatori ai absolvenţilor USEFS.

2. Organizarea procesului de evaluare a programelor de studiu ia

Martie-aprilie, 
2018 

Decembrie, 2017

Şeful catedrei MCF, 
responsabilii pentru 

practica sportiv 
managerială (Cuşneriov



perform antă în dom eniile: 
Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale 

sportu lui, M otricitate  
specială şi recuperare, Servicii 
hoteliere, turism  şi 
agrem ent şi Protecţia  
persoanelor şi a 
proprietăţii

catedra MCF de către absolvenţii USEFS.
3. Actualizarea şi corelarea curriculei universitare la cerinţele 

angajatorilor şi previziunile de dezvoltare a pieţei muncii.
4. Evaluarea gradului de satisfacţie al studenţilor USEFS la 

disciplinele predate la catedra MCF.
5. Evaluarea gradului de satisfacţie a personalului catedrei MCF.
6. Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă ai procesului 

educaţional în cadrul catedrei MCF
7. Organizarea procesului de evaluare a programului de studiu în 

vederea obţinerii autorizaţiei provizorii de funcţionare

îm bunătăţirea calităţii resurselor um ane, prin:
1. Monitorizarea dezvoltării personalului academic.
2. Evaluarea internă a cadrelor didactice bazată pe criterii 

instituţionale de calitate.
3. Organizarea seminarelor metodice pentru cadrele didactice cu 

privire la asigurarea calităţii procesului educaţional în cadrul 
catedrei MCF.

Septembrie- 
octombrie, 2017 

Mai, 2018 
Iunie, 2018 
Permanent

Permanent

Septembrie2017- 
Februarie 2018

Mai-iunie, 2018 

Ianuarie, 2018

Alexei., Franţ Anna,) 
Şeful catedrei MCF, 

membrii echipei de calitate 
(Şeful catedrei MCF, 

Cuşneriov Alexei, dr. conf. 
univ, Savin Alexandru, 

lector univ.) 
Titularii disciplinelor

Membrii catedrei şi cadrele 
didactice care asigură 
predarea disciplinelor 
conform planului de 

învăţământ

Membrii echipei de calitate

Şeful catedrei, laborant- 
superior Telepeţ

3. R eorganizarea procesului 
educaţional într-o nouă 
paradigm ă, centrată pe 

clienţi, ce ar spori 
calitatea form ării 

com petenţelor  
profesionale, calitatea 
reuşitei şi frecvenţei 

studenţilor

O rientarea USEFS către com unitatea socio-econom ică şi adaptarea  
constantă a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei, prin:

1. Evaluarea satisfacţiei angajatorilor privind formarea profesională a 
absolvenţilor USEFS.

2. Monitorizarea şi analiza integrării în piaţa muncii a absolvenţilor 
universităţii.

Dezvoltarea educaţiei centrate pe student
1. Integrarea studenţilor în structurile de luare a deciziilor: echipe de 

calitate, a catedrei MCF

Permanent 

Septembrie, 2017

Şeful catedrei M CF, şi 
responsabilii pentru 
practica managerial

Şeful catedrei MCF, 
membrii echipei de calitate

4. Intensificarea  
cercetărilor ştiinţifice în

C reşterea im portanţei şi calităţii cercetării în dezvoltarea  
instituţională



dom eniile de studii şi 
asigurarea inserţiei 
cercetărilor în form area  
profesională a tinerilor  
specialişti

1. Creşterea numărului de angajaţi cu titluri ştiinţifico-didactice.
2. Angajarea de cercetători din străinătate la catedra M CF
3. Actualizarea ofertelor de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice 

în publicaţiile naţionale şi internaţionale.
4. Monitorizarea numărului de publicaţii înregistrate în baze de date 

internaţionale.

D ezvoltarea com petenţelor de cercetare ale studenţilor
1. Includerea studenţilor la fiecare nivel de studii în colective de 

cercetare.
2. Iniţierea de proiecte care vizează formarea de abilităţi de cercetare 

şi diseminare rezultate la nivelul de licenţă/masterat/doctorat.

C reşterea gradului de disem inare publică şi de utilizare în societate a 
rezultatelor cercetării

1. Participarea membrilor catedrei M CF la lucrările Congresului 
“ Sport.Olimpism.Sănătate” Ediţia a II-a, USEFS.

2. Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti.

Septembrie- 
octombrie, 2017 

Permanent

Septembrie- 
octombrie, 2017

26-27 octombrie,
2017 

Martie-aprilie,
2018

Şeful catedrei MCF

Şeful catedrei M CF, Volcu 
Irina, drd., lector univ

Şeful catedrei MCF, 
laborant-superior

Şeful catedrei MCF, Volcu 
Gheorghe, dr. prof, univ., 
Volcu Irina, drd., lector 

univ

Şeful catedrei MCF, 
membrii catedrei 

Şeful catedrei MCF, 
membrii catedrei M CF

5. Dezvoltarea unui sistem  
de m anagem ent 

inform aţional integrat, a 
unei culturi 

organizaţionale de 
excelenţă şi prom ovarea  

im aginii U SEFS

T ransparenţa în com unicare, prin:
1. Actualizarea permanentă a informaţiilor de pe pagina web a 

universităţii.
2. Includerea în planurile de activitate a modalităţilor şi măsurilor 

întreprinse de catedre/facultăţi în vederea asigurării transparenţei 
informaţiilor de interes public.

C reşterea funcţionalităţii şi a gradului de utilizare a platform elor IT
1. încărcarea/actualizarea materialelor didactice şi accesarea pe
platforma de Moodle a universităţii.

2. Evaluarea gradului de satisfacţie a utilizatorilor platformei.

Prom ovarea im aginii universităţii, prin:
1. Elaborarea/actualizarea, publicarea şi difuzarea materialelor

Permanent

Permanent 
Mai, 2018

Permanent 
Aprilie, 2018

Informatician-programator 
Lascov Andrian

Informatician-programator 
Lascov Andrian, membrii 

catedrei MCF

In form at i c i an -program ato r 
Lascov Andrian, membrii 

catedrei MCF, membrii 
echipei de calitate



specifice de promovare a catedrei MCF.
2. Participare la evenimentul “Ziua uşilor deschise” .

Şeful catedrei MCF, 
membrii echipei de calitate

6. C onsolidarea şi 
îm bunătăţirea Sistem ului de 
M anagem ent al C alităţii în 

USEFS

îm bunătăţirea continuă a perform anţei, eficienţei şi eficacităţii SM C ,
prin:

1. Monitorizarea şi aprobarea planurilor de activitate a echipei de 
calitate

2. Revizuirea/actualizarea procedurilor specifice Sistemului de 
M anagem ent al Calităţii USEFS şi implementarea acestora la 
nivelul catedrei MCF.

3. Aplicarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii.

Septembrie- 
octombrie, 2017 

Pe parcursul 
anului 

Permanent

Şeful catedrei MCF, 
membrii echipei de calitate 

Şeful catedrei M CF, 
membrii echipei de calitate 

Şeful catedrei M CF, 
membrii echipei de calitate

7. Prom ovarea  
dim ensiunii internaţionale a 

calităţii în învăţăm ântul 
superior prin schim bul de 

cunoştinţe între universităţi, 
asigurarea m obilităţii 

studenţilor şi a corpului 
profesional, proiecte didactice  

şi de cercetare  
interuniversitară

C onsolidarea încrederii partenerilor în instituţie, prin:
1. încheierea acordurilor de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii 

educaţionale şi alţi parteneri sociali.
2. Colaborarea cu alte instituţii din reţeaua universitatră din ţară şi de 

peste hotare interesate de implementarea şi dezvoltarea SM C şi 
altor concepţii de calitate în învăţământul superior.

3. Organizarea activităţilor ştiinţifico-didactice cu implicarea 
comunităţii locale şi regionale.

Creşterea vizib ilităţii şi reputaţiei academ ice a USEFS
1. Organizarea seminarelor/training-urilor/meselor rotunde/atelierelor 

de lucru în scopul sporirii calităţii lucrărilor publicate de membrii 
comunităţii academice a USEFS.

2. încheierea parteneriatelor cu universităţile din ţară şi de peste 
hotare privind mobilităţile academice pentru studenţi/staf 
academ ic/staf administativ.

Pe parcursul 
anului

Pe parcursul 
anului

Pe parcursul 
anului

Pe parcursul 
anului

Pe parcursul 
anului

Şeful catedrei M CF, şi 
responsabilii pentru 
practica managerial 
Şeful catedrei MCF, 

membrii echipei de calitate 
Şeful catedrei M CF, 

membrii catedrei M CF

Şeful catedrei M CF

Responsabilul de 
Erasmus+ la catedra M CF 
-  Volcu Irina, drd, lector 

univ.

Şef catedră catedra MCF Dr.,prof.univ., Budevici-Puiu A.


