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Raport 

privind asigurarea calităţii procesului educaţional la catedra TMJ  

pe anul de studii 2012-2013 

Nr. Conţinutul  Termenul îndeplinirii Responsabili  

1 Au fost verificate curriculele şi planurile de lucru la disciplinele 

studiate la catedră TMJ. 

septembrie 2012 

 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 

 

2 Sa verificat calitatea cursurilor teoretice predate în cadrul catedrei 

şi să hotărît de a fi complectate cu noi materiale. 

septembrie 2012 Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

3 Sa analizat utilizarea tehnologiilor informaţionale a procesului de 

instruire în cadrul catedrei. 

septembrie 

octombrie 2012 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

4 Au fost monitorizate asistările la lecţiile dwsfăşurate de membrii 

catedrei cu notarea opiniilor în registru de asistări. S-au completat 

portofolii de practică. Profesorii  au elaborate rapoarte de practică. 

pe parcursul anului Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

5 Sa efectuat controlul desfăşurării stagiilor de practică (antrenoriat, 

managerială).  

septembrie 2012 

februarie 2013 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

6 Sa verificat organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive 

interne din cadrul catedrei TMJ şi este de dorit implicarea mai 

multor studenţi în proces. 

pe parcursul anului Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

7 Sa analizat participarea cadrelor didactice de la catedra TMJ la 

stagiuni şi conferinţe ştiinţifice. S-au publicat articole ştiinţifice. 

pe parcursul anului Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
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8 Sa efectuat revizuirea testelor de evaluare curentă şi finală.  decembrie 2012 

mai 2013 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

9 A fost verificată calitatea tezelor de licenţă şi master prezentate la 

catedră. După susţinerea prealabilă toate lacunile au fost lichidate. 

noiembrie 2012 

aprilie 2013 

Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

10 Sa analizat dările de seamă a membrilor catedrei TMJ pe anul de 

studii 2012-2013. 

iunie 2013 Tăbîrţa V., lect. sup. – responsabil 

de asigurarea calităţii procesului 

educaţional în cadrul catedrei 
 

 

 

Responsabil  

de Asigurarea calităţii procesului educaţional                                                                Tăbîrţa V., lect. sup. 

 în cadrul catedrei TMJ  
 


