Nr.
crt.
1.

Domeniul/obiective
generale
Managementul
al Catedrei

academic

Măsuri/activități

Termen

1. Evaluarea
și
autoevaluare
curriculumulelor modernizate la
disciplinele predate în cadrul
catedrei BTCF: raportate la
sistemele
naţionale
şi
internaţionale, acreditare în raport
cu legislaţia în vigoare (adaptate
și
autorizate
pentru
toate
facultăţile în cadrul USEFS).

August
2019

2. Evaluare
și
autoevaluare
permanent
procesului
de
cercetare
științifică în corespundere cu
cerințele externe și acreditării(
Participarea la seminarele şi
şedinţele de informare cu
privire la evaluarea externă a
programelor de studii)
3. Evaluarea și Monitorizarea
procesului
de
dezvoltare
a
programelor de licență, masterat și Permanent
formare profesională continuă a
cadrelor didactice a catedrei BTCF
(adaptate și autorizate pentru
toate facultăţile în cadrul USEFS).
4.Elaborarea raportului privind
monitorizarea,
asigurarea
şi
evaluarea
calităţii
tuturor Sfârșit an de
programelor de studii ofertate de studii
catedră.

Responsabil

Echipa de
asigurare a
calității

Echipa de
asigurare a
calității

Echipa de
asigurare a
calității

G. Braniște, I.
Arsene

Resurse

Indicatori
măsurabili

Membrii
titulari ai
catedrei

Numărul
curriculumul
elor aprobate

Membrii
titulari ai
catedrei

Publicațiile și
numărul de
participări în
activitățile
respective

Membrii
titulari ai
catedrei
Raportul
privind
monitorizarea
Resursa umană /asigurarea şi
a catedrei
evaluarea
calităţii

5. Repartizarea responsabilităților
în cadrul comisiei de asigurare a
calităţii.
6.Elaborarea
sistemului
de
evaluare a calităţii în cadrul
catedrei ( legi, regulamente, acte
normative interne, ş.a.).
7.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).
8.Adaptarea
permanentă
a
standardelor de calitate în cadrul
catedrei.

Permanent

Augustseptembrie 2019

G. Braniște

I.

Comisia de
asigurare a
calității

Funcțiile

Arsene

Septembrie –
octombrie 2019

Comisia de
asigurare a
calității

I.Truhin

Permanent
G. Braniște

Comisia de
asigurare a
calității

Acte
normative
interne
Calitatea și
corespundere
a actului
elaborat
Modificările

9.Realizarea
auto-evaluării Permanent
programului de asigurare a
calităţii pentru anul de studii
2019-2020 şi elaborarea planului
de asigurare a calităţii pentru Iunie 2020
anul de studii 2019-2020.
10. Integrarea
perspectivei
angajatorilor în sistemul
intern de asigurare a calităţii
prin realizarea unei anchete
privind cerinţele şi nevoile
angajatorilor cu privire la Octombrie
pregătirea absolvenţilor din 2019- februarie
cadrul facultăţii pedagogie la 2020
disciplinele
predate
de

G. Braniște

I.

Planul
operațional de
asigurare a
calității a
facultății și
USEFS

Anchetarea și
Arsene analiza
rezultatelor
chestionării

Propuneri
pentru
îmbunătățirea
programului

Propunerile
pentru
modernizarea
și
optimizarea
curriculumul

colaboratorii din
cadrul
catedrei Bazele Teoretice ale
Culturii Fizice

2

3

Coordonarea
activităţilor de evaluare a
calităţii procesului de
predare-învăţare pe baza
evaluărilor realizate de
către studenţi, masteranzi,
colegi
(evaluare
intercolegială) şi şefii de
catedră şi valorificarea
informaţiilor
obţinute
pentru
îmbunătăţirea
calităţii
activităţii
didactice, de
formare profesională a
studenţilor.

Analiza şi evaluarea
externă a programelor de
studii licență și masterat
conform standardelor de
calitate

elor

Îmbunătăţirea
calităţii
procesului de predare-învăţare în
cadrul catedrei, prin:
Decembrie,
1. Aplicarea
chestionarelor 2019
pentru studenţii şi masteranzii
Mai, 2020
facultăților asigurate, precum şi
pentru colaboratorii catedrei.

Raportul de
evaluare a
rezultatelor
chestionării

I.Truhin
I. Arsene

2. Asistarea la lecţiile deschise
ale colaboratorilor catedrei.
3. Asigurarea disciplinei şi
activităţii de lucru a colaboratorilor
catedrei.

Permanent

G. Braniște
I. Arsene

4. Verificarea modului de
completare a documentelor oficiale
(registre, planuri individuale etc.)
1. Plan de măsuri corective în
baza recomandărilor și ariilor
de îmbunătățire obligatorii
conform
rapoartelor
de
evaluare
externă
a
programului de master TMCF
inițiat în cadrul catedrei BTCF
de licență și master

Permanent

I. Truhin
I. Arsene

Noiembrie 2019

Echipa de
asigurare a
calității a catedrei

Cadrele
didactice ale
catedrei

Permanent

Analiza și
raportul
lecțiilor
deschise

G. Braniște

.

Raportul de
verificare

Raport de
evaluare
externă; planul
cadru

Plan de
măsuri
corective

.
4

Dezvoltarea sistemului
informatic privind
monitorizarea şi evaluarea
calităţii în cadrul catedrei
BTCF

1. Realizarea şi actualizarea
permanentă a bazei de date privind
programele de studii universitare
ofertate de catedră şi publicarea lor
pe site.
2. Asigurarea accesului public la
informaţiile privind toate activităţile
Catedrei (activitate didactică, de
cercetare,
regulamente
etc.)
contribuind astfel la sporirea
încrederii şi a credibilităţii catedrei.
3. Asigurarea creșterii gradului
de utilizare a platformei MOODLE
de către
studenţii, masteranzii
specializați la înot și turism a
(programelor curriculare, fişelor
disciplinelor, cursurilor de lecţii,
lucrului individual şi a surselor
bibliografice).

5

1. Prezentarea și analiza în cadrul
Distribuția informaţiilor şi
Catedrei,
a rezultatelor evaluării,
promovarea
culturii
realizate de către studenţi, colegi şi
calității
şeful de Catedră a activităţilor

Permanent

I.Arsene

Resursa umană
a catedrei

Permanent

Echipa de
asigurare a
calității

Pagina
electornică și
facebook-ul
catedrei;

Permanent

Membrii titulari
ai catedrei

Numărul
programelor
de studii
incluse în
baza de date
a catedrei
Volumul de
informații
publice
privind
activitatea
catedrei

Platforma
electronică
MOODLE
Numărul
unităților de
informații în
plasate pe
platformă

Decembrie,
2019

G. Braniște
I. Arsene

Resursa umană
a catedrei

Numărul de
chestionare

didactice şi propunerea de măsuri
pentru îmbunătăţirea calităţii.
2. Prezentarea în cadrul şedinţei
catedrei a informaţiilor şi rapoartelor
privind nivelul calităţii programelor
de studii ofertate de catedră, cu
scopul promovării culturi calităţii în
educaţie

6

aplicate și
rezultatele
acestora

Mai, 2020

Permanent

G.Braniște

Resursa umană
a catedrei

3. Informarea studenţilor şi a
personalului didactic cu privire la
raţiunea, scopul, obiectivele şi
modalităţile
de
realizare
a
monitorizării, asigurării şi evaluării
calităţii activităţii didactice şi de
cercetare ştiinţifică cu scopul
formării
unor
atitudini
şi
comportamente favorabile realizării
unor activităţi de calitate, în
conformitate cu standardele precizate
în
documentele
de
politică
educaţională în domeniu.

Permanent

Echipa de
asigurare a
calității

Manualul
calității

4. Stabilirea priorităților Catedrei,
în aplicarea metodelor şi tehnicilor
de predare-învăţare centrate pe
student.

Permanent

Echipa de
asigurare a
calității

Manualul
calității

Valorificarea strategiilor Îmbunătăţirea ofertei educaţionale
didactice în predarea în cadrul catedrei Bazele Teoretice
disciplinelor
în cadrul ale Culturii Fizice prin:
catedrei Bazele Teoretice
1. Construirea de către cadrele
ale Culturii Fizice.

Numărul de
rapoarte
privind
nivelul
calității

Numărul
actelor
elaborate

Curriculumur
-ile
universitare

Numărul de

didactice ale catedrei a unei Permanent
oferte educaţionale moderne şi
diversificate a disciplinelor de
studii, centrată pe nevoile de
dezvoltare ale studenţilor la
toate specializările, conform
cerințelor de piață.
2. Monitorizarea și evaluare
prin indicatori de performanță Semestrial
al
personalului
didactic
(fișa/raport de activitate a
cadrului didactic) și realizării
indicatorilor de performanţă
ai procesului educaţional în
cadrul catedrei BTCF.
3. Aplicarea chestionarului de
evaluare a programelor de Februarie 2020
studii
de
către
angajatori/potenţiali
angajatori şi studenţi la
specializările din
cadrul
catedrei BTCF.
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1. Asigurarea continuităţii în
Participarea activă la
competiţia de proiecte derularea proiectelor finanţate de
educaţionale, naţionale şi programele de stat şi cele pentru

Pe parcursul
anului

Gheorghe
Branişte

Arsene Igor

Truhin Ina

I.Carp; S. Danail;
P.Sava

Titularii
catedrei

acte elaborate

Echipa de
asigurare a
calității a
catedrei

Rezultatele
evaluării și
calificativele

Titularii
catedrei

Analiza
rezultatelor
chestinării și
măsuri de
îmunătățire

Resursa umană
a catedrei

internaţionale

tinerii cercetători, la care participă
cadrele didactice ale catedrei.
2. Depunerea spre aprobare cel
puţin a unui proiect pentru cadrele
didactice şi a unui proiect pentru
masteranzi sau doctoranzi.
3. Mobilizarea de fonduri din
proiecte pentru achiziționarea de noi
materiale didactice și dezvoltarea
bazei materiale didactice și socioculturale a catedrei.

8

9

1.Creşterea
gradului
de
Participarea studenţilor şi
a cadrelor didactice ale implicare a studenţilor şi a cadrelor
Catedrei
BTCF
la didactice ale catedrei în activităţi
activităţi extracurriculare extracurriculare fizice şi sportive.
şi sportive
2. Coparticiparea, cu alte
catedre
pendinte
facultății
Pedagogie, a cel puţin două activităţi
cu tematică sportivă.
1. Extinderea mobilităţilor în
Creşterea numărului de
mobilităţi ale cadrelor cadrul programelor de studii
didactice şi studenţilor din asigurate de catedra BTCF
cadrul catedrei
2. Proiectarea
procedurilor
specifice pentru programele de
mobilităţi ERASMUS+.
3. Creşterea numărului de cadre
didactice încadrate în mobilitate

Pe parcursul
anului

Cadrele didactice
ale catedrei,
masteranzi şi
doctoranzi

Permanent
Cadrele
științificodidactice ale
catedrei

Permanent

Resursa umană
a catedrei

Realizări,
materiale
/investiții, lei

Resursa umană
a catedrei

Număr de
activități,
workshopuri, spectacole
cu generic
sportiv

Echipa de
asigurare a
calității

Pe parcursul
anului

Cadrele didactice
ale catedrei

Permanent

Membrii catedrei

Permanent

Resursa umană
a catedrei

Număr
proiecte de
cercetare

Membrii catedrei

Permanent
Membrii catedrei

Resursa umană
a catedrei

Numărul de
mobilități ale
cadrelor
didactice şi
studenţilor

academică.
4. Organizarea de întruniri cu
studenţii
facultăților
SPORT,
PEDAGOGIE,în
promovarea
programului ERASMUS+.

10

Creșterea
științifice

performanței

Resursa umană
a catedrei
Permanent

Îmbunătăţirea continuă a calităţii
publicaţiilor
ştiinţifice
a
membrilor
catedrei
şi
studenţilor, prin:
1. Evaluarea activității științifice
individuale pentru anul de Permanent
studii 2019-2020 în baza
fișelor de autoevaluare și a
grilei de apreciere aprobate
de senat
2. Monitorizarea,
analiza
şi Permanent
revizuirea publicaţiilor de către
responsabilii
de
activitatea
ştiinţifică din cadrul catedrei
BTCF, până la publicarea
acestora.
3. Monitorizarea şi verificarea de
către conducătorii ştiinţifici a Permanent
publicaţiilor studenţilor, la
conferinţele
ştiinţifice
studenţeşti.
Redactarea
calitativă a publicaţiilor
Creşterea importanţei şi calităţii
cercetării în cadrul laboratorului
de cercetare a catedrei, prin:

Echipa de
asigurare a
calității

Echipa de
asigurare a
calității

Fișele de
autoevaluare

Echipa de
asigurare a
calității

Resursa umană
a catedrei

Echipa de
asigurare a
calității

Cadrele
didactice ale
catedrei

Raportul
evaluării
rezultatelor
activităților
științifice
Numărul
publicațiilor

Numărul
publicațiilor

1.

Evaluarea
și
încurajarea Permanent
creşterii numărului de angajaţi
cu titluri ştiinţifico-didactice
în cadrul catedrei BTCF.

2.

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

Dezvoltarea competenţelor de
cercetare ale studenţilor
Permanent
1. Ghidarea
cercetării
studenţilor,
precum,
și,
calitatea în elaborarea tezelor
de licenţă/master şi a
publicaţiilor ştiinţifice în
cadrul
conferinţelor
studenţeşti
naţionale/internaţionale.
Creşterea gradului de diseminare
publică şi de utilizare în societate a
rezultatelor cercetării
1. Participarea
cadrelor
didactice ale catedrei la Septembrie
Congresele
ştiinţifice
în
2019
cadrul U.S.E.F.S, «Sport,
Olimpism, Sănătate» Ediția a
IV-a.
2. Desfăşurarea
Conferinţei Martie-aprilie
Ştiinţifice Studenţeşti în
2020

G. Braniște

Manualul
calității

Carp Ivan;
I.Arsene

Resursa umană Numărul de
a catedrei
proiecte

Carp I.
Truhin I.

Resursa umană Numărul de
a catedrei
teze elaborate
I.

G. Braniște
I. Carp

G. Braniște
I. Carp

????

Cadrele
didactice ale
catedrei

Cadrele
didactice ale

C
a
r
p

Numărul
publicațiilor

Numărul de
lucrări de

cadrul catedrei.
3. Analiza tematicilor de
cercetare în scopul alinierii
acestora la direcţiile de
cercetare a catedrei.

catedrei
Septembrie
2019

Arsene I., Truhin
I.

Cadrele
didactice ale
catedrei
II.
C
a
r
p

cercetare

Temele
prezentate

