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PLAN OPERAȚIONAL 

 pentru asigurarea CALITĂȚII educației și cercetării științifice 

 LA CATEDRA DE GIMNASTICĂ  

în anul universitar 2021 – 2022 

  

 
 

Planul operaţional pentru asigurarea calităţii educaţiei şi cercetării ştiinţifice în cadrul Catedrei de Gimnastică, pentru anul univ. 2021-2022 s-a elaborat pe baza Planului 

strategic al Catedrei de Gimnastică (2021-2025) și a planului de dezvoltare a USEFS.     

 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

/obiective 

strategice 

Măsuri/Activităţi Termen Responsabil Resurse 
Indicatori 

măsurabili 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Management 

academic 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea / 

îmbunătăţirea 

continuă a 

procesului de 

      Aprobarea planului de activitate al comisiei de asigurare 

a calității pentru anul 2020-2021. 

      Calitatea elaborării și implimentării cursurilor teoretice 

(prelegerilor și aprobarea cadrelor didactice responsabili de 

tematica cursului teoretic). 

     Evaluarea documentelor de planificare a procesului 

instructiv-educativ la disciplinele catedrei pentru anul 2021-

2022. 

Aprobarea curriculelor, fișelor disciplinare revizuite și 

actualizate ciclul I – licența, la următoarele specialități: 

Fitness și programe de recreare, Educație fizică, 

Antrenament sportiv, Kinetoterapie și terapia ocupațională, 

Septembrie, 2021 Comisia de asigurare 

a calității, Președinte 

al comisiei 

T.Grimalschi, dr., 

prof.univ. 

 

 

 Nr. grupuri de 

lucru 

interdisciplinare 

2 
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predare-învăţare 

şi evaluare 

academică 

la ciclul II masterat, specialitățile: Tehnologii și 

management în fitness, Tehnologia antrenamentului sportiv 

și a cursurilor teoretice (prelegerilor și aprobarea cadrelor 

didactice responsabili de tematica cursului teoretic) la 

catedra de Gimnastică. 

    Evaluarea procesului de cercetarea științifică în rândurile 

cadrelor didactice a catedrei de Gimnastică, precum și cu 

studenți și masteranzi. 

    Creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor didactice 

moderne şi metodelor participativ-active de predare-

învăţare, evaluare currentă şi sumativă, centrate pe 

student/masterand. 

Permanent Comisia de asigurare 

a calității 

Manualul calităţii Nr. cursuri 

modernizate în 

sistem interactive 

7 

    Discuții referitor la îmbunătățirea calității disciplinelor 

predate la catedra de Gimnastică, incluse în planul de 

învățământ Ciclul I., la programe de specialitățile: Educație 

fizică, Fitness și programe de recreare, Antrenament sportiv, 

Kinetoterapie și terapie ocupațională și ciclul II la 

următoarele specialități: Tehnologii și management în 

fitness, Tehnologia antrenamentului sportiv 

Septembrie, 2021 Comisiia de asigurare 

a calității 

În baza planului Scrisori de la 

angajatori 

     Aprobarea planului de îmbunătățire a calității procesului 

de predare – învățare și formării profesionale pentru anul de 

studii 2021-2022, a Catedrei de Gimnastică. 

Septembrie, 2021 Comisia de asigurare 

a calității 

Membrii comisiei 1 

     Aprobarea planului de îmbunătățire a calității a 

programelor de studii, ciclul I: Fitness și programe de 

recreare, Antrenament sportive, ciclul II – masterat 

Tehnologii și management în fitness, Tehnologia 

Antrenamentului Sportiv. 

Septembrie, 2021 Comisia de asigurare 

a calității 

Membrii echipei 1 

      Calitatea aprecierii necesității și trebuinței studierii 

disciplinelor catedrei în opinia studenților și masteranzilor în 

formarea competențelor profesionale de specialitate, prin 

aplicarea chestionarelor privind “Gradul de satisfacție a 

calității predării disciplinelor catedrei de Gimnastică” și 

“Calitatea organizării procesului de pregătire-învățare-

evaluare la disciplinele adiacente catedrei de Gimnastică”. 

Propunerea măsurilor de îmbunătățire a calității procesului 

instructiv-educativ la disciplinele catedrei de Gimnastică, la 

ciclul I  licență și ciclul II – masterat. 

Decembrie, 2021, 

Mai, 2022 

Comisia de asigurare 

a calității 

Membrii titulari ai 

catedrii 

Numărul de 

chestionare 

realizate și 

rezulotatele 

acestora 

      Implicarea angajatorilor în îmbunătățirea programelor de Septembrie, 2021 Comisia de asigurare Membrii titulari ai Numărul de 
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studii asigurate de catedra de Gimnastica, prin aplicrea 

chestionarului privind calitatea procesului actual de 

formarea a specialiștilor în domeniul de profil și inserția 

acestora pe piața muncii. 

Februarie, 2022 a calității catedrii chestionare 

realizate și 

rezulotatele 

acestora 

     Analiza criteriilor de evaluare curentă la disciplinele 

catedrei pentru semestrul I al anului 2021-2022 de 

învățământ pentru studenți și masteranzi. 

Septembrie-

Octombrie, 2021 

Echipa de calitate Profesorii 

responsabili de 

lecții 

Numărul de 

criterii elaborate 

     Creşterea gradului de utilizare a platformei Moodle în 

procesul didactic. Acutalizarea și reînnoirea a cursurilor de 

lecții la disciplinile catedrei prin plasarea la platforma 

Moodle. 

Semestrial Profesorii 

responsabili de lecții 

Manualul calităţii Grad de utilizare 

    Adaptarea practicii de specialitate la cerinţele pieţei 

muncii prin dezvoltarea competenţelor profesionale şi 

transversale ale studenţilor și a masteranzilor. 

Permanent Metodiști de 

specialitate 

Resurse materiale  

şi didactice 

Nr. Convenţii de 

practică 

Multiplicarea resurselor de învăţare (biblioteca de 

specialitate la catedră). 

Pe parcursul 

anului de studiu 

Profesori responsabili 

de curs 

Laboratorul 

științific al catedrei  

Nr.resurse de 

învățare 

1.2 Adaptarea 

programelor 

educaţionale la 

cerinţele actuale 

ale pieţei forţei de 

muncă 

     Stabilirea parteneriatului cu agenții economici în vederea 

îmbunătățirii condițiilor mai bune de defsășurare a practicii 

tehnologice și de inițiere și de specialitate pentru studenți și 

masteranzi. 

     Stabilirea parteneriatului cu agenții economici în vederea 

angajării absolvenților după finisarea universității. 

    Aplicarea chestionarului de evaluare a programelor de 

studii adiacente catedrei de Gimnastică de către 

angajatori/potențiali angajatori și studenți, masteranzi ai 

facultății în cadrul practicilor de inițiere, tehnologică și de 

specialitate. 

    Revizuirea și actualizarea planurilor de învățământ a 

programelor de studii ciclul I: Fitness și programe de 

recreare, Antrenament sportiv, și ciclul II – masterat la 

specialitățile: Tehnologii și management în fitness, 

Tehnologia antrenamentului sportiv, conform opiniilor 

benefeciarelor, angajatorilor și cerințelor pieții naționale și 

internaționale de muncă. 

Permanent Profesori responsabili 

de disciplină 

Contract parteneriat 

cu centrele de 

fitness din 

Republică, școli 

sportive 

specializate, 

federații de profil, 

cluburi sportive etc. 

Număr 

parteneriate 

5-6, 

Numărul de 

chestionare și 

rezulotatele 

acestora 

1.3 Dezvoltarea și 

actualizarea 

sistemului de 

monitarizare și 

evaluare a 

     Analiza calității evaluării curente/formative la 

disciplinele catedrei pentru ciclul I și ciclul II masterat 

pentru semestrul I și II. 

     Îmbunătățirea procesului de aplicare a programului de 

evaluare curentă, eficiența și oportunitatea evaluării. 

Ianuarie, 2022 

Mai, 2022 

Comisia de calitate 

Profesori responsabili 

de curs 

Evaluări finale Raport semestrial 
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asigurării 

calităţii 

educaţiei în cadrul 

catedrei de 

Gimnastica 

    Calitatea formării și dezvoltării profesionale a studenților 

și a masteranzilor în cadrul catedrei de gimnastică. 

    Stabilirea calității obiectivelor operaționale ale lecției, a 

conținutului învățării și identificării strategiilor de învățare. 

Martie, 2021 Comisia de calitate 

Profesori responsabili 

de curs 

Chestionare Raport semestrial 

    Calitatea legăturii interdisciplinare de predare-învățare în 

aspectul pregătirii științifice fundamentale a specialiștilor. 

Mai, 2021 Prorector de 

activitatea științifică, 

 Comisia de calitate 

Profesori responsabili 

de curs 

Regulamente 

interne 

Acţiuni realizate 

și 

nr. persoanelor 

implicate 

    Analiza conceptului derulării învățării pe bază de 

proiecte: punerea problemei; pregătirea; realizarea; 

evaluarea învățării. 

     Totalurile activității științifice eficiente a studenților și a 

masteranzilor. 

Mai, 2021 Comisia de calitate 

Profesori responsabili 

de curs 

Regulamente 

interne 

Acţiuni realizate 

și 

nr. persoanelor 

implicate 

   Reînnoirea infornațiilor cu privire la activitățile catedrei pe 

saitul universității și pe rețelile de socializare cu informații 

la zi. 

Permanent Șeful catedrei Manualul Calităţii  Nr. informaţii 

  Actualizarea bazei de date privind programele de studii 

universitare ofertate la Ciclul I și Ciclul II și publicarea lor 

pe saitul USEFS și în rețelile de socializare (Facebook…) 

Permanent Șeful catedrei 

Comisia de asigurare 

a calității 

Pagina web și 

Facebook a catedrei 

Numărul de baze 

de date 

completate 

  Asigurarea creșterii gradului de utilizarea a platformei 

MOODLE de către studenți, masteranzzi (programele 

curricular, fișele disciplinelor, cursurile de lecții, lucrul 

individual și a surselor bibliografice). 

Permanent Profesori responsabili 

de curs, titular ai 

catedrei 

Platform electronic 

MOODLE 

Numărul 

unităților de 

informații plasate 

pe platformî 

1.4 Modernizarea 

infrastructurii şi a 

materialelor 

didactice 

    Mobilizarea fondurilor din proiecte pentru achiziţionarea 

de noi materiale didactice şi dezvoltarea bazei materiale 

didactice şi socio-culturale. 

Permanent Șeful catedrei,  

V. Buftea 

Responsabili de 

proiect  

Fonduri materiale 

Prorectorul pentru 

logistică 

Realizări bucăţi/ 

investiţii lei 

1.5 Asigurarea eticii şi 

a 

deontologiei 

profesionale 

   Aplicarea Codului de etică profesională cu întreagul 

colectiv al catedrei. 

Permanent Șeful catedrei 

Rsponsabil a comisiei 

de etică Rîșneac E. 

Codul de etică 

profesională al 

USEFS 

Număr cazuri 

identificate  de 

încălcare a eticii 

profesionale 

1.6 Participarea 

studenților și a 

cadrelor didactice 

de la catedra de 

Gimnastica la 

activități 

extracurriculare și 

  Creștreea gradului de implicare al studenților și a 

masteranzilor, cadrelor didactice de la catedra de Gimnastică 

în activități extracurriculare și sportive. 

   Organizarea activitățilopr cu tematica sportivă: “Învită 

Svetlana Sipilova” – concurs la gimnastica ritmică, “Grația 

Primăverii” – concurs la gimnastica ritmică, “Eurotim” – 

concurs la gimnastica artistică. 

Permanent Comisia de calitate 

 

Cadrele didactice ale 

catedrei 

 Număr de 

activități, 

spectacole cu 

generic sportive, 

concursuri 

sportive 
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sportive 

1.7 Creșterea 

numărului de 

mobilități a 

studenților și 

cadrelor didactice 

a catedrei de 

gimnastică 

    Extinderea mobilităților în cadrul programelor de studii 

asigurate de catedra de Gimnastica. 

   Proiectarea procedurilor specifice pentru programele de 

mobilități ERASMUS+. 

Permanent Membrii catedrei Resursa umană a 

catedrei 

Număruș de 

mobilități ale 

cadrelor didactice, 

studenților și 

masteranzilor 

2. Managementul 

cercetării 

   Centralizarea proiectelor şi a producţiei ştiinţifice la nivel 

de catedră. 

La sfârșitul anului 

de studiu 

Șeful catedrei 

Profesorii catedrei 

Baze de date 

electronice 

Raport privind 

rezultatele 

cercetării 

2.1 Creşterea 

performanţei 

ştiinţifice 

     Evaluarea activităţii științifice individuale pentru anul 

universitar 2021-2022 pe baza fişelor de autoevaluare şi a 

grilei de apreciere aprobată de Senat 

Mai, 2022 Șeful catedrei 

Comisia de calitate  

Criterii de evaluare 

a activităţii de 

cercetare pentru 

anul universitar 

2021-2022 

Calificative 

acordate 

    Reanalizarea direcţiilor de cercetare, de către profesorii 

catedrei, precum şi a studenților, a masteranzilor prin 

elaborarea unui nou plan de cercetare anuală. 

 

Octombrie,  2021 Comisia de calitate 

Membrii catedrei 

 

Raportul pe știință  Raport 

autoevaluare 

2021-2022 

    Ridicarea nivelului calitativ al publicațiilor cadrelor 

științifico – didactice în vederea indexării în noi baze de date 

internaţionale, în special ISI. 

Permanent Șeful catedrei 

Membrii catedrei 

 

Resurse electronice Număr de 

indexări 

 

2.2 Dezvoltarea 

resurselor umane 

de cercetare şi în 

cadrul studiilor 

doctorale 

    Completarea colectivului de cercetători ai USEFS cu 

tineri cercetători, postdoctoranzi şi doctoranzi angajaţi pe 

perioadă determinată din bugetul proiectelor finanţate 

Permanent Director Școala 

Doctorală Jurat V. 

Conducători științifici 

Resurse umane şi 

materiale 

Echipele de 

îndrumare (Buftea 

V., Grimalschi T., 

Jurat V.) 

Număr contracte 

2.3 Întărirea 

mecanismelor 

instituţionale de 

organizare a 

studiilor 

universitare de 

doctorat 

    Evidenţa eficientă a rezultatelor ştiinţifice în cadrul şcolii 

doctorale. 

Permanent Conducători științifici Baze de date 

electronice 

Situaţii statistice 

şi rapoarte privind 

rezultatele 

cercetării 

    Revizuirea de regulamente, metodologii si proceduri 

operaţionale specifice. 

Permanent Conducători științifici Legislaţia naţională 

actualizată 

Număr documente 

revizuite  

2 

2.4 Consolidarea 

activităţii de 

cercetare la nivelul 

şcolii doctorale 

    Atragerea de finanţări suplimentare naţionale şi europene 

specific pentru doctorat, astfel încât conducătorul de 

doctorat să poată diversifica planul experimental, asigurând 

succesul publicării rezultatelor în reviste cu factor de impact. 

Permanent Directorul Școlii 

Doctorale 

Conducători de 

doctorat 

Resurse umane şi 

materiale 

Număr articole 

publicate de 

doctoranzi 

Număr teze de 
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doctorat finalizate 

4  

3. Consolidarea 

activităţii de 

cercetare 

științifică 

   Participarea la Conferinţe, Târguri, Expoziţii şi Workshop-

uri, etc. 

Permanent Membrii catedrei  Regulamente 

interne 

Nr. conferinţe 

8 

   Organizarea conferințelor, simpozioane științifice,  

Workshop-uri, mese rotunde. 

Permanent Membrii catedrei Regulamente 

interne 

Nr. manifestări 

științifice 

4 

   Prezentarea materialelelor în  Revista științifică “Știința 

Culturii Fizice”(bianual). 

Permanent Membrii catedrei Regulamente 

interne 

Nr. reviste 

2 

   Actualizarea şi modificarea/îmbunătăţirea platformei web - 

a  USEFS, deschiderea de conturi pe reţelele de socializare 

(Facebook, Instagram, etc.), pentru mediatizarea/promovarea 

USEFS. 

Permanent Responsabili 

Echipa de calitate 

Regulamente 

interne 

Nr. conturi 

 

Șeful Catedrei de Gimnastică                     C.Moga dr., conf.univ. 


