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Componenţa echipei de calitate 

 

Agapii E., dr. ped., conf. univ.                              preşedinte 

Pogorleţchi Ala, dr. biol. conf.univ.                    vicepreşedinte 

Cebotaru Nina, doctorand, lector                          secretar 
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Plan de activitate a Echipei de Asigurare a Calităţii 

Catedra Kinetoterapie 

 la programul de studiu 823.1 Cultură fizică de recuperare  

corelat cu 1001.1 Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională 

anul universitar 2018-2019 

Nr. Domenii Activități planificate Direcţia realizării şi 

rezultatele planificate 

Termen de 

realizare 

Responsabili 

1 Modernizarea 

învăţământului 

universitar din 

perspectiva 

integrării în 

Spațiul 

European al 

Învăţământului 

Superior. 

1.1. Elaborarea şi 

aprobarea planului de 

activitate a Echipei de 

Asigurare a Calității la 

catedra Kinetoterapie.  

Discutarea şi aprobarea 

Planului de activitate a 

Echipei de Asigurare a 

Calităţii Catedrei 

Kinetoterapie la şedinţa 

catedrei 

Septembrie 

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

1.2. Asigurarea 

concordanţei disciplinelor 

Programului de studii cu 

competenţele  domeniului 

Kinetoterapie  

Reflectarea  

competenţelor generice şi 

specifice pe care studenţii 

trebuie să le acumuleze pe 

parcursul perioadei de 

studiu în Curricule 

disciplinare. 

Septembrie 

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

1.3. Celebrarea ,,Zilei 

Mondiale a Calității” 

- Organizarea şi 

desfăşurarea în grupe a unor 

lecţii de familiarizare 

studenţilor despre 

posibilităţile înbunătăţirii 

calităţii studiilor în cadrul  

USEFS, 

-Pregătirea dării de seamă. 

Noiembrie 

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

2 Formarea 

profesională a 

studenţilor.  

 

2.1. Menţinerea 

calităţii curriculei 

conform standardelor 

universitare; 

Revizuirea curriculelor 

conform cerinţelor noi şi 

aprobarea lor la şedinţa 

catedrei 

Septembrie 

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

2.2. Creşterea 

obiectivităţii procesului 

de evaluare internă 

Participarea catedrei la 

proces  de evaluare internă, 

organizat de Dapartamentul 

calităţii 

Pe parcursul 

anului 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

2.3. Asistarea la  

organizarea practicii de 

specialitate I şi  II a 

studenţilor anilor III şi IV, 

facultatea Kinetoterapiei. 

Monitorizarea şi analiza 

rezultatelor practicii.  

1. Asigurarea pregătirii 

pachetului de documente 

necesare pentru desfăşurarea 

practicii de specialitate: 

- Repartizarea studenţilor 

la practică; 

- Programa stagiului de 

practică; 

- Raportul practicii; 

- Structura agendei de 

practică; 

- Contractul de 

parteneriat; 

- Regulamentul stagiilor 

de practică. 

2. Anchetarea 

coordonatorilor de practică 

şi a studenţilor practicanţi. 

3. Pregătirea raportului. 

 

 

Pe parcursul 

anului 

Racu S. 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 
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2.4. Analiza  

pregătirii şi desfăşurării 

sesiunilor de toamnă şi 

vară în cadrul catedrei 

Kinetoterapie. 

Pregătirea raportului 

despre rezultatele sesiunilor 

de toamnă şi de vară. 

Pe parcursul 

anului. 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

2.5. Asigurarea 

organizării susţinerii 

prealabile a tezelor de 

licenţă şi analiza 

rezultatelor. 

Pregătirea raportului 

despre susţinerea prealabilă 

a tezelor de licenţă. 

Martie  2019  

3 Reorganizarea 

procesului 

educaţional 

într-o nouă 

paradigmă, 

centrată pe 

clienţi, ce ar 

spori calitatea 

formării 

competenţelor 

profesionale, 

calitatea reuşitei 

şi frecvenţei 

studenţilor 

Realizarea obiectivelor 

curriculare, competenţelor 

planificate     

  

Monitorizarea 

îndeplinirii Planurilor 

idividuale membrilor 

catedrei 

Pe parcursul 

anului 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

4 Intensificarea 

cercetărilor 

ştiinţifice în 

domeniile de 

studii și 

asigurarea 

inserţiei 

cercetărilor în 

formarea 

profesională a 

tinerilor 

specialişti 

Creșterea importanței și calității cercetării în dezvoltarea 

instituțională 

 

4.1. Monitorizarea 

procesului educaţional 

privind utilizarea în 

procesul de studii a 

tehnologiilor 

informaţionale pentru 

toate formele de 

învăţămînt  

Analiza metodelor 

didactice utilizate şi a  

metodelor interactive de 

instruire. 

Organizarea şi 

desfăşurarea în cadrul 

catedrei a seminarelor 

metodice cu scopul 

implementării în procesul 

educaţional a metodelor 

interactive/centrate pe 

student. 

Elaborarea raportului. 

Pe parcursul 

anului. 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

4.2. Monitorizarea 

numărului de articole din 

cadrul catedrei 

Kinetoterapie, inclusiv 

publicaţii ştiinţifică – 

metodice, naţionale şi 

internaţionale, etc. 

Elaborarea raportului. Noembrie  

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

5 Utilizarea 

tehnologiilor 

moderne de 

studii. 

Monitorizarea prezentării 

suporturilor de curs în 

format on-line  

 

Organizarea şi 

desfăşurarea în cadrul 

catedrei seminarului 

instructiv metodic cu 

referirea la plasarea 

supotorilor disciplinare pe 

platforma Moodle 

Elaborarea raportului. 

Septembrie-

octombrie 

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

6 Îmbunătăţirea 

Sistemului de 

Management al 

Calităţii în 

USEFS. 

6.1. Elaborarea şi 

aprobarea raportului anual 

de activitate a Echipei de 

Asigurare a Calității la 

catedra Kinetoterapie. 

Elaborarea raportului şi 

formularea măsurilor de 

îmbunătăţire continuă. 

Mai 2018 Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 
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Plan de activitate a Echipei de Asigurare a Calităţii 

Catedra Kinetoterapie 

la programele de studiu Ciclu II:  

Tehnologii kinetoterapeutice de recuperare, Logopedie şi motricitate verbală şi 

Terapie manuală şi kinesiologie aplicativă 

Pentru anul universitar 2018-2019 

Nr. Domenii Activități planificate Direcţia realizării şi 

rezultatele planificate 

Termen de 

realizare 

Responsabili 

1. Formarea 

profesională a 

masteranzilor.  

 

1.1. Menţinerea calităţii 

curriculei conform 

standardelor universitare; 

Revizuirea curriculelor 

conform cerinţelor noi şi 

aprobarea lor la şedinţa 

catedrei 

Septembrie 

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

1.2.Creşterea obiectivităţii 

procesului de evaluare 

internă 

Participarea catedrei la 

proces  de evaluare internă, 

organizat de Dapartamentul 

calităţii 

Pe parcursul 

anului 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

1.3. Asistarea la  

organizarea practicii de 

specialitate a 

masteranzilor facultăţii 

Kinetoterapie. 

Monitorizarea şi analiza 

rezultatelor practicii.  

1. Asigurarea pregătirii 

pachetului de documente 

necesare pentru desfăşurarea 

practicii de specialitate: 

- Repartizarea 

masteranzilor la practică; 

- Programa stagiului de 

practică; 

- Raportul practicii; 

- Structura agendei de 

practică; 

- Contractul de 

parteneriat; 

- Regulamentul stagiilor 

de practică. 

2. Anchetarea 

coordonatorilor de practică 

şi a masteranzilor 

practicanţi. 

3. Pregătirea raportului. 

Pe parcursul 

anului 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

1.4. Asigurarea 

organizării susţinerii 

prealabile a tezelor de 

master şi analiza 

rezultatelor. 

Pregătirea raportului despre 

susţinerea prealabilă a 

tezelor de master. 

Noiembrie 

2018 - 

Martie  2019   

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

2. Intensificarea 

cercetărilor 

ştiinţifice în 

domeniile de 

studii și 

asigurarea 

inserţiei 

cercetărilor în 

formarea 

profesională a 

tinerilor 

specialişti 

Creșterea importanței și calității cercetării în dezvoltarea 

instituțională 

 

2.1. Monitorizarea 

procesului educaţional 

privind utilizarea în 

procesul de studii a 

tehnologiilor 

informaţionale pentru 

toate formele de 

învăţământ.  

Analiza metodelor 

didactice utilizate şi a  

metodelor interactive de 

instruire. 

Monitorizarea nivelului de 

satisfacţie a masteranzilor 

de procesul de studiu.  

Pe parcursul 

anului. 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 
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3. Utilizarea 

tehnologiilor 

moderne de 

studii. 

Monitorizarea prezentării 

suporturilor de curs în 

format on-line  

 

Organizarea şi desfăşurarea 

în cadrul catedrei 

seminarului instructiv 

metodic cu referirea la 

plasarea supotorilor 

disciplinare pe platforma 

Moodle 

Elaborarea raportului. 

Septembrie-

octombrie 

2018 

Agapii E.,. 

Pogorleţchi Ala, 

Cebotaru Nina 

4. Modernizarea 

învăţământului 

universitar din 

perspectiva 

integrării în 

Spațiul 

European al 

Învăţământului 

Superior. 

4.1. Participarea  în cadrul  

procesului de evaluare 

externă a programelor de 

studii pentru ciclul II. 

- Participarea la elaborarea 

raportului de autoevaluare a 

catedrei Kinetoterapie  în 

conformitate cu cerinţele 

Ghidului de evaluare 

externă a programelor de 

studii pentru ciclul II. 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

 


