
Raport de activitate a comisiei de calitate 

catedra „Kinetoterapie”,

Facultatea Kinetoterapie 

Anul universitar 2015-2016

Aprob şef catedră 

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

Membrii comisiei:

-  Pogorleţchi Ala dr, biolog., conf. univ., (preşedintele comisiei);

-  Saviţchi Svetlana lector univ.

Nr. Activitatea şi indicaţii Termen Notă de 
îndeplinire

Semestrul I

1 Verificarea portofoliior şi a conţinutului 

acestuia: programa analitică, programa de 

studii, fişa discipliei, curriculum.

Septembire
2015

realizat

2 Completarea portofoliilor cu menţiunile şi 

certificate de participare la confeinţe şi 

simposioane.

Septembrie
2015

realizat

3 Completarea portofoliilor cu lista 

publicaţiilor.

Pe parcursul 
anului

realizat

4 Analiza repartizării studenţilor anului IV la 

practica de specialitate II.

Octombrie
2015

realizat

5 Repartizarea temelor către lucrările de curs la 

anul III.

Septembrie
2015

realizat

6 Verificarea evaluărilor curente şi rezultatele 

evaluării să fie notate în registru.

Pe parcursul 

semestrului (o 

dată în lună)

/V

îndeplinit

7 Verificarea conţinutului portofoliului după Martie 2016
A

îndeplinit



cerinţele actule.

8 Verificarea conformităţii curricumului 

disciplinar cu cerinţele şi normele actuale.

Aprilie 2016 îndeplinit

"9 Evaluarea completării registrilor de către 

membrii catedrei.

Pe parcursul 

semestrului

A

îndeplinit

10 Verificarea corespunderii subiectelor de la 

examen cu procesul didactic desfăşurat.

Aprilie -  Mai îndeplinit

11 Evaluarea practicii anului IV. Decembrie

2015

realizat

12 Evaluarea calităţii asistării reciproce a 

membrilor catedrei la ore.

Pe parcursul 

semestrului

îndeplinit

13 Analiza şi evaluarea implimentării în cadrul 

procesului de învăţămînt strategiilor 

didactice eficiente

(modeme,interactive, activităţi în grup)

Pe parcursul 

semestrului

realizat

Semestrul II

14 Analiza repartizării studenţilor anului III la 

practica de specialitate I.

Februarie
2016

realizat

15 Completarea portofoliilor cu lista 

publicaţiilor

Pe paecursul 
semestrului

îndeplinit

16 Evaluarea completării registrilor de către 

membrii catedrei.

Pe parcursul 
semestrului

realizat

17 Evaluarea practicii anului III. Martie 2016 realizat

18 Verificarea corespunderii subiectelor de la 

examen cu procesul didactic desfăşurat.

Aprilie 2016 îndeplinit

19 Verficarea orarului susţinerii prealabile a 

tezelor de licenţă.

Aprilie 2016
A

îndeplinit

20 Participarea la conferinţe Pe parcursul 
anului

realizat


