Obiective generale

Obiective generale

1. Modernizarea
Permanenta raportare la sistemele naţionale şi internaţionale de
învăţământului
autoevaluare, evaluare şi acreditare în raport cu legislaţia în vigoare
privind managementul educaţional, prin:
universitar din
1. Evaluarea programelor de studii asigurate de catedra MCF în scopul
perspectiva integrării în
evaluării externe şi acreditării acestora.
Spațiul European al
2.
Inițierea unui nou program de studii la ciclul II masterat care ar
Învăţământului Superior,
asigura continuitatea pregătirii profesionale a absolvenților ciclului I.
implementarea cerinţelor
3. Autoevaluarea activității de cercetare științifică în scopul evaluării
Procesului Bologna, a
externe şi acreditării.
Sistemului
4. Reviuzuirea/actualizarea cadrului reglementativ intern și elaborarea
European/Naţional de
propunerilor corespunzătoare legislației și bunelor practici naționale
Credite de Studiu
și europene.
2. Formarea profesională a
Evaluarea sistematică a calităţii programelor de studii, pentru
studenţilor/masteranzilor/doct îmbunătăţirea continuă a performanţelor acestora, prin:
1. Aplicarea chestionarelor de evaluare de către angajatori/potenţialii
oranzilor la nivelul exigenţelor
angajatori a unui nou program de studii ciclul II master și analiza
naţionale şi europene, astfel
acestora cu implementarea măsarelor de îmbunătățire ce se impun.
încât USEFS să-şi consolideze
2. Actualizarea şi corelarea curriculumurilor universitare la cerinţele
poziţia de universitate
angajatorilor și previziunile de dezvoltare a pieței muncii.
performantă în domeniile:
3. Evaluarea gradului de satisfacţie al studenţilor USEFS la
Ştiințe ale educației, Ştiinţe ale
disciplinele predate la catedra MCF.
sportului, Motricitate
4. Evaluarea gradului de satisfacţie a personalului catedrei MCF.
specială și recuperare, Servicii
5. Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă ai procesului
hoteliere, turism și
educaţional în cadrul catedrei MCF
agrement şi Protecția
persoanelor și a
Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, prin:
proprietății
1. Monitorizarea dezvoltării personalului academic.
2. Evaluarea internă a cadrelor didactice bazată pe criterii
instituţionale de calitate.

Termen

Reponsabili

Septembrieoctombrie, 2018

Coordonatorii de Programe
Şeful catedrei MCF

Septembrieoctombrie, 2018
Permanent

Martie-aprilie,
2019
Decembrie, 2018
Septembrieoctombrie, 2018
Mai, 2019
Iunie, 2019
Permanent
Permanent

Mai-iunie, 2019

Șeful catedrei MCF

Șeful catedrei MCF,
responsabilii pentru
practica managerial
(Cușnereov Alexei., Franț
Anna, Carp Ana)
Șeful catedrei MCF,
membrii echipei de calitate
(Șeful catedrei MCF,
Cușnereov Alexei, dr.
conf. univ, Savin
Alexandru, lector univ.)
Titularii discipșinelor
Membrii echipei de calitate
Membrii echipei de calitate

3. Organizarea seminarelor metodice pentru cadrele didactice cu
privire la asigurarea calităţii procesului educaţional în cadrul
catedrei MCF.

Ianuarie, 2019

Membrii echipei de calitate
Membrii echipei de calitate

Șeful catedrei, laborantsuperior Telepeț
Şeful catedrei MCF
Membrii echipei de calitate
3. Reorganizarea procesului
educaţional într-o nouă
paradigmă, centrată pe
clienţi, ce ar spori
calitatea formării
competenţelor
profesionale, calitatea
reuşitei şi frecvenţei
studenţilor

4. Intensificarea
cercetărilor ştiinţifice în
domeniile de studii și
asigurarea inserţiei
cercetărilor în formarea
profesională a tinerilor
specialişti

Orientarea USEFS către comunitatea socio-economică şi adaptarea
constantă a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei, prin:
1. Evaluarea satisfacţiei angajatorilor privind formarea profesională a
absolvenţilor USEFS.
2. Menținerea relațiilor cu absolvenții specializărilor catedrei în
scopul colaborării ulterioare.
3. Monitorizarea şi analiza integrării în piaţa muncii a absolvenţilor
universităţii.
Dezvoltarea educației centrate pe student
1. Integrarea studenţilor în structurile de luare a deciziilor: echipe de
calitate, a catedrei MCF
Creșterea importanței și calității cercetării în dezvoltarea
instituțională
1. Creșterea numărului de angajați cu titluri științifico-didactice.
2. Angajarea de cercetători din străinătate la catedra MCF
3. Actualizarea ofertelor de publicare a rezultatelor cercetării ştiinţifice
în publicațiile naţionale şi internaționale.
4. Monitorizarea numărului de publicații înregistrate în baze de date
internaționale.
Dezvoltarea competențelor de cercetare ale studenților
1. Includerea studenților la fiecare nivel de studii în colective de

Permanent

Șeful catedrei MCF, şi
responsabilii pentru
practica managerial

Septembrie, 2018

Șeful catedrei MCF,
membrii echipei de calitate

Septembrieoctombrie, 2018

Șeful catedrei MCF

Permanent

Șeful catedrei MCF, Volcu
Irina, drd., lector univ
Șeful catedrei MCF,
laborant-superior

Septembrie-

cercetare.
2. Inițierea de proiecte care vizează formarea de abilități de cercetare
și diseminare rezultate la nivelul de licenţă/masterat/doctorat.
Creșterea gradului de diseminare publică și de utilizare în societate a
rezultatelor cercetării
1. Participarea membrilor catedrei MCF la lucrările Congresului
Științific Internațional organizat de către USEFS.
2. Desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti.
5. Dezvoltarea unui sistem
de management
informaţional integrat, a
unei culturi
organizaţionale de
excelenţă şi promovarea
imaginii USEFS

Transparenţa în comunicare, prin:
1. Actualizarea permanentă a informaţiilor de pe pagina web a
universităţii.
2. Includerea în planurile de activitate a modalităţilor şi măsurilor
întreprinse de catedre/facultăţi în vederea asigurării transparenţei
înformaţiilor de interes public.
Creșterea funcționalității și a gradului de utilizare a platformelor IT
1. Încărcarea/actualizarea materialelor didactice și accesarea pe
platforma de e-learning a universităţii.
2. Evaluarea gradului de satisfacție a utilizatorilor platformei.
Promovarea imaginii universităţii, prin:
1. Elaborarea/actualizarea, publicarea și difuzarea materialelor
specifice de promovare a universităţii.
2. Organizarea evenimentului “Ziua uşilor deschise”.

6. Consolidarea şi
îmbunătăţirea Sistemului
de Management al
Calităţii în USEFS

Îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii SMC,
prin:
1. Monitorizarea şi aprobarea planurilor de activitate aechipe de
calitate

octombrie, 2018

octombrie, 2018
Martie-aprilie,
2019

Permanent

Șeful catedrei MCF, Volcu
Gheorghe, dr. prof. univ.,
Volcu Irina, drd., lector
univ
Şeful catedrei MCF,
membrii catedrei
Şeful catedrei MCF,
membrii catedrei MCF
Informatician-programator
Lascov Andrian
Informatician-programator
Lascov Andrian, membrii
catedrei MCF

Permanent
Mai, 2019

Permanent
Aprilie, 2019

Septembrie-

Informatician-programator
Lascov Andrian, membrii
catedrei MCF, membrii
echipei de calitate
Şefiul catedrei MCF,
membrii echipei de
calitate, Informaticianprogramator
Lascov Andrian
Şefiul catedrei MCF,
membrii echipei de calitate

2. Revizuirea/actualizarea procedurilor specifice Sistemului de
Management al Calităţii USEFS şi implementarea acestora la
nivelul catedrei MCF.
3. Aplicarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii.

octombrie, 2018
Pe parcursul
anului

Permanent
Consolidarea infrastructurii de asigurare a calității la toate nivelurile
universității, prin:
1. Monitorizarea continuă a activității echipelor de calitate la cateda MCF Permanent
7. Promovarea dimensiunii
internaţionale a calităţii
în învăţământul superior
prin schimbul de
cunoştinţe între
universităţi, asigurarea
mobilităţii studenţilor şi
a corpului profesional,
proiecte didactice şi de
cercetare
interuniversitară

Consolidarea încrederii partenerilor în instituţie, prin:
1. Încheierea acordurilor de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii
educaţionale şi alţi parteneri sociali.
2. Colaborarea cu alte instituţii din reţeaua universitatră din ţară şi de
peste hotare interesate de implementarea şi dezvoltarea SMC şi
altor concepţii de calitate în învăţământul superior.
3. Organizarea activităţilor ştiinţifico-didactice cu implicarea
comunităţii locale şi regionale.
Creșterea vizibilității și reputației academice a USEFS
1. Organizarea seminarelor/training-urilor/meselor rotunde/atelierelor
de lucru în scopul sporirii calității lucrărilor publicate de membrii
comunității academice a USEFS.
2. Încheierea parteneriatelor cu universităţile din ţară şi de peste
hotare privind mobilităţile academice pentru studenţi/staf
academic/staf administativ.

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului

Şefiul catedrei MCF,
membrii echipei de calitate
Şefiul catedrei MCF,
membrii echipei de calitate
Şeful catedrei MCF
Șeful catedrei MCF, şi
responsabilii pentru
practica managerial
Şeful catedrei MCF,
membrii echipei de calitate
Şeful catedrei MCF,
membrii catedrei MCF

Pe parcursul
anului

Şeful catedrei MCF

Pe parcursul
anului

Responsabilul de
Erasmus+ la catedra MCF
– Volcu Irina, drd, lector
univ.

