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Planul de activitate al Echipei de Asigurare a Calității Studiilor  

în cadrul catedrei Medicina Sportivă,  

pentru anul de studii 2019-2020 

Nr. Tipul activității Termen de îndeplinit Responsabili 

1. Aprobarea membrilor comisiei de calitate Septembrie, 2019 Erhan E., Moroșan R. 

2. Aprobarea planului  de activitate al echipei de calitate al catedrei Septembrie, 2019 Erhan E., Moroșan R 

3.  Aprobarea orarului activității extradidactice, a lucrului individual cu studenții  pentru 

semestrul I 

Septembrie, 2019 Erhan E. 

4. Aprobarea planurilor individuale de lucru a membrilor catedrei  pentru anul de studii 2019-

2020 

Septembrie, 2019 Erhan E. 

5. Aprobarea graficului lecțiilor deschise a membrilor catedrei Medicina Sportivă pe anul de 

studii 2019-2020. 

Septembrie, 2019 Erhan E. 

 Participărea profesorilor catedrei de Medicină Sportivă  la auditul  intern. Pe parcursul anului Profesorii catedrei 

6. Analiza și aprobarea formelor, tipurilor de evaluare curentă la disciplinile predate în cadrul 

catedrei 

Octombrie 2019 Deleu I. Erhan E. 

7. Verificarea protofoliilor membrilor catedrei Octombrie 2019 Delipovici I 

    

8. Verificarea completării registrelor și a realizării orelor auditoriale de către profesorii 

catedrei 

Noiembrie 2019 Dudnic E. 

9. Monitorizarea procesului de evaluare a rezultatelor academice la disciplinile predate in 

cadrul catedrei 

Decembrie 2019 Moroșan I. 

10. Controlul procesului de elaborare a testelor, biletelor de examinare pentru toate tipurile de 

evaluare. Aprobarea testelor și biletelor de către șeful catedrei 

Decembrie 2018 Erhan E. 

11. Aprecierea gradului de satisfacție a studenților la disciplinile predate din cadrul catedrei Decembrie 2019 Gîrlea N. 

12.  Verificarea dărilor de seamă pe semestrul de toamnă a anului de studii 2019-2020 ianuarie 2020 Tataru A.,Lupașco V. 

13. Aprobarea orarului activității extradidactice, a lucrului individual cu studenții pentru Ianuarie 2020 Erhan E. 



semestru II 

14. Monitorizarea datelor cu privire la frecvența studenților la orele de curs și completarea 

registrelor grupelor academic de către cadrele didactice 

Februarie 2020 Erhan E., Membrii catedrei 

15. Verificarea documentației pentru procesul instructiv-didactic a membrilor catedrei 

(conform indicatorilor de calitate) 

Martie 2020 Dorgan V. 

16 Desfășurarea conferinței științifice a studenților în cadrul catedrei Martie 2020 Erhan E. Membrii catedrei 

17. Asistarea reciprocă la lecțiile deschise desfășurate  de cadrele didactice în semestrul II de 

studii. Completarea registrului academic 

Aprilie 2020 Membrii catedrei 

18.  Verificarea tezelor de licență în conformitate cu cerințele noi. Aprilie 2020 Moroșan R.,Moroșan I 

19. Monitorizarea procesului de evaluare a rezultatelor academice la disciplinile predate in 

cadrul catedrei pentru semestrul II de studii. Totalizarea sesiunii de vară. 

Aprilie 2020 Lupașco V. 

20. Raportarea dărilor de seamă pe semestrul I și II al anului de studii 2018-2019. Mai 2020 Profesorii catedrei 

21. Totalizarea activității echipei de asigurare a calității studiilor în cadrul catedrei și 

Consiliului Facultății de Kinetoterapie pentru anul de studii 2019-2020. Realizarea 

raportului anual. 

Iunie 2020 Erhan E.,Moroșan 

R.,Gîrlea N. 

 

 


