Obiective generale

1.
activităţii

Monitorizarea
de

asigurare

Obiective specifice/ acţiuni prioritare

de

Reponsabili

Pe parcursul
anului de studii
2018-2019

Onoi Mihail
Mindrigan Vasile

1. Inițierea unui program nou la ciclul II masterat la domeniul de
a formare profesională „Servicii publiceˮ (programul „Tehnologii și

calităţii programelor de studii management în turismˮ) pentru a oferi continuitate programului de la ciclul
universitare

Termen

licenţă şi I „Servicii hoteliere, turism și agrementˮ în scopul evaluării externe şi

masterat în cadrul catedrei.

acreditării acestuia.
2.Analiza, evaluarea şi aprobarea, la nivelul catedrei, a curiculelor şi
fişelor disciplinelor de învăţământ, atât la ciclul de licenţă, cât şi la cel de

Mindrigan V.
Permanent

masterat, pentru studenţii specializaţi la înot şi turism.
3.Elaborarea raportului privind monitorizarea, asigurarea şi evaluarea
calităţii tuturor programelor de studii ofertate de catedră.

2.Coordonarea

Îmbunătăţirea calităţii
catedrei, prin:

Mindrigan V.
Mai 2019

procesului de predare-învăţare în cadrul

activităţilor de evaluare a
1. Aplicarea chestionarelor pentru studenţii şi masteranzii
calităţii
procesului
de
predare-învăţare pe baza specializaţi la înot şi turism, precum şi pentru colaboratorii catedrei.
evaluărilor realizate de
2. Asistarea la lecţiile deschise ale colaboratorilor catedrei.
către studenţi, masteranzi,

Decembrie, 2018
Mai, 2019

Onoi M.
Diacenco E.

Permanent

Mindrigan V.
Onoi M.

3. Asigurarea disciplinei şi activităţii de lucru a colaboratorilor
colegi
(evaluare
intercolegială) şi şefii de catedrei.
catedră şi valorificarea
4. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale
informaţiilor
obţinute
pentru
îmbunătăţirea (registre, planuri individuale etc.)
calităţii activităţii didactice,
de
formare profesională a
studenţilor
Permanenta raportare la sistemele naţionale şi internaţionale de
3.
Analiza şi evaluarea
externă a programelor de autoevaluare, evaluare şi acreditare în raport cu legislaţia în vigoare privind
studii de masterat conform managementul educaţional, prin:
standardelor
de
calitate
2. Elaborarea raportului de autoevaluare a programului de studiu
asumate de Catedra Nataţie şi
„Tehnologii şi management în turism” în scopul evaluării externe şi
Turism.
acreditării acestuia.
3. Participarea la seminarele şi şedinţele de informare cu privire la
evaluarea externă a programelor de masterat.

Permanent

Diacenco E.

Permanent

Mindrigan V.
Onoi M.
Diacenco E.

Ianuarie - Mai
2019

Permanent

Mindrigan V
Onoi M.

Mindrigan V.

4. Dezvoltarea sistemului

1.

Realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date privind

informatic privind
programele de studii universitare ofertate de catedră şi publicarea lor pe
monitorizarea şi evaluarea
calităţii în cadrul catedrei site.
nataţie şi turism
2.

Asigurarea accesului public la informaţiile privind toate activităţile

Catedrei (activitate didactică, de cercetare, regulamente etc.) contribuind

Permanent

Onoi M.

Permanent

Mindrigan V.
Onoi M.
Diacenco E.

astfel la sporirea încrederii şi a credibilităţii catedrei.

3.

Asigurarea pe platforma MOODLE a informaţiei necesare

Permanent
Mindrigan V.

studenţilor, masteranzilor (programelor curriculare, fişelor disciplinelor,
cursurilor de lecţii, lucrului individual şi a surselor bibliografice).

1. Diseminarea, în cadrul Catedrei, a rezultatelor evaluării, realizate de
5.Diseminarea informaţiilor
şi crearea unei culturi privind către studenţi, colegi şi şeful de Catedră a activităţilor didactice şi
calitatea
propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii.
2. Prezentarea în cadrul şedinţei de catedră a unor informaţii şi rapoarte

Decembrie, 2018
Mai, 2019

Onoi M.
Diacenco E.

Mai, 2019
Mindrigan V.

privind nivelul calităţii programelor de studii ofertate de catedră, cu scopul
formării unei culturi a calităţii în educaţie
3. Informarea studenţilor şi a personalului didactic cu privire la raţiunea,
scopul, obiectivele şi modalităţile de realizare a monitorizării, asigurării şi
evaluării calităţii activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică cu scopul

Permanent

Diacenco E.

formării unor atitudini şi comportamente favorabile realizării unor
activităţi de calitate, în conformitate cu standardele precizate în
documentele de politică educaţională în domeniu.
Septembrie, 2018
Ianuarie, 2019
4. Promovarea, prin dezbateri în cadrul Catedrelor, a unor metode şi
tehnici de predare-învăţare centrate pe student care asigură o mai mare

Onoi M.
Diacenco E.
Mindrigan V.

eficienţă şi o calitate superioară activităţilor didactice.
1. Asigurarea continuităţii în derularea proiectelor finanţate de
6.
Participarea activă la
competiţia
de
proiecte programele de stat şi cele pentru tinerii cercetători, la care participă cadrele
educaţionale,
naţionale
şi didactice ale catedrei.
internaţionale
2. Depunerea spre aprobare cel puţin a unui proiect pentru cadrele
didactice şi a unui proiect pentru masteranzi sau doctoranzi.

7.
Participarea
1.Creşterea gradului de implicare a studenţilor şi cadrelor didactice
studenţilor
şi a cadrelor
didactice ale Catedrei Nataţie ale catedrei în activităţi extracurriculare fizice şi sportive.
şi
Turism
la
activităţi
2. Derularea, la nivelul catedrei, a cel puţin patru activităţi pe teme
extracurriculare şi sportive
sportive axate pe nataţie şi turism.

Pe parcursul
anului

Pe parcursul
anului

Permanent
Permanent

Rîşneac B.
Solonenco G.
Onoi M.
Mindrigan V.
Grosu M.
Cadrele didactice
ale catedrei,
masteranzi şi
doctoranzi
Mindrigan V.
Onoi M.
Diacenco E.
Cadrele didactice
ale catedrei

1. Extinderea mobilităţilor în cadrul programelor de studii existente la
8. Creşterea numărului
de mobilităţi ale cadrelor catedră.
didactice şi studenţilor din
2. Proiectarea procedurilor specifice pentru programele de mobilităţi
cadrul catedrei
ERASMUS+.
3. Creşterea numărului de cadre didactice încadrate în mobilitate
academică.
4. Organizarea de întruniri cu studenţii specializaţi la înot şi turism în
prezentarea programului ERASMUS+.

Permanent

Membrii catedrei

Permanent
Membrii catedrei
Membrii catedrei
Permanent
Membrii catedrei
Permanent

