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PLANUL DE LUCRU
al Echipei de asigurare a calităţii a
Catedrei Probe Sportive Individuale
pe anul de învăţământ 2014-2015

Componenţa Echipei:
A. Polevaia–Secăreanu, dr. conf. univ.
V. Grosu, lector universitar.
A. Postolachi, lector superior.
Gh. Scobioală, lector superior.

Planul şedinţelor Echipei de asigurare a calităţii din cadrul Catedrei PSI
Nr. d/o
şi data
şedinţei
1.
22.12.14

Chestiuni de discuţie

Termen de
desfăşurare şi
realizare

1. Monitorizarea realizării activităţilor
conform planului de lucru al Catedrei pe Decembrie, 2014 –
anul 2014-2015 de învăţământ.
ianuarie, 2015
2. Verificarea documentaţiei de lucru şi a
planurilor individuale ale profesorilor.
3. Verificarea corespunderii subiectelor
(testelor, biletelor) pentru sesiunea de iarnă
2015 pentru examene la disciplinele
Catedrei.

1. Obiectivele de bază, privind sporirea
2.
22.01.15 nivelului calităţii procesului instructiveducativ la disciplinele Catedrei.
2. Informaţii privind repartizarea la
practica pedagogică a studenţilor anului
III.
3. Informaţii privind totalurile sesiunii de
iarnă.
4. Verificarea stării activităţii Catedrei
privind lucrul de cercetare ştiinţifică cu
studenţii.
1. Nivelul calităţii de desfăşurare a
3.
23.02.15 procesului instructiv-educativ în cadrul
disciplinelor Catedrei (desfăşurarea orelor
deschise, asistarea).
2. Frecvenţa studenţilor la ore şi disciplina
de muncă a profesorilor (cu evidenţa
încălcărilor şi sancţionărilor).
3. Completarea registrelor academice de
către profesorii catedrei (atestarea
studenţilor, realizarea programului de
studii, evidenţa frecvenţei).
1. Rezultatele practicii pedagogice şi
4.
27.03.15 managerială desfăşurate cu studenţii anului
III licenţă, anul I masterat de studii.
2. Cu privire la desfăşurarea Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale Studenţeşti din
mai 2015. Susţinerea prealabilă a tezelor
de licenţă anul IV-V secţia ZI/FFR.
3. Cu privire la desfăşurarea sesiunii de
vară cu studenţii Facultăţii de Sport,
Pedagogie, FFR şi Masterat.
4. Rapoartele activităţii de cercetare a
membrilor catedrei şi direcţie pedagogică
pe anii de studii 2020-2015.
5. Dezvoltarea strategică a catedrei pe anii
2015-2020

Ianuarie,
2015

Note privind
îndeplinirea,
data

Pe parcursul
semestrului;
Sesiunile de
iarna şi vară

februarie,
Permanent

Permanent

Februarie,
2015

martie,

Permanent
Permanent

Martie, aprilie, 2015
Permanent
Permanent

1. Portofoliile
profesorilor
(planurile
5.
30.04.15 individuale, materiale didactice de predare- Aprilie, mai, 2015
învăţare–evaluare la disciplină, lista
publicaţilor - inclusiv 2 articole în revista
USEFS
2. Monitorizarea activităţii de cercetare a
profesorilor
desfăşurată
în
cadrul
Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale şi
Naţionale din ţară şi de peste hotare.
3. Obiectivele
generale
privind
perfecţionarea activităţii Catedrei în
realizarea procesului de studii orientat spre
pregătirea specialiştilor în domeniul.
4. Desfăşurarea consultaţiilor şi lecţiilor
suplimentare cu studenţii restanţieri.
1. Realizarea controlului general privind Mai, iunie, 2015
6.
28.05.15 activitatea catedrei pentru anul 2014-2015,
în scopul elaborării Raportului privind
realizarea planului de lucru al Catedrei pe
anul 2014-2015 de studii.
2. Obiectivele
generale
privind
perfecţionarea documentelor cu privire la
activitatea extracuriculară cu studenţii.
3. Verificarea portofoliilor profesorilor.
1. Evaluarea activităţii de instruire, educare
Totalizare
7.
25.06.15 şi cercetare a cadrelor didactice ale catedrei
pe parcursul anului 2014-2015.
2. Analizarea propunerilor menţionate de
către profesori în planurile individuale de
lucru.

Şef Catedră

Permanent

Permanent

Sfârşitul
semestrului II

Permanent
Permanent

A. Polevaia-Secăreanu

