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, DE ACTIVITATE A ECHIPEI DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA CATEDRA ŞTIINŢE PSIHOPEDAGOGICE ŞI SOCIOUMANISTICE

ANUL DE STUDII 2019-2020

Obiective generale Obiective specifice/ acţiuni prioritare Termen

1. Modernizarea învăţământului 
universitar din perspectiva integrării în 
Spaţiul European al învăţământului 
Superior, implementarea cerinţelor 
Procesului Bologna, a Sistemului 
European/Naţional de Credite de 
Studiu

Permanenta raportare la sistemele naţionale şi internaţionale de autoevaluare, 
evaluare şi acreditare în raport cu legislaţia în vigoare privind managementul 
educaţional, prin:

1. Elaborarea raportului de autoevaluare a programelor de studii: Educaţia 
fizică şi sport; Cultura fizică recreativă, Cultura fizică de recuperare, 
Securitate civilă şi ordine publică în scopul evaluării externe şi acreditaţii 
acestora.

2. Participarea la seminarele de formare/informare cu privire la evaluarea 
externă a programelor de studii: Educaţie fizică şi sport, Cultura fizică 
recreativă, Cultura fizică de recuperare, Securitate civilă şi ordine publică în 
vederea acreditării.

3. Elaborarea raportului de autoevaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică în

Septembrie-octombrie,
2019

Septembrie-octombrie,
2019

Septembrie-octombrie,
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scopul evaluării externe şi acreditării.
4. Constituirea şi menţinerea bazelor de date ale catedrei: normarea activităţii 

didactico-ştiinţifice, teze de licenţă/master, rezultatele academice ale 
studenţilor.

2019 
Pe parcursul anului

2. Form area profesională a 
studenţilor/m asteranzilor/doctoranzilor la 
nivelul exigenţelor naţionale şi europene, 
astfel încât USEFS să-şi consolideze poziţia 
de universitate perform antă în domeniile: 
Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale sportului, 
M otricitate specială şi recuperare, Servicii 
hoteliere, turism  şi agrem ent şi Protecţia 
persoanelor şi a proprietăţii

Evaluarea sistematică a calităţii program elor de studii, pentru  îm bunătăţirea 
continuă a perform anţelor acestora, prin:

1. Aplicarea chestionarului de evaluare a programelor de studiu de către 
angajatori/potenţialii angajatori şi absolvenţii USEFS.

2. Ajustarea curricula la disciplinele catedrei la cerinţele angajatorilor sau/şi 
previziunile de dezvoltare a pieţei muncii.

3. Aplicarea chestionarului de evaluarea gradului de satisfacţie al studenţilor 
USEFS privind calitatea procesului educaţional.

4. Aplicarea chestionarului de evaluare a gradului de satisfacţie a personalului 
academic al catedrei ŞPPSU.

5. Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă ai procesului 
educaţional al catedrei ŞPPSU.

Îm bunătăţirea calităţii resurselor um ane din cadrul catedrei, prin:
1. Acoperirea catedrei cu cadre didactice cu norma de bază şi prin cumul 

intern în conformitate cu cadrul normativ în vigoare.
2. Analiza ponderii cadrelor didactice şi ştiinţifice titulare şi prin cumul intern 

cu grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice care asigură predarea 
cursurilor teoretice la catedră (minim 70%).

3. Dezvoltarea personalului academic al catedrei prin participarea la seminare, 
programe de formare, conferinţe, mese rotunde.

4. Evaluarea internă a cadrelor didactice bazată pe criterii instituţionale de 
calitate.

5. Organizarea seminarului metodic pentru cadrele didactice ale catedrei 
“Asigurarea calităţii procesului educaţional în cadrul disciplinelor catedrei 
ŞPPSU”.

Martie-aprilie, 2020

Septembrie-octombrie, 
2019 

Mai, 2020

Iunie, 2020

Permanent

August, 2019 

Septembrie, 2019

Pe parcursul anului 

Ianuarie, iunie, 2020

Ianuarie, 2020



3. Reorganizarea procesului educaţional 
într-o nouă paradigm ă, centrată pe 
clienţi, ce a r spori calitatea form ării 
competenţelor profesionale, calitatea 
reuşitei şi frecvenţei studenţilor

O rientarea USEFS către com unitatea socioeconomică şi adap tarea  constantă 
a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei, prin:

1. Organizarea mesei rotunde cu studenţi, absolvenţi şi angajatori cu genericul 
“Consolidarea parteneriatului dintre universitate şi alţi actori sociali in 
vederea creşterii inserţiei profesionale a absolvenţilor USEFS"

2. Evaluarea satisfacţiei angajatorilor privind calitatea formării profesionale a 
absolvenţilor USEFS.

3. Ghidarea, monitorizarea şi analiza integrării în piaţa muncii a absolvenţilor 
universităţii.

4. Consilierea şi medierea situaţiilor problemă în formarea şi dezvoltarea 
profesională.

5. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul social şi cu instituţii pentru creşterea 
gradului de angajare a tinerilor absolvenţi.

Dezvoltarea educaţiei centrate pe student
Implementarea metodelor de predare-învăţare-evaluare centrate pe cel ce 
învaţă în cadrul disciplinelor predate în cadrul catedrei.

Noiembrie, 2019

Pe parcursul anului 

Pe parcursul anului 

Permanent 

Pe parcursul anului

Permanent

4. Intensificarea cercetărilor ştiinţifice în 
domeniile de studii şi asigurarea inserţiei 
cercetărilor în form area profesională a 
tinerilor specialişti

C reşterea im portanţei şi calităţii cercetării în dezvoltarea instituţională
1. Creşterea numărului de angajaţi cu titluri ştiinţifico-didactice din ţară şi 

cercetători din străinătate în cadrul catedrei.
2. Elaborarea planului operaţional de activitate ştiinţifică a catedrei pentru anul

de studii 2019-2020.
3. Elaborarea raportului de activitate ştiinţifică a catedrei pentru anul 2019.
4. Elaborarea raportului de activitate ştiinţifică a catedrei pentru anul de studii 

2019-2020.
5. Participarea şi aplicarea de către membrii catedrei a proiectelor instituţionale

de cercetare; proiectelor naţionale/internaţionale de cercetare; cercetărilor 
individuale etc.

6.Diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din cadrul catedrei prin 
publicarea în reviste naţionale/internaţionale.

7. Analiza implicării şi participării cadrelor didactice ale catedrei şi studenţilor în 
diverse proiecte/programe de cercetare.

8. Analiza/aprobarea temelor propuse pentru lucrările de licenţă/master.
9. Analiza calităţii tezelor de licenţă/master a studenţilor specializaţi la catedră.

Septembrie-octombrie, 
2019 

Septembrie, 2019

Iunie, 2020 

Pe parcursul anului

Pe parcursul anului 

Iunie, 2020 

Martie-aprilie, 2020 

Iunie, 2020



Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale studenţilor
1. Ghidarea cercetării studenţilor în elaborarea tezelor de licenţă/master şi a 

publicaţiilor ştiinţifice în cadrul conferinţelor studenţeşti.
2. Iniţierea de proiecte care vizează formarea de abilităţi de cercetare şi 

diseminare rezultate la nivelul de licenţă/masterat/doctorat.
C reşterea gradului de disem inare publică şi de utilizare în societate a 
rezultatelor cercetării

1. Participarea cadrelor didactice ale catedrei la Congresul “Sport. Olimpism. 
Sănătate” USEFS.

Pe parcursul anului 

Pe parcursul anului

19-21 septembrie, 2019

5. Dezvoltarea unui sistem de 
m anagem ent inform aţional integrat, a 
unei culturi organizaţionale de 
excelenţă şi prom ovarea imaginii 
USEFS

T ransparen ţa  în comunicare, prin:
1. Actualizarea informaţiilor de pe pagina web a universităţii.
2. Actualizarea platformei e-learning de învăţare MOODLE a universităţii.
3. Evaluarea gradului de satisfacţie a utilizatorilor platformei.

Prom ovarea imaginii universităţii, prin:
1. Elaborarea/actualizarea, publicarea şi difuzarea materialelor specifice de 

promovare a catedrei şi universităţii.
2. Participare la evenimentul de promovare a imaginii universităţii “Ziua 

uşilor deschise” a USEFS.

Pe parcursul anului 
Pe parcursul anului

Pe parcursul anului 

Aprilie, 2020

6. Consolidarea şi îm bunătăţirea 
Sistemului de M anagem ent al Calităţii 
în USEFS

îm bunătăţirea  continuă a perform anţei, eficienţei şi eficacităţii SMC, prin:
1. Elaborarea planului de activitate al echipei de calitate al catedrei ŞPPSU 

pentru anul de studii 2019-2020.
2. Aplicarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii.
3. Asigurarea participării active/implicării studenţilor în îmbunătăţirea 

continuă a calităţii.
4. Identificarea problemelor ce apar în legătură cu asigurarea şi evaluarea 

calităţii, cu înaintarea propunerilor către Comisia de Asigurare a Calităţii la 
Facultatea Pedagogie în vederea rezolvării acestora.

Septembrie, 2019 

Pe parcursul anului 

Permanent 

Permanent



7. Prom ovarea dimensiunii internaţionale 
a calităţii în învăţăm ântul superior 
prin  schimbul de cunoştinţe în tre  
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. Implicarea comunităţii locale şi regionale în organizarea activităţilor 

ştiinţifico-didactice din cadrul catedrei.

C reşterea vizibilităţii şi reputaţiei academice a USEFS
1. Organizarea seminarelor de informare în scopul sporirii calităţii lucrărilor 

publicate de membrii catedrei ŞPPSU.
2. Aplicarea dosarelor de participare la mobilităţile academice de către 

membrii catedrei în universităţile din ţară şi de peste hotare.
3. Ghidarea şi consilierea studenţilor în procesul de mobilitate academică.

Pe parcursul anului 

Pe parcursul anului

Ianuarie, 2020 

Pe parcursul anului 

Pe parcursul anului


