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PLAN O PER A ŢIO N A L  
pentru asigurarea calităţii educaţiei şi cercetării ştiinţifice 

al catedrei Ştiinţe Psihopedagogice şi Sociounianisticeîn anul universitar 2020-2021

Nr.
crt.

Domeniul / obiective  
strategice

Măsuri / Activităţi Termen Responsabil Resurse Indicatori
măsurabili

M A N A G E M E N T  AC A D EM IC
1. Promovarea  

interdisciplinarităţii, 
astfel încât să fie 
realizat binomul 
educaţie-cercetare

1. In troducerea  în curricu la  la 
d isc ip line le  de studii a subiecte lor 
care reflectă rezultatele  cercetării 
ş tiinţifice şi a  inovării ale  cadrelor 
d idactice  în program ul de studii.

2. A fo rm ula  tem atica  teze lo r  de  licenţă 
şi de m aster cu caracter 
interdisciplinar.

Septenibrie- 
O c tom brie  2020

Ş e f  catedră. 
F.chipa de 
calitate

Cadrele
didactice

Nr. de curricula 
reactualizate şi 
aprobate

Nr. de teze de 
licenţă şi m aster 
cu caracter 
interdisciplinar

2. Asigurarea / 
îmbunătăţirea  
continuă a procesului 
de predare-în \ăţare şi 
evaluare academică

1. Im p lem en tarea  tehnologiilor 
d idactice  m oderne  şi m etodelo r 
partic ipativ-active de  p redare- 
învăţare, eva luare  pe parcurs şi 
sum ativă . centrate  pe student în 
cadrul d isc ip line lor predate la 
catedră.

Perm anent Ş e f  ca tedră  
Hchipa de 
calitate

M ateriale
didactice

Nr. de cursuri 
m odern izate  în 
sistem  interactiv

facultăţii 
2020

A probat la 
Pedagogie  d 
proces 
Decanul
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Domeniul / obiective 
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Măsuri / Activităţi
9
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2. Revizuirea şi actualizarea planului de 
învăţământ la programul de master 
Psihopedagogia educaţiei fizice şi 
sportului conform prevederilor 
ANACEC.

Octombrie 2020 Coordonator 
de program, 
Goncearuc S.

REE al
Comisiei
ANACEC

Grad de 
actualizare

3. Elaborarea raportului de
implementare a măsurilor corective 
elaborate de Comisia de evaluare 
externă a ANACEC la programul de 
studii de licenţă Educaţie fizică

Noiembrie 2020 Coordonator 
de program, 
Calugher V.

REE al
Comisiei
ANACEC

Grad de 
implementare

4. Actualizarea materialelor de învăţare 
şi sporirea gradului de utilizare a 
platformei MOODLE în procesul 
didactic

Semestrial Şef catedră Materiale
didactice

Grad de utilizare 
a platformei

5. Revizuirea şi actualizarea curricula 
la stagiile de practică pedagogică în 
scopul dezvoltării competenţelor 
necesare pe piaţa muncii

Octombrie 2020 Şef catedră, 
echipa de 
calitate

Cadrele 
didactice 
implicate în 
realizarea 
stagiilor de 
practică

Gradul de 
actualizare

3. Adaptarea
programelor de studii 
la cerinţele actuale ale9

pieţei forţei de muncă

1. Evaluarea gradului e satisfacţie al 
beneficiarilor programelor de studii 
de licenţă şi de master (studenţi, 
absolvenţi, angajatori).

Ianuarie 2021, 
Iunie 2021

Şef catedră, 
Echipa de 
calitate

Programele de 
studii

Diagnoza 
programelor de 
studii

4. Asigurarea calităţii 
educaţiei

9

1. Elaborarea semestrială a raportului 
de sinteză privind constatările şi 
planul de măsuri şi îmbunătăţiri a 
desfăşurării activităţii didactice.

Ianuarie 2021 
Iunie 2021

Şef catedră Reglementări
interne

Raport
semestrial

2. Realizarea şi implementarea 
eficientă a acţiunilor corective 
conforme planurilor de măsuri şi

Semestrial Şef catedră, 
Echipa de 
calitate

Manualul
calităţii

Acţiuni
implementate
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îmbunătăţiri, înaintate de către 
auditul intern

3. Publicarea sistematică a informaţiei 
de interes public şi a rezultatelor 
obţinute pe pagina web a USEFS

Permanent Şef catedră Reglementări
interne

Nr. informaţii 
publicate

4. Organizarea sesiunilor de consiliere 
educaţională a studenţilor în scopul 
prevenirii şi micşorării abandonului 
şcolar

Permanent Şef catedră, 
tutorii grupelor 
academice

Reglementări
interne

Rapoarte ale 
tutorilor

5. Modernizarea 
infrastructurii si a

9

materialelor didactice

1. Mobilizarea de fonduri proprii şi 
fonduri din proiecte pentru 
achiziţionarea de noi materiale 
didactice şi dezvoltarea bazei 
materiale didactice şi socio-culturale

Permanent Cadrele
didactice

Fonduri
materiale

Realizări bucăţi/ 
investiţii lei

MANAGEMENTUL CERCETĂRII SI CONSOLIDAREA ACTIVITATII DE CERCETAREE STIINTIFICA
1. Creşterea9

performanţei
ştiinţifice9 9

1. Evaluarea activităţii individuale ale 
cadrelor didactice pentru anul 
universitar 2020-2021 pe baza fişelor 
de autoevaluare şi a grilei de 
apreciere aprobată de Senat.

Iunie 2021 Şef catedră Criterii de 
evaluare

Calificative 
acordate, raport 
de autoevaluare 
pe catedră 2020
2021

2. Elaborarea planului de cercetare al 
catedrei pentru anul de studii 2020
2021.

Octombrie 2020 Şef catedră Planul de 
cercetare

Produse,
realizări
ştiinţifice

3. Reanalizarea direcţiilor de cercetare 
şi ajustarea acestora la cerinţele 
societăţii contemporane.

Octombrie 2020 Şef catedră Planul de 
cercetare

Produse,
realizări
ştiinţifice

4. Creşterea numărului şi al calităţii 
publicaţiilor cadrelor ştiinţifico- 
didactice în vederea indexării în noi 
baze de date internaţionale, în special

Permanent Cadrele
didactice

Resurse
electronice

Nr. de indexări
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ISI
5. Participarea la competiţiile de

proiecte finanţate pe plan naţional şi 
internaţional

Permanent Şef catedră Ghidurile 
solicitantului, 
informări 
scrise şi 
electronice

Nr.proiecte 
câştigate, 
valoare finanţare

2. Dezvoltarea resurselor 
umane de cercetare si9

în cadrul studiilor 
doctorale

1. Participarea/organizarea unor 
training-uri aplicative pentru 
personalul didactic şi de cercetare 
din cadrul catedrei

Permanent Şef catedră Resurse umane 
şi materiale

Nr. training-uri
(participări/orga
nizate)

3. Consolidarea 
activitătii de cercetare9

stiintifică9 9

1. Participarea cadrelor didactice la 
Conferinţe, Târguri, Expoziţii şi 
Workshop-uri, etc. în vederea 
promovării domeniilor de formare 
profesională a universităţii

Permanent Cadrele
ştiinţifico-
didactice

Resurse umane 
şi materiale

Nr. conferinţe

2. Actualizarea şi îmbunătăţirea 
platformei web a USEFS pentru 
promovarea universităţii

Permanent Cadrele
ştiinţifico-
didactice

Resurse umane 
şi materiale

Nr. de conturi


