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Nr.
crt.

Măsuri/activităţi Măsuri/activităţi Termen Responsabil Resurse Indicatori
măsurabili

1.
Managementul academic  
al Facultăţii

1. Evaluarea şi aprobarea 
curriculumurilor modernizate la 
disciplinele predate de către 
departamentele: Cultura fizică, 
psihopedagogie, management şi 
limbi moderne; Jocuri sportive; 
Sporturi de lupte şi gimnastica, 
raportate la sistemele naţionale şi 
internaţionale, acreditate în raport 
cu legislaţia în vigoare;

Septembrie
2022

Comisia de 
asigurare a 

calităţii din cadrul 
facultăţii

Membrii 
titulari ai 

departamente 
lor

Numărul
curriculumurilor

aprobate

2 . Evaluare procesului de cercetare 
ştiinţifică în corespundere cu 
cerinţele externe şi acreditării 
(Participarea la seminarele şi 
şedinţele de informare online cu 
privire la evaluarea externă a 
programelor de studii);

Permanent Comisia de 
asigurare a 

calităţii din cadrul 
facultăţii

Membrii 
titulari ai 

departamente 
lor

Publicaţiile şi 
numărul de 

participări în 
activităţile 
respective

J). Evaluarea şi Monitorizarea 
procesului de dezvoltare a 
programelor de licenţă, masterat a 
departamentelor Cultura fizică, 
management, psihopedagogie şi 
limbi moderne; Jocuri sportive; 
Sporturi de lupte şi gimnastica.

Permanent Comisia de 
asigurare a 

calităţii din cadrul 
facultăţii

Membrii 
titulari ai 

departamente 
lor

Numărul de 
programe de 

licenţă şi maşter

4. Elaborarea raportului privind 
monitorizarea, asigurarea şi

Mai 2023 Şefii de 
departamente

Resursa 
umană a

Rapoartele 
prezentate de



evaluarea calităţii tuturor 
programelor de studii ofertate de 
departamentele pendinte
facultăţii.

5. Actualizarea şi corelarea 
planului de calitate al Facultăţii 
conform cerinţelor U.S.E.F.S. 
(politica de calitate, strategia 
managementului calităţii şi planul 
operaţional al calităţii).

6 . Adaptarea permanentă a 
standardelor de calitate în cadrul 
Facultăţii.

7. Realizarea auto-evaluării 
programului de asigurare a 
calităţii pentru anul de studii
2022-2023 şi elaborarea 
proiectului planului de asigurare a 
calităţii pentru anul de studii
2023-2024.

8 . Implicarea angajatorilor în 
îmbunătăţirea programelor de 
studii asigurate de facultate, prin 
aplicarea chestionarului privind 
calitatea procesului actual de 
formare a specialiştilor în 
domeniul de profil şi inserţia 
acestora pe piaţa muncii.

Septembrie
2022

Permanent

Iunie 2023

Octombrie
2022

Februarie
2023

departamente
lor

departamente

Decanul Facultăţii Comisia de 
asigurare a 
calităţii

Planul de 
calitate al 
facultăţii

Decanul Facultăţii Comisia de 
asigurare a 
calităţii

Numărul de 
standarde de 

calitate adaptate

Decanul Facultăţii Comisia de 
asigurare a 
calităţii

Acte normative 
interne

Comisia de 
asigurare a 

calităţii

Membrii 
comisiei de 
asigurare a 
calităţii

Numărul de 
chestionare 
realizate



Analiza şi evaluarea  
externă a program elor de 
studii licenţă şi masterat 
conform standardelor de 
calitate

Dezvoltarea şi
actualizarea sistemului de 
monitorizare şi evaluare a 
calităţii în cadrul facultăţii

Diseminarea informaţiilor  
privind îmbunătăţirea

1. Asigurarea calităţii rapoartelor de 
autoevaluare pentru acreditarea 
programelor asigurate de 
facultatea educaţie tizică şi sport 
în conformitate cu cerinţele noilor 
ghiduri aprobate de ANACEC;

2. Revizuirea şi actualizarea 
planurilor de învăţământ conform 
opiniilor beneficiarilor, 
angajatorilor şi cerinţelor pieţii 
naţionale şi internaţionale.

1. Actualizarea bazei de date privind 
programele de studii universitare 
ofertate de facultate şi publicarea 
lor pe pagina web.

2. Completarea bazelor de date 
electronice ale facultăţii cu 
informaţii la zi.

3. Asigurarea creşterii gradului de 
utilizare a platformei M OODLE 
de către studenţi, masteranzi 
(programele curriculare, fişele 
disciplinelor, cursurile de lecţii, 
lucrul individual şi a surselor
bibliografice). _______________

1. Analiza în cadrul tacultăţii a 
rezultatelor evaluării studenţilor

Februarie
2023

Aprilie - Mai
2023

Octombrie
2022

Permanent

Permanent

Decembrie.
2022

Echipa de 
asigurare a 

calităţii 
departamentelor

Decanul facultăţii 
Şefii de 

departamente

Decanul facultăţii

Comisia de 
asigurare a 
calităţii a 
facultătii

Comisia de 
asigurare a

Rapoarte de 
autoevaluare 

a
programelor

Membrii 
comisiei de 
asigurare a 
calităţii a 
facultăţii

Resursele 
umane ale 

departamente 
lor

Pagina web şi 
Facebook a 

facultătii

Membrii titulari 
ai

departamentelor

Platforma
electronică
M O O D LE

Resursa 
umană a

Numărul de 
rapoarte 
elaborate

Numărul de 
planuri de 
învăţământ 
revizuite şi 
actualizate

Numărul de 
programe de 

studii incluse în 
baza de date a 

facultăţii

Numărul de 
baze de date 
completate

Numărul 
unităţilor de 

informaţii 
plasate pe 
platformă

Numărul de 
chestionare



calităţii procesului
instructiv-educativ

privind calitatea
cursurilor/seminarelor şi a 
gradului de satisfacţie privind 
programele de studii. Propunerea 
măsurilor de îmbunătăţire a 
calităţii procesului instructiv- 
educativ.

2. Prezentarea în cadrul şedinţelor 
Comisiei de asigurare a calităţii 
din cadrul facultăţii a 
informaţiilor şi rapoartelor 
privind nivelul calităţii 
programelor de studii ofertate de 
departamente, în scopul 
promovării culturii calităţii în 
educaţie.

3. Informarea studenţilor şi a 
personalului didactic cu privire la 
scopul, obiectivele şi modalităţile 
de realizare a monitorizării, 
asigurării şi evaluării calităţii 
activităţii didactice şi de cercetare 
ştiinţifică cu scopul formării unor 
atitudini şi comportamente 
favorabile realizării unor activităţi 
de calitate. în conformitate cu 
standardele precizate în 
documentele de politică 
educaţională în domeniu.

Mai. 2023 calităţii din cadrul facultăţii aplicate şi

facultăţii rezultatele
acestora

Comisia de Numărul de
asigurare a Manualul rapoarte privind

Permanent calităţii din cadrul calităţii nivelul calităţii
facultăţii

Comisia de Resursa Numărul de
asigurare a umană a informaţii

Permanent calităţii din cadrul facultăţii
facultăţii



5. Valorificarea strategiilor  
didactice în predarea 
disciplinelor asigurate de 
către departamentele  
pendinte facultăţii

îmbunătăţirea ofertei educaţionale 
în cadrul departamentelor cultura 
fizică, management, psihopedagogie 
şi limbi moderne, jocuri sportive, 
sporturi de luptă şi gimnastica prin:

1. Construirea de către cadrele
didactice ale departamentelor a

Numărul deunei oferte educaţionale moderne
Şefii de

Echipa de

şi diversificate a disciplinelor de Permanent asigurare a discipline
Y  1
studii, centrată pe nevoile de departamente calităţii a elaborate sau

dezvoltare ale studenţilor la toate departamente modernizate şi

specializările, conform cerinţelor lor adaptate

pieţei muncii. cerinţelor pieţei
muncii

2. Monitorizarea şi evaluarea prin
indicatori de performanţă al

Numărul depersonalului didactic (fişa/raport Semestrial Şefii de 
departamente

Titularii

de activitate a cadrului didactic) 
şi realizării indicatorilor de

disciplinelor cadre didactice 
evaluate

performanţă a procesului
educaţional în cadrul
departamentelor cultura tizică.
management, psihopedagogie şi
limbi moderne, jocuri sportive.
sporturi de luptă şi gimnastica.

3. Aplicarea chestionarului de Septembrie Comisia de Resursa Rezultatele

evaluare a programelor de studii 2022 asigurare a umană a chestionarelor

de către angajatori/potenţiali Februarie calităţii din cadrul facultăţii

angajatori şi studenţi, masteranzi 2023 facultăţii

ai facultăţii în cadrul practicilor:
de antrenoriat. pedagogică 1 şi 11.
de iniţiere, tehnologică. de J------------------ ---------



specialitate managerială, de 
antrenoriat I si 11.

6. Participarea studenţilor şi 
a cadrelor didactice de la 
departamentele cultura 
fizică, management, 
psihopedagogie şi limbi 
moderne, jocuri sportive, 
sporturi de luptă şi 
gimnastica la activităţi 
extracurriculare şi 
sportive

1. Creşterea gradului de implicare 
al studenţilor şi a cadrelor 
didactice în activităţi 
extracurriculare şi sportive.

2. Organizarea activităţilor cu 
tematică sportivă.

Permanent

Pe parcursul 
anului

Echipele de 
asigurare a 

calităţii din cadrul 
departamentelor 

pendinte

Cadrele didactice 
ale

departamentelor
pendinte

Resursa 
umană a 

departamente 
lor

Resursa 
umană a 

departamente 
lor

Număr de 
activităţi, 

workshopu-ri, 
spectacole cu 

generic sportiv

Număr de 
activităţi 
sportive 

organizate
7. Creşterea num ărului de 

mobilităţi a studenţilor şi 
cadrelor didactice a 
departamentelor pendinte  
facultăţii.

1. Extinderea mobilităţilor în 
cadrul programelor de studii 
asigurate de departamentele 
pendinte.

2. Proiectarea procedurilor 
specifice pentru programele de 
mobilităţi ERASM US+.

3. Creşterea numărului de cadre 
didactice încadrate în mobilitate 
academică.

4. Organizarea de întruniri cu 
studenţii facultăţilor Protecţie, pază 
şi securitate şi Kinetoterapie în 
promovarea programului 
ERASM US+.

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Membrii
departamentelor

Membrii
departamentelor

Membrii
departamentelor

Echipa de 
asigurare a

calităţii

Resursa 
umană a 

departamente 
lor

Resursa 
umană a 

departamente 
lor 

Resursa 
umană a 

departamente 
lor

Resursa 
umană a 

departamente 
lor

Numărul de 
mobilităţi ale 

cadrelor 
didactice şi 
studenţilor

Numărul de 
proceduri 
proiectate

Numărul de 
cadre implicate 

în mobilitate

Numărul de 
întruniri 
realizate



8. Creşterea  
ştiinţifice

performanţei îmbunătăţirea continuă a calităţii 
publicaţiilor ştiinţifice a membrilor 
departamentelor cultura fizică, 
management, psihopedagogie şi 
limbi moderne, jocuri sportive, 
sporturi de luptă şi gimnastica şi 
studenţilor, prin:

1. Evaluarea activităţii ştiinţifice 
individuale pentru anul de studii 
2022-2023 în baza fişelor de 
autoevaluare şi a grilei de 
apreciere aprobate de senat.

2. Monitorizarea, analiza şi 
revizuirea publicaţiilor de către 
responsabilii de activitatea 
ştiinţifică din cadrul 
departamentelor până la 
publicarea acestora.

3. Monitorizarea şi verificarea de 
către conducătorii ştiinţifici a 
publicaţiilor studenţilor, la 
conferinţele ştiinţifice studenţeşti, 
pentru o redactare calitativă a 
acestora.

Creşterea importanţei şi calităţii 
cercetării în cadrul laboratorului 
de cercetare din cadrul 
departamentelor, prin:

Rapoartele
Comisia de Fisele de evaluării
asigurare a autoevaluare rezultatelor

Permanent calităţii 

Echipa de Resursa

activităţilor 
ştiinţifice în 

cadrul 
departamentelor

Permanent asigurare a umană a Numărul
calităţii departamente

lor
publicaţiilor

Echipa de
Permanent asigurare a Cadrele Numărul

calităţii didactice ale 
departamente 

lor

publicaţiilor



1. Evaluarea şi încurajarea 
creşterii numărului de angajaţi 
cu titluri ştiinţifico-didactice 
şi a cadrelor didactice tinere în 
cadrul departamentelor
pendinte.

2. Participarea şi aplicarea de 
către ’ membrii
departamentelor la proiecte 
instituţionale de cercetare; 
proiecte
naţionale/internaţionale de 
cercetare; cercetări
individuale etc.

Dezvoltarea competenţelor de 
cercetare ale studenţilor

1. Ghidarea cercetării
studenţilor. precum, şi 
asigurarea calităţii în 
elaborarea tezelor de 
licenţă/maşter şi a 
publicaţiilor ştiinţifice în 
cadrul conferinţelor
studenţeşti
naţionale/internaţionale.

Creşterea gradului de diseminare  
publică şi de utilizare în societate a 
rezultatelor cercetării

1. Participarea_________ cadrelor

Permanent

Permanent

Pe parcursul 
anului de studii

2022-2023

Septembrie

Şefii
departamentelor

Cadrele didactice 
ale

departamentelor 
pendinte facultăţii

Coordonatorii 
ştiinţifici ai 

tezelor de licenţă

Resursa 
umană a 

departamente 
lor

Resursa 
umană a 

departamente 
lor pendinte 

facultăţii

Numărul de 
angajaţi cu 

titluri ştiinţifico- 
didactice şi 

cadre didactice 
tinere

Numărul de 
proiecte

Resursa 
umană a 

departamente 
lor pendinte 

facultătii

Numărul de teze 
de

licenţă/master 
şi publicaţii 

stiintifice

Şefii de

Cadrele Numărul de
didactice ale lucrări publicate



didactice ale departamentelor 
la Congresele ştiinţifice în 
cadrul U.S.E.F.S. „Sport. 
Olimpism, Sănătate" Ediţia a 
Vil-a.

Desfăşurarea Conferinţei 
Ştiinţifice Studenţeşti în 
cadrul departamentelor

Analiza tematicilor de 
cercetare în scopul alinierii 
acestora la direcţiile de 
cercetare a departamentelor, 
dar şi tendinţelor din 

domeniu.

2022

Martie-Aprilie
2023

Permanent

departamente

Decanul facultăţii 
Şefii 

departamentelor

Şefii
departamentelor

departamente
lor

Cadrele Numărul de
didactice şi studenţi
studenţii de participanţi la

la programele conferinţă
asigurate de

departamente
Numărul de

Cadrele teme de
didactice ale cercetare
departamente aliniate conform
lor pendinte direcţiilor de

facultăţii cercetare


