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CHIŞINĂU,  2015 

 

 

„Coordonat” 

Prorector pentru dezvoltarea 

academică şi calitatea 

studiilor 

____________ Demcenco P., 

conf.univ., dr. în pedagogie. 

 

„    ” _______________ 2015 

 

„Aprobat ” 

în cadrul Consiliului FÎFR 

„    ” _______________ 2015 

 

__________________ preşedintele 

Consiliului, decanul  facultăţii 

FÎFR, dr., conf.univ.,  Cotorcea A.. 



Nr. 

crt 
Activităţile  planificate 

 
Responsabili 

 SEPTEMBRIE  

1.  Aprobarea planului de activitate a comisiei de 

monitorizarea calităţii a procesului de studii a 

catedrelor facultăţii ÎFR pentru anul universitar 

2015 – 2016.  

Cotorcea Anatol. 

2. Cu privire la calitatea elaborării orarului, 

completarea registrelor academice. 

Dănilă Nina 

 OCTOMBRIE  

1. Cu privire la frecvenţa studenţilor, completarea 

registrelor grupelor academice, aprobarea 

temelor tezelor de licenţă pentru anul universitar 

2015 – 2016  

Goncearuc Svetlana  

Danail Serghei 

 

2.  Cu privire la elaborarea planurilor de activitate a 

catedrelor facultăţii ÎFR pentru anul de studii 

2015-2016. 

Dănilă Nina 

Erhan Ecaterina 

 

3. Cu privire la planificarea şi realizarea lucrului 

individual al studentului. 

Jurat Valeriu  

 NOIEMBRIE  

1. Cu privire la elaborarea subiectelor pentru 

examenele sesiunii de iarnă, calitatea evaluărilor 

curente şi calitatea completării registrelor 

grupelor academice, completarea planurilor 

individuale şi a programelor analitice de către 

profesorii catedrei Managementul Culturii Fizice.     

Moroșan Raisa 

 DECEMBRIE  

1. Cu privire la calitatea elaborării orarului sesiunii 

de iarnă, calitatea evaluărilor curente şi calitatea 

completării registrelor grupelor academice, 

completarea planurilor individuale şi a 

programelor analitice de către profesorii catedrei 

Sporturi Nautice si Turism 

Botnarenco Teodor 

Dănilă Nina 

 IANUARIE  

1. Cu privire la calitatea elaborării orarului lecţiilor 

pentru sem.II, calitatea evaluărilor finale în 

cadrul sesiunii de iarnă, calitatea organizării 

sesiunii repetate, evaluarea procesului de 

elaborare a tezelor de licenţă.    

Gîdei Mariana 

Goncearuc Svetlana 

2.  Evaluarea calităţii elaborarii şi susţinerii 

prealabile şi finale a tezelor de licență în cadrul 

facultăţii sport. 

Dănilă Nina 

Capațina Grigore 

 FEBRUARIE  

1. Cu privire la frecvenţa studenţilor, calitatea 

evaluărilor curente şi calitatea completării 

registrelor grupelor academice, completarea 

planurilor individuale şi a programelor analitice 

de către profesorii catedrei Limbi Moderne.     

Brega Viorica 

Dănilă Nina 

2.  Cu privire la realizarea lucrului individual al 

studenţilor facultăţii învățămînt cu frecvență 

redusă. 

Gîdei Mariana 

Dănilă Nina 

 MARTIE  

1. Cu privire la frecvenţa studenţilor, calitatea 

evaluărilor curente şi calitatea completării 

registrelor grupelor academice de către profesori.   

Moroșan Raisa 

Cotorcea Anatol 



2.  Activitatea ştiinţifică a studenţilor în cadrul 

catedrelor facultăţii ÎFR. 

Gîdei Mariana 

 APRILIE  

       1. Cu privire la frecvenţa studenţilor, calitatea 

evaluărilor curente şi calitatea completării 

registrelor grupelor academice de către profesori, 

elaborarea subiectelor pentru examenul de 

licenţă, elaborarea subiectelor pentru examenele 

sesiunii de vară în cadrul catedrelor facultăţii 

Învățămînt cu Frecvență Redusă. 

Calugher Viorica  

Luca Aliona  

 

      2.  Cu privire la susţinerile prealabile a tezelor de 

licenţă în cadrul catedrelor facultăţii ÎFR. 

Cotorcea Anatol 

Dănilă Nina 

     3. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

conferinţelor ştiinţifice studenţeşti în cadrul 

catedrelor facultăţii ÎFR. 

Jurat Valeriu 

Buftea Victor 

 

       MAI  

1. Cu privire la calitatea evaluărilor curente şi 

calitatea completării registrelor grupelor 

academice de către profesori. 

Dănilă Nina 

2.  Cu privire la organizarea sesinii de recapitulare 

pentru studenţii absolvenţi. 

Cotorcea Anatolie 

3.  Cu privire la perfectarea biletelor de examinare 

pentru sesiunea de licenţă. 

Moroșan Raisa 

Jurat Valeriu 

 IUNIE  

1. Cu privire la calitatea organizării sesiunii de 

vară, a evaluărilor curente şi finale. 

Calitatea rezultatelor sesiunii de vară şi de 

licenţă. 

Dănilă Nina 

Boestean Constantin  

Goncearuc Svetlana 

2. Totalizarea activităţii comisiei de monitorizare a 

calităţii procesului de studii pentru anul de studii 

2015-2016.  

Cotorcea Anatol 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Preşedintele comisiei, 

                  decanul facultăţii ÎFR                                                    Cotorcea Anatol 

 

 

 

 
 


