APROBAT
la Şedinţa Consiliului Facultății PPS,
p.v. nr.___ /_______________

APROBAT
la Şedinţa Senatului USEFS,
p.v. nr.___ /_______________

PREŞEDINTE___________________

PREŞEDINTE____________

Planul de activitate
al Consiliului Facultății Protecție, Pază și Securitate a
USEFS pentru anul de studii 2017-2018

CHIŞINĂU 2017

Nr.d/o

ORDINEA DE ZI
Şedinţa nr.1

RESPONSABIL

14.09.2017

1.

Informație privind Admiterea la studii la specialitățile Facultății
PPS în anul universitar 2017 – 2018.

Decanul facultăţii

2.

Completarea Consiliului Facultății cu noii reprezentanți ai
studenților.

Secretarul Cons.
Facultății

3.

Analiza şi aprobarea planurilor de activitate ale catedrelor din
cadrul facultății pentru anul de studii 2017-2018.

Şefii de catedră

4.

Analiza şi aprobarea planului de activitate a Comisiei de asigurare a
calității la facultate pentru anul de studii 2017-2018.

Decanul facultăţii

5.

Aprobarea planului de activitate al Consiliului Facultății pe anul de
studii 2017-2018.

Decanul facultăţii

6.

Diverse
Şedinţa nr. 2

18.10.2017

1.

Analiza și aprobarea curriculelor la disciplinele administrate de Şefii de catedră
catedrele din cadrul Facultății PPS.

2.

Analiza și discutarea rezultatelor sesiunii repetate pentru studenții
restanțieri și promovarea în următorul an de studii.

Prodecanul
facultăţii

3.

Analiza situației privind selectarea temelor tezelor de licență și de
master de către studenții și masteranzii absolvenți.

Şefii de catedră

4.

Analiza și discutarea gradului de pregătire a facultății și
subdiviziunilor sale pentru acreditarea programelor de studii
administrate de facultate.

Decanul facultății
Şefii de catedră

5.

Diverse
Şedinţa nr.3

20.12.2017

1.

Analiza și discutarea rezultatelor evaluărilor curente şi a gradului de
pregătire a studenților și masteranzilor pentru sesiunea de iarnă.

Prodecanul
facultăţii

2.

Analiza și discutarea activității comisiei și echipelor de calitate ale
catedrelor din cadrul facultății.

Decanul facultății
Şefii de catedră

3.

Analiza și discutarea cursurilor de pregătire inițială și de
perfecționare a gardienilor.

Prodecanul
facultăţii

4.

Diverse

Şedinţa nr. 4 07.02.2018
1.

Discutarea și analiza rezultatelor sesiunii de iarnă şi organizarea
sesiunii repetate pentru studenții restanțieri.

2.

Analiza situației privind gradul de elaborare a tezelor de licență și
de master ale studenților și masteranzilor absolvenți.

3.

Rezultatele monitorizării și evaluării calității organizării practicii de
master.

4.

Discutarea situației referitoare la organizarea şi desfășurarea
conferințelor științifice la catedrele facultății PPS.

5.

Diverse

Prodecanul
facultăţii
Şefii de catedră
Şefii de catedră

Reprezentantul
comisiei pentru
calitate
Şefii de catedră

Şedinţa nr. 5 21.03.2018
1.

Raport privind calitatea organizării şi desfăşurării conferinţei
ştiinţifice studenţeşti în cadrul USEFS.

Şefii de catedră

2.

Despre acţiunile întreprinse în vederea bunei desfăşurări a practicii
de către studenţii de la ciclul licenţă.

Şeful catedrei PPS

3.

Despre frecvenţa şi reuşita studenţilor ciclul -I şi ciclul –II ai
facultăţii PPS.

4.

Examinarea şi aprobarea temelor tezelor de licenţă pentru studenţii
anului III, anul universitar 2018 – 2019.

Decanul şi
prodecanul
facultăţii
Şefii de catedră

5.

Diverse
Şedinţa nr. 6 25.04.2018

1.

Cu privire la pregătirea către sesiunea de licenţă

2.

Aprobarea subiectelor pentru examenul de licenţă

Decanul facultăţii
Şefii de catedră
Şefii de catedră

3.

Stagiile de practică a studenţilor

Şeful catedrei PPS

4.

Rezultatele evaluării procesului de învăţământ

Comisia de
asigurare a calităţii

5.

Diverse
Şedinţa nr. 7

25.06.2018

1.

Bilanţul sesiunii de vară

2.

Rezultatele susţinerii examenului de licenţă

3.

Darea de seamă a comisiei pentru calitate pentru anul de studii
2017 - 2018 .

Decanul facultăţii
Şefii de catedră
Preşedinţii
Comisiilor de
licenţă
Preşedintele

4.

Examinarea şi aprobarea dărilor de seamă despre activitatea

Şefii de catedră

catedrelor Facultăţii în anul universitar 2017 – 2018
5.

Totalurile activităţii Consiliului Facultăţii pentru anul de studii
2017-2018.

Decanul facultăţii

6.

Prezentarea şi analiza proiectului planului de activitate a consiliului
facultăţii pentru anul de studii 2018 - 2019.

Decanul facultăţii

7.

Diverse

Preşedintele Consiliului Facultăţii PPS

Guțu Alexei

