
 



Nr. 

ctr 

Activitățile planificate  Responsabili 

SEPTEMBRIE  

1. Aprobarea planului operațional pentru 

asigurarea calității educației și cercetării la 

facultatea pedagogie pentru anul de studii 

2020-2021. 

Busuioc S. 

2. Aprobarea planului de activitate al comisiei de 

asigurare a calității la facultatea pedagogie 

pentru anul de studii 2020-2021. 

Busuioc S. 

3. Asigurarea calității  organizării și desfășurării 

stagiilor de practică (practica pedagogică II, 

practica tehnologică pentru ciclul I și practica 

managerială și de specialitate pentru ciclul II)   

a studenților și masteranzilor facultății 

pedagogie.  

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

4. Calitatea elaborării orarului, completarea 

registrelor academice.  

Gîdei M.  

5. Analiza planurilor de activitate a catedrelor 

pendinte facultății pedagogie pentru anul de 

studii 2020-2021. 

Busuioc S. 

OCTOMBRIE  

1. Asigurarea calității curriculumurilor 

disciplinare pentru anul de studii 2020-2021 în 

cadrul facultății pedagogie în conformitate cu 

cadrul de referință al curriculumului 

universitar. 

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

2. Asigurarea calității studiilor la învățământul cu 

frecvență redusă pentru anul de studii 2020-

2021 în cadrul facultății de pedagogie.  

Gîdei M. 

3. Analiza frecvenței studenților ciclului I și II, 

completarea registrelor grupelor academice. 

Busuioc S. 

4. Aprobarea temelor tezelor de licență și de 

master pentru anul universitar 2020-2021. 

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

5. Planificarea și ghidarea lucrului individual al 

studenților facultății pedagogie.  

Arseni I. 

NOIEMBRIE  

1. Analiza activității echipelor de calitate ale 

catedrelor pendinte facultății pedagogie.  

Arseni I. 

Leșco V. 

Grosu M. 

2. Asigurarea calității publicațiilor științifice 

elaborate de cadrele didactice ale catedrelor 

pendinte facultății. 

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 



3. Calitatea evaluărilor curente, completării 

registrelor grupelor academice. 

Gîdei M 

4. Actualizarea cursurilor de lecții de către 

cadrele didactice ale catedrei BTCF, SPPSU, 

Natație și Turism. 

Arseni I. 

Leșco V. 

Grosu M. 

DECEMBRIE  

1. Calitatea elaborării orarului sesiunii de iarnă, 

calitatea evaluării curente a studenților 

facultății pedagogie pentru prima jumătate a 

anului de studii 2020-2021. 

Gîdei M.  

IANUARIE  

1.  Calitatea elaborării orarului lecțiilor pentru 

semestrul II al anului de studii 2020-2021, 

calitatea evaluărilor finale în cadrul sesiunii de 

iarnă, calitatea sesiunii repetate.  

Busuioc S. 

Gîdei M.  

2. Evaluarea procesului de elaborare a tezelor de 

licență. 

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

3. Asigurarea calității  organizării și desfășurării 

stagiilor de practică (practica pedagogică I, 

practica de inițiere pentru ciclul I și practica de 

specialitate pentru ciclul II) a studenților și 

masteranzilor facultății pedagogie. 

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

4. Analiza frecvenței studenților facultății 

pedagogie ciclul I și II. 

Busuioc S. 

5. Prezentarea și analiza rezultatelor 

chestionarelor privind evaluarea calității 

seminarului/cursului în cadrul facultății de 

pedagogie. 

Grosu M. 

Arseni I. 

 

FEBRUARIE  

1. Calitatea completării registrelor grupelor 

academice în cadrul facultății pedagogie.  

Busuioc S. 

2. Calitatea organizării lucrului individual al 

studenților facultății pedagogie.  

Gîdei M. 

3.  Analiza frecvenței și reușitei studenților de la 

ciclul I și masteranzilor ciclul II. 

Busuioc S.  

4. Aplicarea chestionarului de evaluare a 

programelor de studiu de către 

angajatori/potențiali angajatori. 

Grosu M. 

Arseni I. 

 

MARTIE  

1. Analiza activității de cercetare științifică a 

studenților facultății de pedagogie. Calitatea 

organizării conferințelor științifice studențești 

în cadrul catedrelor.  

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 



2. Analiza calității desfășurării lecțiilor 

practice/seminare și a lucrului individual în 

cadrul facultății pedagogie.  

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

3. Analiza subiectelor de evaluare finală 

(semestrială și licență) în cadrul catedrelor 

pendinte facultății pedagogie.  

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

APRILIE  

1. Acțiunile facultății pedagogie privind 

promovarea acesteea la „Ziua ușilor deschise” 

organizate în cadrul USEFS. 

Busuioc S. 

2. Calitatea evaluărilor curente, completării 

registrelor.  

Gîdei M.  

MAI  

1. Organizarea sesiunii de recapitulare pentru 

studenții absolvenți ai facultății de pedagogie.  

Gîdei M. 

2. Perfectarea biletelor de examinare pentru 

sesiunea de licență 2020-2021. 

Braniște Gh. 

Mindrigan V. 

Goncearuc Sv. 

3. Aplicarea chestionarelor privind evaluarea 

calității seminarului/cursului și a gradului de 

satisfacție a studenților cu privire la programul 

de studii pentru semestrul II al anului de studii 

2020-2021. 

Arseni I. 

Grosu M. 

Leșco V.  

 

4. Calitatea realizării indicatorilor de performanță 

ai procesului educațional în cadrul facultății 

pedagogie.  

Busuioc S. 

IUNIE  

1. Calitatea organizării și desfășurării sesiunii de 

vară. Calitatea evaluării finale în cadrul 

examenelor de licență.  

Gîdei M. 

2. Raportul comisiei calității în cadrul facultății d 

epedagogie pentru anul de studii 2020-2021. 

Busuioc S. 

 

 


