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Nr.
ctr

Activităţile planificate Responsabili

AUGUST 
Şedinţa nr. 1 din 23.08.2021

1. Calitatea procesului de admitere -  2021 în cadrul 
Facultăţii Pedagogie.

Onoi M.

2. Aspecte calitative şi cantitative a proiectului planului 
de activitate a comisiei de asigurare a calităţii Facultăţii 
Pedagogie pentru anul de studii 2021-2022.

Membrii comisiei de asigurare 
a calităţii

3. Asigurarea calităţii organizării şi desfăşurării stagiilor 
de practică a studenţilor ciclului II masterat în cadrul 
Facultăţii Pedagogie: practica de specialitate la 
programul Psihopedagogia educaţiei fizice şi sportului 
şi Teoria şi metodologia culturii fizice.

Goncearuc S. 
Branişte Gh.

4. Priorităţile privind asigurarea calităţii procesului de 
învăţământ pe parcursul anului de studii 2021-2022.

Onoi M.

SEPTEM BRIE 
Şedinţa nr. 2 din 13.09.2021

1. Aprobarea planului operaţional pentru asigurarea 
calităţii educaţiei şi cercetării la facultatea pedagogie 
pentru anul de studii 2021-2022.

Onoi M.

2. Aprobarea planului de activitate al comisiei de 
asigurare a calităţii la facultatea pedagogie pentru anul 
de studii 2021-2022.

Onoi M.

3. Asigurarea calităţii organizării şi desfăşurării stagiilor 
de practică (practica pedagogică II, practica 
tehnologică pentru ciclul I) a studenţilor facultăţii 
pedagogie.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc S.

4. Calitatea elaborării orarului, completarea registrelor 
academice.

Gîdei M.

5. Analiza planurilor de activitate a catedrelor pendinte 
facultăţii pedagogie pentru anul de studii 2021-2022.

Onoi M.

6. Asigurarea calităţii curricumulurilor pentru anul de 
studii 2021-2022 la disciplinele asigurate de catedrele 
pendinte facultăţii în conformitate cu cadrul de 
referinţă al curriculumului universitar.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc S.

7. Concordanţa tematicii tezelor de licenţă şi de masterat 
pentru anul de studii 2021-2022 în cadrul facultăţii 
pedagogie în conformitate cu direcţiile prioritare ale 
USEFS, dar şi strategiilor de ţară.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc S.

OCTOM BRIE 
Şedinţa nr. 3 din 25.10.2021

1. Calitatea organizării sesiunii repetate a studenţilor. Onoi M.
2. Asigurarea calităţii studiilor la învăţământul cu 

frecvenţă redusă pentru anul de studii 2021-2022 în 
cadrul facultăţii de pedagogie.

Gîdei M.

3. Analiza frecvenţei studenţilor ciclului I şi II, 
completarea registrelor grupelor academice.

Onoi M.



4. Planificarea şi ghidarea lucrului individual al 
studenţilor facultăţii pedagogie.

Grosu M. 
Negrub L.

5. Analiza rezultatelor chestionarelor de evaluare a 
stagiilor de practică de către studenţii stagiari şi 
unităţile-bază. Identificarea măsurilor de îmbunătăţire a 
stagiilor de practică.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc S.

6. Analiza reuşitei şi activismului celei mai bune grupe 
academice de la Facultatea Pedagogie pentru anul de 
studii 2020-2021.

Gîdei M. 
Negrub L.

NOIEM BRIE 
Şedinţa nr.4 din 15.11.2021

1. Asigurarea calităţii publicaţiilor ştiinţifice elaborate de 
cadrele didactice ale catedrelor pendinte facultăţii.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc Sv.

2. Calitatea evaluărilor curente, completării registrelor 
grupelor academice şi elaborării orarului sesiunii de 
iarnă pentru prima jumătate a anului de studii 2021
2022.

Gîdei M

3. Actualizarea cursurilor de lecţii de către cadrele 
didactice ale catedrei BTCF, SPPSU, Nataţie şi 
Turism.

Arseni I. 
Leşco V. 
Grosu M.

DECEM BRIE 
Şedinţa nr.5 din 20.12.2021

1. Analiza activităţii echipelor de calitate ale catedrelor 
pendinte facultăţii pedagogie pentru prima jumătate a 
anului de studii 2021-2022.

Arseni I. 
Leşco V. 
Grosu M.

IANUARIE 
Şedinţa nr. 6 din 24.01.2022

1. Calitatea elaborării orarului lecţiilor pentru semestrul II 
al anului de studii 2021-2022, calitatea evaluărilor 
finale în cadrul sesiunii de iarnă, calitatea sesiunii 
repetate.

Onoi M. 
Gîdei M.

2. Evaluarea şi asigurarea calităţii procesului de elaborare 
a tezelor de licenţă.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc Sv.

3. Asigurarea calităţii organizării şi desfăşurării stagiilor 
de practică (practica pedagogică I, practica de iniţiere 
pentru ciclul I şi practica de specialitate pentru ciclul 
II) a studenţilor şi masteranzilor facultăţii pedagogie.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc Sv.

4. Analiza frecvenţei studenţilor facultăţii pedagogie 
ciclul I şi II, pentru prima jumătate a anului de studii 
2021-2022.

Onoi M.

5. Prezentarea şi analiza rezultatelor chestionarelor 
privind evaluarea calităţii seminarului/cursului în 
cadrul facultăţii de pedagogie, pentru prima jumătate a 
anului de studii 2021-2022.

Grosu M. 
Arseni I.

FEBRUARIE 
Şedinţa nr. 7 din 21.02.2022

1. Calitatea completării registrelor grupelor academice în 
cadrul facultăţii pedagogie.

Onoi M.

2. Calitatea pregătirii studenţilor către conferinţele Branişte Gh.



ştiinţifice din cadrul catedrele pendinte Facultăţii 
Pedagogie pentru anul de studii 2021-2022.

Goncearuc S. 
Mindrigan V. 

Negrub L.
3. Aplicarea chestionarului de evaluare a programelor de 

studiu de către angajatori/potenţiali angajatori în cadrul 
practicii pedagogice I, practica de iniţiere pentru ciclul 
I şi practica de specialitate pentru ciclul II.

Grosu M. 
Arseni I.

M ARTIE 
Şedinţa nr. 8 din 21.03.2022

1. Analiza inserţiei absolvenţilor facultăţii pedagogie 
promoţia 2020-2021 pe piaţa muncii.

Onoi M.

2. Analiza calităţii desfăşurării lecţiilor practice/seminare 
şi a lucrului individual în cadrul facultăţii pedagogie.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc Sv.

3. Analiza subiectelor de evaluare finală (semestrială şi 
licenţă) în cadrul catedrelor pendinte facultăţii 
pedagogie.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc Sv.

4. Acţiunile facultăţii pedagogie privind promovarea 
acesteia pentru a deveni competitivă între facultăţile de 
profil din Republica Moldova.

Onoi M.

A PRILIE 
Şedinţa nr. 9 din 18.04.2022

1. Calitatea organizării conferinţelor ştiinţifice studenţeşti 
în cadrul catedrelor.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc Sv. 

Negrub L.
2. Calitatea evaluărilor curente, completării registrelor. Gîdei M.

MAI
Şedinţa nr. 10 din 10.05.2022

1. Calitatea organizarea sesiunii de recapitulare pentru 
studenţii absolvenţi ai facultăţii de pedagogie.

Gîdei M.

2. Perfectarea biletelor de examinare pentru sesiunea de 
licenţă 2021-2022.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc S.

3. Aplicarea chestionarelor privind evaluarea calităţii 
seminarului/cursului şi a gradului de satisfacţie a 
studenţilor cu privire la programul de studii pentru 
semestrul II al anului de studii 2021-2022.

Arseni I. 
Grosu M. 
Leşco V.

4. Analiza cantitativă şi calitativă a activităţii de cercetare 
ştiinţifică ale cadrelor didactice din cadrul catedrelor 
pendinte Facultăţii Pedagogie.

Branişte Gh. 
Mindrigan V. 
Goncearuc S.

5. Calitatea realizării indicatorilor de performanţă ai 
procesului educaţional în cadrul facultăţii pedagogie.

Onoi M.

IUNIE
Şedinţa nr. 11 din 20.06.2022

1. Calitatea organizării şi desfăşurării sesiunii de vară. 
Calitatea evaluării finale în cadrul examenelor de 
licenţă.

Onoi M. 
Gîdei M.

2. Raportul comisiei calităţii în cadrul facultăţii 
pedagogie pentru anul de studii 2021-2022.

Onoi M.


