PLANUL DE ACŢIUNI
URAREA CALITĂŢII A PROGRAMULUI DE STUDIU 1001.1 KINETO TERAPIE ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
A probatla şedinţaConsiliului Calităţii alUSEFS
Proces verbal nr. 1_din 30 ai
Preşedinte, Demcenco P.
OBIECTIVE
Monitorizarea respectării
procedurei de
revizuire/actualizare a planurilor
de învăţăm ânt stipulată în
Planul-cadru cu prezentarea
acestora o dată la 5 ani spre
coordonare cu MECC

ACŢIUNI DE REALIZARE
Reactualizarea anuală a planului de învăţământ.
Controlul privind respectării procedurii de revezuire a planului de
învăţământ conform Planului - Cadru.
Coordonarea cu MECC odată la 5 ani a modificărilor efectuate.

Termeni de
realizare
permanent

Creşterea calităţii actului
educaţional prin dezvoltarea şi
implementarea tehnologiilor soft
pentru îmbunătăţirea proceselor
si activitătilor educaţionale.

Implementarea unor platforme electronice educaţionale pentru
sim ularea elaborării unui program kinetoterapeutic.
Organizarea seminarilor on-line cu bazele clinice de reabilitare
medicală.

2018-2020

Proiectarea în planul de
învăţăm ânt unor disciplini cu
finalităţi de studii care să poată
fi realizate şi de către instituţiile
partenere de peste hotarele
ţării.

Corelarea unor disciplini cu finalităţi de studii comune ce pot fi
realizate în instituţiile partenere de peste hotarele ţării.
Implementarea acordurilor de colaborare privind mobilitatea
studenţilor pentru disciplinele corelate.

2018-2021

Diversificarea formelor de
internaţionalizare la programul
de studii (de ex. lansarea de
programe cu diplome duble

Elaborarea unui proiect pentru internaţionalizarea programului de
studiu cu instituţii partenere de peste hotare.

2018-2020

Şa.)

Responsabili
Decanatul Facultăţii
Departament Studii

Decanatulfacultăţii
Catedra kinetoterapie
Decanatulfacultăţii
Departamentul Studii
Catedrele ce asigură
programul de studii

Departament Studii
Facultatea
Kinetoterapie

2018-2021

Prim - prorector

Fortificarea competenţelor
cadrelor didactice şi ale
studenţilor în domeniul limbilor
străine.

Organizarea cursurilor facultative specializate de limbi străine, cu
atestarea nivelului de competenţă.

Proiectarea în planul de
învăţăm ânt discipline cu
predare în limba engleză

Elaborarea şi implementarea curiculelor disciplinelor, suporturilor
de curs, fişelor disciplinelor pentru anul trei de studiu la două
discipline de specialitate.

Redactarea textului curriculei,
respectând normele
gramaticale în vigoare ale limbii
române standard şiindicarea în
curriculumul fiecărei discipline
produsul final al lucrului
individual al studenţilor, precum
şi criteriile de apreciereale
acestuia

Reactulizarea anuală a curiculumul disciplinelor la programul de
studiu.
Introducerea în curiculum produs final a lucrului individual al
studenţilor şi criteriile de apreciere ale acestuia.
Controlul respectării procedurii de revizuire curiculumul
disciplinelor.

permanent

Facultatea de
Kinetoterapie
Catedrele ce sigură
programul de studiu

Consolidarea condiţiilor de
ordin material pentru studenţi
cu dezabilităţi.

Perfecţionarea şi optimizarea condiţiilor de accesibilitate
studenţilor cu dizabilităţi.

Permanent

Prorectorul pentru
logistică şi probleme
financiare

Elaborarea regulamentului
instituţional privind organizarea
examenului de finalizare a
studiilor superioare de licenţă.

Asigurarea mobilităţii
academice inter-universitară în
instituţiile specializate sau
conexe specializării
Kinetoteratie şi terapie
ocupaţională din RM (de ex.
Universitatea de Medicină etc.).

-

Elaborarea şi im plem entarea regulam entului instituţional
privind organizarea exam enului de finalizare a studiilor
superioare de licenţă.

încheierea unui acord de colaborare pentru mobilitatea academică
inter-universitară cu USMF N. Testimiţanu din Chişinău.
Iniţierea mobilităţi academice inter-universitare.

2018-2021

Departamentul Studii
Catedrele ce asigură
programul de studiu

2018-2020

2018-2021

Departamentul
Studii

Facultatea
Kinetoterapie

Creşterea ponderii personalului
didactico-ştiinţific tânăr (până la
35 ani) cu calificare
profesională înaltă în scopul
eficientizării procesului de
studiu, diminuând procentul
cadrelor didactice (17%) ce
depăşesc vârsta legală de
pensionare.

Recrutarea personalului didactico-ştiinţific tânăr până la 35 de ani.

Motivarea cadrelor didacticoştiinţifice din toate categoriile de
vârstă să se implice în
mobilitatea academică, în
scopul pregătirii unor specialişti
de înaltă calificare profesională
şi racordării la cerinţele
europene.

Realizarea strategiilor/politicilor de dezvoltare a personalului
academic, prin: informarea angajaţilor cu privire la mobilităţi/
stagii/cursuri/instruiri de formare a personalului didactic
organizate în instituţii similare din ţară şi de peste hotare pentru
schimb de experienţă.
încurajarea/stimularea cadrelor didactice pentru realizarea
stagiilor de formare, cursurilor de perfecţionare.

Motivarea şi susţinerea cadrelor
didactice în realizarea
demersului metodic, elaborarea
şi editarea suporturilor de curs
pentru a spori calitatea studiilor,
a caracterului novator.

Planificarea, realizarea şi susţinerea activităţii metodice a
personalului academic în cadrul catedrelor/departamentelor.
Elaborarea suporturilor de curs, note de curs, îndrumări,
recomandări, elaborări metodice la disciplinele din cadrul
programului de studiu, în general, şi la disciplinele de specialitate.

Elaborarea proiectelor de
cercetare ştiinţifică în vederea
obţinerii de granturi/ finanţări
din diferite surse, şi a coopta
unele personalităţi în cadrul
proiectelor instituţionale de
cercetare care să aducă plus
de valoare tem elor de cercetare

Acordarea unei ponderi mai însemnate proiectelor şi temelor de
cercetare cu caracter colectiv.
Sprijinirea şi stimularea cadrelor didactice deja implicate în
proiecte de cercetare ştiinţifică.

Permanent

Comisia de concurs a
USEFS

S fc

Septembrie 2018

Permanent

Prim-prorector
Prorectorul pentru
activitatea ştiinţifică

Prorectorul pentru
logistică şi probleme
financiare
Şefii catedrelor

Permanent

Prorectorii USEFS
Decanii facultăţilor

Susţinerea profesionalizării
personalului didactic auxiliar şi
tehnic administrativ prin
realizarea unor politici şi
programe de perfecţionare.

Organizarea cursurilor de perfecţionare a personalului didactic
auxiliar şi tehnic administrativ, cu atestarea nivelului de
competenţă.

Iniţierea procesului de evaluare
periodică a studenţilor,
angajatorilor, absolvenţilor prin
intermediul chestionarelor
electronice online.

Realizarea unei platforme electronice care conţine chestionare de
evaluare a studenţilor, angajatorilor şi absolvenţilor.

Permanent

2018-2021

Prorectorul pentru
dezvoltarea
academică şi
calitatea studiilor
Prim-prorector

Prorectorii USEFS
Decanii facultăţilor

