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Criterii de evaluare
Responsabili
Obiective/
Termeni de
acţiuni prioritare
realizare
Departamentul studii
1.1.1. Statutul juridic al
Septembrie
respectarea prevederilor Planului cadru (2015) cu referire la
2018
USEFS, realizarea
procedura de aprobare şi modificare a planurilor de învăţământ
programului de studii
conform art.61;
Aviz: № 5/377
Prorectorul pentru
lichidarea neajunsurilor depistate de către Inspectoratul general
logistică şi probleme
pentru Situaţii de urgenţă al MAI în termenii stabiliţi;
financiare
18 iunie 2018
prelungirea valabilităţii scrisorii Inspectoratului general pentru Situaţii
de urgenţă al MAI în termenii stabiliţi.
’

1.2.2. O rganizarea,
aplicarea şi eficacitatea
sistem ului intern de
asigurare a calităţii

implicarea în mai mare măsură a partenerilor externi în
activităţile de managment al calităţii;
organizarea şi desfăşurarea seminarului cu parteneri externi,
privind activităţile de managment al calităţii.

2.2.1. M isiunea
obiectivele şi
finalităţile
program ului de studiu
2.2.3. Curricula pe
discipline

redactarea Notei explicative a planului de învăţământ la program
1000.3 Fitness şi programe de recreare prin concretizarea în
planul de învăţământ a obiectivelor principale de studiu

3.1.4. Calendarul
academic şi orarul
procesului de studii
3.2.1. O rganizarea
stagiilor de practică

elaborarea unui model unic instituţional al curriculei pe
disciplinele programului de studiu;
indicarea produsului final al lucrului individual al studenţilor,
precum şi criteriile de evaluare ale acestuia;
redactarea cu mai multă atentie a textului curriculei.
- afişarea în sălile de sport graficul/orarului grupelor pentru o
gestionare mai eficientă a încăperilor
- promovarea parteneriatului cu agenţii de peste hotare, privind
desfăşurarea stagiilor de practică (de iniţiere sau tehnologică);

Decembrie 2018

Septembrieoctombrie
2018
Februarie 2019

Septembrie 2018

2018-2019

Prorectorul pentru
relaţii internaţionale
Prorectorul pentru
dezvoltarea
academică şi
calitatea studiilor
Şeful catedrei
Departamentul
studii
Şefii catedrelor

Departamentul Studii
Gîdei M.
Prorectorul pentru
relaţii internaţionale

4.1.1. Recrutarea şi
admiterea studenţilor

implicarea studenţilor în recrutarea abiturienţilor prin
participarea acestora la întâlnirea cu elevii în cadrul zilei uşilor
deschise şi a deplasărilor în teritoriu.

Permanent

4.2.1. Promovabilitatea
studenţilor

securizarea registrului de evidenţă a diplomelor;
crearea bazei unice de evidenţă a diplomelor de studii la nivel
instituţional;
indicarea în ordinele de promovare numărul de credite acumulate
de către student.
motivarea şi susţinerea cadrelor didactice în realizarea
demersului metodic pentru a spori calitatea studiilor, a
caracterului novator;
atragerea noi cadre didactice din rândul studenţilor şi
absolvenţilor cu performanţă ridicată, cu rezultate deosebite şi
încurajarea evoluţiei lor profesionale.
iniţierea unui sistem de evaluare a cadrelor didactice de către
studenţi on-line.

Permanent

Studentii anului III
Departamentul Studii

2018-2019

Decanul facultăţii

Permanent

Prorectorul pentru
logistică şi probleme
financiare

Ianuarie 2019

Şefii catedrelor
Decanul facultăţii

5.2.2. Planificarea şi
realizarea activităţii
metodice a personalului
academic

5.2.3. Evaluarea
personalului academic

5.3.1. Planificarea şi
susţinerea activităţii de
cercetare ştiinţifică şi
inovare a personalului
academic

5.3.2. Realizarea şi
monitorizarea activităţii
de cercetare ştiinţifică şi
inovare a personalului
academic

elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi depunerea
solicitări în vederea obţinerii de granturi/finanţări din diferite
surse;
acordarea unei ponderi mai însemnate a proiectelor şi temelor de
cercetare cu caracter colectiv.
realizarea parteneriatelor strategice cu mediul privat care dispune
de fonduri financiare importante şi au nevoie de cadre de o înaltă
calificare profesională.
- alocarea suficiente resurse materiale, în scopul stimulării
personalului academic în vederea creşterii numărului lucrărilor
ştiinţifice şi vizibilităţii autorilor pe plan internaţional prin
publicaţii ISI, indexate în Web o f Science.

Permanent

2018-2019

2018-2019

Secretar responsabil de
admitere (Jurat V.)

Prorectorii USEFS
Decanii facultăţilor
Inginera 1programator
(Lascov A.)
Prorectorul pentru
activitatea
ştiinţifică

Contabilul-şef
Prorectorul pentru
activitatea
ştiinţifică

5.3.3. Valorificarea
rezultatelor activităţii
de cercetare ştiinţifică
şi inovare a
personalului academ ic
în contextul
program ului de studii
6.1.1. Planificarea şi
coordonarea activităţii
personalului
adm inistrativ şi
auxiliar

- motivarea personalului academic pentru susţinerea tezelor de doctor
habilitat;
- motivarea unor personalităţi în cadrul proiectelor instituţionale de
cercetare care să aducă plus de valoare temelor de cercetare.

2018-2019

Prorectorul pentru
activitatea
ştiinţifică

- susţinerea profesionalizării personalului didactic auxiliar şi tehnic
administrativ prin realizare a unor politici şi programe de perfecţionare;
- promovarea la funcţiile de conducere (prorector, decan, şef de catedră)
a persoanelor care nu depăşesc vârsta legală de pensionare.

2018-2019

7.2.1. C onstituirea şi
accesul la baza de date
a program ului de
studii

- elaborarea bazei de date electronice la nivel de facultate, privind
evidenţa studenţilor înmatriculaţi la programul de studii, privind reuşita
academică a studenţilor, privind rezultatele academice al absolvenţilor.

2018-2019

9.2.1 Mecanisme de
evidenţă a angajării şi a
evoluţiei absolvenţilor în
câmpul muncii la
programul de studiu
9.2.2. A ctivităţi de
orientare profesională
şi com petitivitatea
absolvenţilor pe piaţa
muncii

asigurarea evidenţei mai stricte a angajării absolvenţilor prin plasarea
informaţiei cu privire la traseul profesional al absolvenţilor
programului de studiu de licenţă în câmpul muncii pentru ultimii 5 ani
pe pagina web a facultăţii sau al catedrei;

Permanent

Prim-prorector
Prorectorul pentru
logistică şi probleme
financiare
Departamentul
studii
Prorectorul pentru
dezvoltarea
academică şi
calitatea studiilor
Inginerulprogramator
(Lascov A.)
Decanul facultăţii
pedagogiei
Secretar responsabil de
admitere (Jurat V.)
Decanul facultăţii
Şefii catedrelor
Directorul CGCC

realizarea unei evidenţe mai ample şi mai stricte a angajării
absolvenţilor lor în câmpul muncii şi a traseului profesional al
acestora, prin crearea unei bazei de date electronice la nivel de
facultate

Permanent

Inginerulprogramator
(Lascov A.)
Decanul facultăţii
pedagogiei
Directorul CGCC

