Aprobat” la şedinţa Consi
n 10.09.2018, Proces
reşedinţe Guţu A.____

PLANUL DE

„Aprobat” la şedinţa Consiliului Calităţii al USEFS
31.10.2018, Proces-verbal nr. 3

uitaţii Protecţie, Pază şi Securitate

Preşedinte

TRU ASIGURAREA CALITAŢII IN DOMENIUL FORMARII PROFESIONALE:
1032 Protecţia persoanelor şi a proprietăţii
LA SPECIALITATEA 1032.1 Securitate civilă şi publică
PENTRU ANII 2 0 1 8 -2 0 2 0

adrul juridic:
Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial, 24.10.2014, nr. 319-324, art. nr: 634);
Planului - cadru pentru studii superioare (ciclul I - licenţă ciclul II - maşter, studii integrate, ciclul III - doctorat) aprobat prin Ordinul Ministrului
iucaţiei nr. 1045 din 29 octombrie 2015
ahidul utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile /ECTS;
Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă;
Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor;
Cadrul Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova şi Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învăţămîntul superior pe domenii de formare
ofesională, aprobate prin Ordinul Ministrului educaţiei nr. 934 din 29 decembrie 2010.

Recomandări

elabora măsuri de asigurare a calităţii în conformitate cu
andardele modeme de calitate, cum ar fi (pentru perioada
terioară): ISO 9001:2015.
ealizarea unui echilibru între decizia managerială şi consultarea
irţilor interesate (benefeciarii externi, personalul şi studenţii
îiversităţii).

ACŢIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

Elaborarea măsuri de asigurare
a calităţii în conformitate cu
standardele modeme de
calitate
Mese rotunde, seminare,
consultări

Mai 2019

Decanul facultăţii
Şefii de catedră

Permanent

Metodistul facultăţii

indica în Nota explicativă a planului de învăţământ toate
liectivele programului.

Ajustarea Notei explicative a
Planului de învăţămînt

redacta cu mai multă rigurozitate textul curriculei, respectând
irmele gramaticale în vigoare ale limbii române standard.

Verificarea minuţioasă a
curriculei

indica în curriculumul fiecărei discipline produsul final al lucrului
divi dual al studenţilor, precum şi criteriile de apreciere ale acestuia.

Modificarea curriculei

determina un profil coerent pentru fiecare specialitate
monizarea acestor profiluri în cadrul ofertei universitare.

Determinarea profilului
specialităţii

şi

elabora şi implementa diverse modalităţi de promovare a educaţiei
:luzive la programul de studii.

Implementarea educaţiei
incluzive

elabora Regulamentul instituţional privind organizarea examenului
finalizare a studiilor superioare de licenţă.

Implementarea
Regulamentului instituţional
privind organizarea
examenului de finalizare a
studiilor superioare de licenţă.
Implementarea recomandării

identifica în ordinele de înscriere a studenţilor la următorii ani de
idii numărul de credite acumulat de fiecare student.
spori numărul personalului academic titular care să deţină grade
inţifice şi titluri didactice, gradului de profesionalism prin
zvoltarea şi implementarea unor sisteme de motivare şi dezvoltare
rsonală.
atrage noi cadre didactice din rândul studenţilor şi absolvenţilor cu
rformanţă ridicată, cu rezultate deosebite şi încurajarea evoluţiei lor
sfesionale.
edita suporturile de curs, ghiduri, indicaţii metodice pentru studenţi
format electronic cu ISBN.
iniţia un sistem on-line de evaluare a cadrelor didactice de către
idenţi.

Noiembrie 2018

Decanul facultăţii
Prodecanul facultăţii

Septembrie
2018
Septembrie
2018
Septembrie
2018

Şefii de catedră
Cadrele didactice
Şefii de catedră
Cadrele didactice
Cadrele didactice
titulare de cursuri şi
seminare
Şefii de catedră
Cadrele didactice
Departamentul de
studii a USEFS

Permanent
Noiembrie 2018

Octombrie 2018

Elaborarea unor sisteme de
stimulare şi dezvoltare
personală

Permanent

Decanul facultăţii
Şefii de catedră
Şefii de catedră

Recrutarea absolvenţilor în
calitate de cadre didactice

Iunie 2019

Şefii de catedră

Dispoziţia şefilor de catedre

Permanent

Şefii de catedră

Ianuraie 2019

Departamentul studii
a USEFS

Eleborarea sistemului on-line
de evaluarea cadrelor didactice

elabora proiecte de cercetare ştiinţifică şi a depune solicitări în
îderea obţinerii de granturi/finanţări din diferite surse.

Elaborarea de proiecte de
cercetare ştiinţifică şi a depune
solicitări în vederea obţinerii
de granturi
încheierea acordurilor de
colaborare

realiza parteneriate strategice cu mediul privat care dispune de
înduri financiare importante şi au nevoie de cadre de o înaltă
ilificare profesională.
încuraja şi sprijinirea cadrelor didactice tinere să devină membre în Stimularea cadrelor didactice
>mitete ştiinţifice ale unor conferinţe, congrese, societăţi ştiinţifice tinere să devină membre în
iţionale.
comitete ştiinţifice ale unor
conferinţe, congrese, societăţi
ştiinţifice naţionale.
încuraja studenţii şi cadrele didactice să participe la activităţi de Stimularea studenţilor şi
:rcetare ştiinţifică în colaborare cu universităţi similare europene.
cadrelor didactice să participe
la activităţi de cercetare
ştiinţifică în colaborare cu
universităţi similare europene.
susţine profesionalizarea personalului didactic auxiliar şi tehnic Eleborarea planurilor de
Iministrativ prin realizarea unor politici şi programe de profesionalizare
irfectionare.
promova la funcţiile de conducere (prorector, decan, şef de catedră) Implementarea prevederilor
:rsoane care nu depăşesc vârsta legală de pensionare.
Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea
organelor de conducere ale
USEFS aprobat la şedinţa
Senatului USEFS din
09.04.2015, P.V. nr.8

Permanent

Şefii de catedră

Permanent

Şefii de catedră

Permanent

Şefii de catedră

Permanent

Şefii de catedră

Permanent

Secţia cadre a USEFS

Permanent

Comisia de concurs a
USEFS

Permanent

Consiliul facultăţii

Ianuarie 2019

Secţia logistică a

Arii de îmbunătăţire obligatorii
respecta procedura de revizuire/actualizare a planurilor de
văţământ stipulată în Planul-cadru cu prezentarea acestora o dată la
ani spre coordonare cu MECC.
implementa în termenii stabiliţi planul de acţiuni pentru lichidarea

Elaborarea planului de
revizuire a planurilor de
învăţământ
Elaborarea planului de acţiuni

:aj unsurilor depistate de către Inspectoratul general pentru Situaţii
: urgenţă al MAI.

perfecta un model unic instituţional de elaborare a curriculumului
: disciplină, pentru a evita anumite neconcordanţe metodologice.
securiza registrele de evidenţă a diplomelor şi a crea o bază unică
: evidenţă la nivel instituţional.
eficientiza mecanismul de colectare a datelor privind absolvenţii şi
ircursul lor profesional, inclusiv prin aplicarea anchetărilor on-line.

pentru lichidarea neajunsurilor
depistate de către Inspectoratul
general pentru Situaţii de
urgenţă al MAI.
Elaborarea modelului uni de
curriculă
Securizarea registrelor de
evidenţă a diplomelor şi
certificatelor de absolvire
Elaborarea sistemului de
anchetare on-line

USEFS

Septembrie
2018
Martie 2019

Departamentul de
studii a USEFS
Departamentul de
studii a USEFS

Permanent

Decanatul facultăţii

