PLANUL D E ACŢIU N I
[RIVIND ELIM INAREA N ECON FO RM ITĂŢILO R IDENTIFICA TE ÎN PRO CESU L D E EVALU ARE E XTER N Ă A
PRO G RAM U LU I D E STU D IU 1000.2 ORGANIZAREA Ş I DIRIJAREA SPO RTU LU I
de către Agenţia Naţională de A sigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare
Aprobat la şedinţa Consiliului Calităţii^,
Proces verbal nr.
din
Preşedinte, Demcenco •
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Criterii de evaluare
1.1.1. Statutul juridic al
instituţiei vs. realizarea
pro g r a m u lu i de studii

1.2.1. Strategia şi politica
educaţională de asigurare
a calităţii

2.1.1. Cadrul general de
proiectare a program ului
de studii

O biective/
acţiuni prioritare
A im plem enta în termenii stabiliţi planul de acţiuni pentru
lichidarea neajunsurilor depistate de către Inspectoratul general
pentru Situaţii de urgenţă al MAI în vederea obţinerii Avizului de
prevenire şi stingere a incendiilor.____________________________
C orelarea notei explicative la Planul de învăţăm ânt 1000.2 Organizarea şi dirijarea sportului cu recom andările Planului Cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licenţă, ciclul II M asterat, studii integrate, ciclul III - Doctorat) din 26 iulie 2017.
O rganizarea şi desfăşurarea acţiunilor de manifestare a
managementul participativ cu im plicarea în procesele de
m anagem ent al calităţii a tuturor actorilor procesului didacticoştiinţific şi delegarea de autoritate şi responsabilitate în acest sens,
studenţilor, angajatorilor şi a altor actori externi.
A plicarea şi analiza chestionarelor cu privire la gradul de
satisfacţie al studenţilor şi al chestionarului de experţi destinat
angajatorilor în vederea evaluării calităţii programului de studii
„O rganizarea şi dirijarea sportului” .
Implicarea actorilor externi în elaborarea curriculum urilor şi
determ inarea com petenţelor necesare viitorilor specialişti în
domeniul organizării şi dirijării entităţilor de profil.
Im plicarea angajatorilor în activităţi de formare ale studenţilor
precum conferinţe, seminare, mese rotunde, master-clas etc.______
D escrierea în N ota explicativă a planului finalităţile de studiu
preconizate şi a elabora matricea corelării finalităţilor de studiu a
programului cu cele ale unităţilor de curs.______________________

Termeni de
realizare

Responsabili

2018-2019

Prorector logistică

2018

Permanent

Septembrie
2018

y

USEFS
201

Structurile
Departam entului de
asigurare a calităţii
S ef catedră MCF

S ef catedră MCF

4.

5.

6.

7.

8.

2.2.2. Planul de
învăţăm ânt

3.1.1. Form ele de
organizare a procesului de
predare-învăţare

3.2.2. Acorduri de
colaborare pentru
realizarea stagiilor de
practică
5.1.2. Calificarea
profesională a
personalului academ ic
9.1.3. Existenţa şi
aplicarea procedurilor de
autoevaluare a
program ului de studii

Redactarea substanţială a Notei explicative a planului de
învăţământ al program ului 1000.2 - Organizarea şi dirijarea
sportului, cu specificarea misiunii programului dat în raport cu
alte programe de licenţă ale USEFS.
Indicarea în Nota explicativă a obiectivele programului, gradul de
noutate, relevanţă, consultarea partenerilor etc.
Specificarea m isiunii, obiectivelor şi finalităţilor programului de
studii în toate docum entele proiective ale programului (plan de
învăţământ, curriculumul).
Programarea în planul de învăţăm ânt
Includerea pe platform a M OODLE a disciplinelor de la anul II şi
III în conformitate cu Planul de învăţământ

Extinderea num ărului şi diversificarea spectrului organizaţiilorbază pentru stagiile de practică,
legalizarea contactelor cu partenerii de peste hotare,
încheierea contractelor de parteneriat în vederea realizării stagiilor
de practică.
A se elabora şi m onitoriza im plem entarea unui plan de acţiuni în
vederea atragerii personalului tânăr.

A im plementa un plan de acţiuni de îm bunătăţire continuă a
programului de studii ODS.

Septembrie
2018

Septembrie
2018

Semestrul I
a.s.2018-2019

Semestrul II
a.s.2018-2019
Permanent

D epartamentul
studii
Catedrele care
asigură predarea la
programul de studii

Cadrele didactice care
asigură predarea la
programul ODS
Inginer responsabil de
adm inistrarea platformei
M OODLE
A dm inistraţia USEFS

A dm inistraţia USEFS
Contabilitatea

Prim -prorector
Ş ef catedră MCF

Coordonator de program: Budevici-Puiu Anatolie,
prof.univ., dr., şef catedră MCF

