
Planul de uctivitate
ul consiliului pentru Evaluorea si Asigurarea Calitdlii a uspEE ,,c.stere,,,

anul 201I/2012

Nr d/o Denumirea activititii Termenii de
realizare

Responsabil

I Monitorizarea activitdlii de asigurare a
cahtAli programelor de studii
universitare de licenld, masterat gi

doctorat qi de fbrmare continud a
personalului didactic .

Permanent Coordonatorul
consiliului

2. Coordonarea activitdlilor de evaluare a
calitalii procesului de predare-invdjare
pe baza evaludrilor rcalizate de cdtre
studenfi, gefii de catedrd, decani gi
valorificarea infbrmaliilor oblinute
pentru imbunatafirea calitdlii activitAlii
didactice.

Septembrie 201I Coordonatorul
consilului

J. Discutarea, in cadrul consiliului. a
rezultatelor evalu[rii. rea]tzaIe de c5tre
studen{i, qi gefilor de catedre a
activitdtrilor didactice gi propunerea de

!q4!q4 pentru imbunatd{irea calitdtii.

Septembrie 201 I Pregedintele
consiliului

4. Prezentarea in Consiliul Universitdlii a
unor informalii Ei rapoarte privind
nivelul calitalii programelor de studii
ofbrtate de Facultali, cu scopuJ
formdrii unei culturi a calitalii in
educafie .

Octombrie 2011 Coordonatorul
consiliului;

$efri comisiilor de
calitate pe facultdli

5. Or ganizarea gedintei Consiliului in
vederea evaluarii rezultatelor oblinute.
Aprobarea raportului privind
evaluarea ;i asigurarea calitalii
activitdlilor supuse controlului.

Octombrie 2011 Pregedintele
consiliului

6. Monitorizarea cadrelor didactice
privind nivelul calitAlii suporrului de
cllrs. teste. etc..

Octombrie-
Noiembrie 2011

Membrii
consiliului

'7 Elaborarea Raportului anual privind
monitorizarea, asigurarea Ei evaluarea
calitAtii tuturor programelor de
studii ofbrite de Facultdti

Decembrie 201 1 Coordonatorul
consiliului

8. Revizuirea ghidurilor' gi a standardelor
de calitate privind elaborarea
lucrdrilor de licenla pi de diser.ta{ie

Ianuarie -
Februarie 2012

Prepeclintele
consiliului

9. Imbunatalirea Ei diversificarea
modalitalilor, rnetodelor, procedeelor

Ei intrumentelor de evaluare a
rezultatelor invilarii realizate de
studenli, transparenta

Februarie 2012 Membrii consiliului



acestora, (completarea anchetelor) gi

valorificarea informaf iilor o blinute.

10. Realizarea gi actualizarea permanentd
abazei de date privind programele de

studii oferite de Universitate $i
publicarea lor pe site.

Februarie 2012 Coordonatorul
consiliului

1l Asigurarea accesului public Ia
informatiile privind
toate activitdlile universitalii
(activitate didacticd, de

cercetare, regulamente etc.)
contribuind astfel la sporirea
increderii gi a credibilitnlii
Universitdtii

Mhrtie2012 Membrii consiliului

12. Lansar.ea Platformei digitale a

Universit[1ii Ei actuali zarea pemanentd

a datelor necesare informarii
studenlilor. a cadrelor didactice gi a

altor beneficiari privind activitAlile,
iniliativele, rezultatele qi
performantele Universitdtii.

Aprilie2012 Coordonatorul
comisiei

13. Realizarea la nivel de Universitate a

unor schimburi de experien!d. mese

rotunde privind modal italile. metodele
qi procedeele de sporire a calitAlii.

Mai 2012 Comisiile de calitate
pe facultali

14. Raportul darii de seaml a Consiliului
la Senat

Mai
- Iunte 2012

PreEedintele comisiei;
Coordonatorul
consiliului

Semneaz6:

Presedinte


