
Planul de activitate
al Consiliului pentru Evaluarea Si Asigurarea Calitdtrii a USPEE ,,C.Stere",

nnul 2014-2015

Nr
d/o

Denumirea activiti{ii Termenii de
realizare

Responsabil

I Stabilirea formalitdlilor privind recomandarea
cadrelor didactice pentru conferirea gradelor
didactice, distinctiilor onorifice, premii,
menliuni Pregdtirea informaliei despre atestarea

cadelor didactice pentru Senat.

Septembrie 2014 Coordonatorul
consiliului

2. Informarea decanilor, gefilor de catedrd privind
necesitatea recomanddrii cadrelor didactice
pentru conferirea gradelor didactice,
distincfiilor onorifice, premii, menliuni

Septembrie 2014 Coordonatorul
consilului

3. Organizarea gedinfei Consiliului in vederea

elabordrii unui grafic al monitorizdrii qi

evaludrii nivelul de corespundere a cadrelor
didactice.

Septembrie 2014 Preqedintele
consiliului

4. Organizarea gedintei Consiliului in vederea

evaludrii rezultatelor obfinute.
Aprobarea raportului privind
evaluarea qi asi gurarea calitalii activitdlilor
supuse controlului.

Octombrie 2014 Preqedintele
consiliului

5. Monitorizarea cadrelor didactice aspirante la
srade didactice.

Noiembrie 2014 Membrii
consiliului

6. $edin{a comisiei de atestare a cadrelor didactice
pentru concluzionarea monit orizdrii cadrelor
atestate.

Decembrie 2014 Coordonatorul
consiliului

,7
Inaintarea dosarelor cadrelor didactice atestate

la Comisia de Acreditarea gi Atestare pentru
oblinerea gradelor
didactice.

Decembrie 2012
- Ianuarie 2015

Pregedintele
consiliului

8. Intocmirea figelor personale de

acoperire a activitdlii de cercetare
stiintificd in anul universitar 201412015

Februarie 2015 Membrii consiliului

9. Intocmirea figelor sintetice de acoperire
a activitdtrii de cercetare gtiinJificd in
anul universitar 201412015 de cdtre cadrele

didactice

Martie 2015 Coordonatorul
consiliului

10. imbundtdlirea gi diversifi carea modalitdlilor,
metodelor, procedeelor gi intrumentelor de

evaluare a rezultatelor, transparen{a acestora,

astfel inc6t sd creascd obiectivitatea evaluarii $i

Martie 2015 Membrii consiliului



sd se asigure posibilitatea realizdrii
autoevaludrii

1l Revizuirea ghidurilor qi a standardelor de
calitate privind elaborarea lucririlor de licenld
qi de disertalie

Aprilie 2015 Coordonatorul
comisiei

12. Realizarea gi actualizarea perrnanentd abazei de
date privind programele de studii universitare
oferite de facultdli qi publicarea lor pe site

Mai 2015
a

Comisiile de calitate
pe facultdli

lJ. Raportul ddrii de seamd a Consiliului la Senat Mai
- Iunie 2015

Preqedintele
consiliului;
Secretarul consiliului

Pregedinte
al Consiliului

Gh. AVORNIC
Dr.hab., Prof.univ.

Secretar
al Consiliului

Iu. MIHALACHE
Dr., Conf.univ.

29.08.2014


