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Nr. 
crt. 

Activități propuse Responsabil de realizare 
Termenul 

de 
realizare 

1. 

2. 

Actualizarea componenței comisiei pentru asigurarea calității la nivelul facultății. 

Racordarea programelor de studii la CNC/CEC. 

Consiliul Facultății FȘE 

Șefii de departamente 

Septembrie, 

2017 

3. Evaluarea curriculumului la disciplinele din programele oferite de FȘE în anul de studii 2017-

2018 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

Consiliul Facultății FSE 

Septembrie, 

2017 

4. 

 

5. 

Elaborarea și aprobarea programului tematic de formări în vederea îmbunătăţirii calităţii 

activităţii de predare-învăţare şi evaluare. 

 

Expertizarea lucrărilor metodic-didactice 

Președintele Comisiei pentru 

Asigurarea Calității FSE la 

recomandarea șefilor de 

Departamente 

Octombrie, 

2017 

6. 

 

7. 

 

8 

Analiza conţinuturilor, corespunderii testelor de evaluare curentă, finală; analiza criterriilor de 

evaluare a produsului lucrului individual al studenţilor, masteranzilor. 

 

Elaborare plan de acțiuni privind implementarea recomandărilor experților ANACIP vizavi de 

programele acreditate. 

 

Analiza utilizării instrumentelor și metodelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare. 

 

Comisia de audit 

 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

 

Noiembrie, 

2017 

Aprilie, 2018 

 

 

Noiembrie, 

2017 

 



9 Expertizarea lucrărilor metodice. 

10. Analiza asigurării programelor cu suport metodico-didactic (cursuri și alte lucrări metodico-

didactice pentru seminare, lucrări de laborator pentru fiecare disciplină).  

Expertizarea lucrărilor metodice 

Responsabilii de programe Decembrie, 

2017 

11. Monitorizarea armonizării conținutului programelor de studiu și a fișelor de disciplină cu 

cerințele pieței muncii și ritmul dezvoltării cunoașterii și practicii în domeniu. 

În acest scop se va efectua:  

a) o analiză a Fișelor de disciplină și Curriculum-ului în concordanță realizările științifice 

noi, cerințele pe piața muncii, realizările didacticii moderne; 

b) monitorizarea gradului de întocmire a Manualului de modul pentru fiecare program de 

studiu și plasarea acestuia pe site-ul facultății; 

Comisia de audit a FSE Ianuarie, 

2018 

 

 

 

12 

13. 

Revizuirea și îmbunătățirea conținuturilor ghidurilor, agendelor, criteriilor de evaluare cu 

referire la  stagiile de practică 

Expertizarea lucrărilor metodice 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE 

Ianuarie, 

2018 

14. Elaborarea procedurii operaționale privind monitorizarea angajabilității absolventilor. 

Aplicarea Chestionarului privind gradul de angajabilitate al absolvenților programului  

Responsabilii de programe Februarie, 

2018 

15 

 

16 

17 

În scopul adaptării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și ale calificărilor se va 

efectua o analiză a pieței muncii și a solicitărilor acesteia referitoare la calificările deziderabile 

pentru angajatori precum și pentru dezvoltarea de noi programe universitare de masterat.  

Reevaluarea ofertei educaționale a facultății pentru anul universitar 2018-2019 ținând cont de 

cerințele pieței muncii și reglementările în vigoare 

Expertizarea lucrărilor metodice 

Responsabilii de programe Februarie, 

2018 

18. Discutarea conținuturilor planurilor de învățământ pentru anul 2018-2019 în vederea formării 

de competențe necesare inserției active a absolvenților în câmpul muncii 

Expertizarea lucrărilor metodice 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE Consiliul 

Facultății FSE 

Martie, 2018 

19. 

 

 

20 

Realizarea în al II-lea semestru a procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, 

interpretarea și prelucrarea rezultatelor obținute și elaborarea rapoartelor sintetice. 

Analiza rezultatelor evaluării din semestrul al II-lea și elaborarea unui plan de măsuri pentru 

ameliorarea sau îmbunătățirea rezultatelor evidențiate în rapoarte. 

Actualizarea Chestionarului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți. 

Consultarea angajatorilor cu privire la calitatea programelor de studii oferite de FSE 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

 

Aprilie, 2018 

21. 

 

Analiza diagnostic privind gradul de corespundere criteriilor de calitate înaintate de ANACIP 

către programele de studii în baza rapoartelor de autoevaluare elaborate în anul precedent  și 

formularea unor măsuri de aliniere la criteriile date. 

Responsabiilii de programe Mai, 2018 



22 Expertizarea lucrărilor metodice 

23 Monitorizarea realizării planului editorial al departamentelor Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

Permanent  

24. Monitorizarea activității de asigurare a calității programelor de studii universitare (ciclul II 

Masterat) oferite de Facultatea Științe Economice prin elaborarea rapoartelor de autoevaluare 

 

Expertizarea lucrărilor metodice 

Responsabilii de programe 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

Consiliul Facultății FSE 

Iunie, 2018 

25. Elaborarea și prezentarea pentru aprobare la Consiliul Facultății a Raportului anual privind 

monitorizarea, asigurarea și evaluarea calității în cadrul FȘE 

Președintele Comisiei de 

Asigurare a Calității 

Iunie, 2018 

 

Preşedintele Comisiei de Asigurare a Calităţii 

Maria Cojocaru, dr., conf. univ. 


