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Nr. 
crt. 

A C T I V I T Ă Ț I 
Responsabil de 

realizare  

Termenul 
de 

realizare 
1. Actualizarea componenței comisiei pentru asigurarea calității la nivelul facultății Consiliul Facultății FSE Septembrie, 

2015 

2. Elaborarea și aprobarea programului de audit intern al Sistemului de management al calității la 

facultate 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

Consiliul Facultății FSE 

Septembrie, 

2015 

3. Elaborarea și aprobarea programului tematic de formări în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţii 

de predare-învăţare şi evaluare. 

Președintele Comisiei pentru 

Asigurarea Calității FSE la 

recomandarea șefilor de 

Departamente 

Octombrie, 

2015 

4. Monitorizarea procesului de elaborare și revizuire periodică a Fișelor disciplinelor și Curriculum-

ului în concordanță realizările științifice noi, cerințele pe piața muncii, realizările didacticii 

moderne. 

Comisia de audit a FSE Noiembrie, 

2015 

5. Îmbunătățirea și diversificarea modalităților, metodelor, procedeelor și instrumentelor de evaluare 

a rezultatelor învățării realizate de către studenți, transparența acestora, în vederea asigurării 

obiectivității evaluării și să asigure posibilitatea realizării autoevaluării. Această activitate se va 

realiza prin analiza conţinuturilor, corespunderii testelor de evaluare curentă, finală şi pentru 

examenul de licenţă, precum şi prin analiza criterriilor de evaluare a produsului lucrului 

individual al studenţilor, masteranzilor. 

Comisia de audit a FSE Noiembrie, 

2015  

 

Aprilie, 

2016 



6. Asigurarea cu materiale didactice a programelor de studii prin creșterea numărului de lucrări 

metodico-didactice de specialitate publicate de către cadrele didactico-științifice. 

În acest scop se va efectua o analiză a acoperirii cu materiale didactice pentru fiecare din 

disciplinele gestionale de facultate. 

Responsabilii de programe Decembrie, 

2015 

7. Revizuirea ghidurilor și standardelor de calitate privind elaborarea tezelor de licență și de master. Comisia de audit a FSE Ianuarie, 

2016 

8. Reevaluarea ofertei educaționale a facultății pentru anul universitar 2016-2017 ținând cont de 

cerințele pieței muncii și reglementările în vigoare 

Responsabilii de programe Februarie, 

2016 

9. Discutarea conținuturilor planurilor de învățământ pentru anul 2016-2017 în vederea formării de 

competențe necesare inserției active a absolvenților în câmpul muncii 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE Consiliul 

Facultății FSE 

Martie, 

2016 

10. 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. 

Responsabilii de programe Mai, 2016 

11. Analiza conținuturilor suporturilor de curs elaborate și a corespunderii acestora curriculum-ului în 

cadrul unor comisii de lucru, inclusiv cu reprezentanți ai pieței muncii 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE Consiliul 

Facultății FSE 

permanent 

12. Monitorizarea realizării planului editorial al catedrelor Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE Consiliul 

Facultății FSE 

Permanent  

13. Coordonarea activităților de evaluare a calității procesului de predare-învățare pe baza evaluărilor 

realizate de către studenți, colegi (evaluare intercolegială) și șefii de catedră. Valorificarea 

informațiilor obținute pentru îmbunătățirea calității activității didactice. 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

Consiliul Facultății FSE 

Permanent  

14. Monitorizarea activității de asigurare a calității programelor de studii universitare (ciclul I 

Licență) oferite de Facultatea Științe Economice prin elaborarea Rapoartelor de autoevaluare a 

programelor de studii 

Responsabilii de programe 

Comisia pentru Asigurarea 

Calității FSE  

Consiliul Facultății FSE 

Iunie, 2016  

15. Elaborarea și prezentarea pentru aprobare a Raportului anual privind monitorizarea, asigurarea și 

evaluarea calității în cadrul FȘE 

Președintele Comisiei pentru 

Asigurarea Calității FSE 

Iunie, 2016 
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