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Nr. 
crt. 

Activități preconizate Responsabil  
Termenul 

de 
realizare 

1. Actualizarea componenței comisiei pentru 

asigurarea calității 

Consiliul Facultății FSE Septembrie, 

2013 

2. Elaborarea și aprobarea programului tematic de 

formări în vederea îmbunătăţirii calităţii 

activităţii de predare-învăţare şi evaluare. 

Comisia pentru 

Asigurarea Calității la 

propunerea catedrelor 

Septembrie, 

2013 

3. Instituirea activității de audit a calității la 

Facultate. Elaborarea Regulamentului cu privire 

la Comisia de audit și propunerea spre aprobare 

Consiliului Facultății Științe Economice. 

Comisia pentru 

Asigurarea Calității 

Septembrie, 

2013 

4. Monitorizarea procesului de elaborare și 

actualizare a Curriculum-ului la disciplină pentru 

fiecare specialitate 

Comisia de audit a FSE Noiembrie, 

2013 

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.  

Comisia de audit a FSE Noiembrie, 

2013  

 

 

6. Elaborarea și implementarea curriculum-ului 

integrat al stagiilor de practică la programele de 

studiu, ciclul I licență 

 

Revizuirea ghidurilor pentru desfășurarea 

stagiului practicilor de inițiere în specialitate, de 

producție, de licență și de master. 

Responsabilii de 

programe 

 

Comisia de Asigurare a 

Calității a FȘE 

 

Comisiile metodice ale 

catedrelor  

Ianuarie, 

2014 

7. Reevaluarea ofertei educaționale a facultății 

pentru admiterea în anul universitar 2014-2015 

ținând cont de cerințele pieței muncii. 

Responsabilii de 

programe 

Februarie, 

2014 



8. Discutarea conținuturilor planurilor de 

învățământ pentru admiterea 2014 în vederea 

formării de competențe necesare inserției active 

a absolvenților în câmpul muncii. 

Comisia pentru 

Asigurarea Calității FSE 

Consiliul Facultății FSE 

Martie, 

2014 

9. Conceptualizarea și implementarea unui 

mecanism de monitorizare a traseului profesional 

al absolvenților Facultății științe economice 

Responsabilii de 

programe 

Comisia de Asigurare a 

Calității  

Martie, 

2014 

10. Analiza diagnostic privind gradul de abandon al 

studiilor la ciclul I și formularea unor măsuri 

pentru diminuarea ratei de abandon 

Prodecanii responsabili 

de ciclul I licență, 

frecvență de zi și 

frecvență redusă 

Mai, 2014 

11. Aprecierea autoevaluării performanțelor cadrelor 

didactice cu ocazia participării la concursul 

”Gradația de merit - 2014” 

Comisia pentru 

Asigurarea Calității FSE 

Mai, 2014 

12. 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  

permanent 

13. Monitorizarea realizării planului editorial al 

catedrelor 

Comisia pentru 

Asigurarea Calității FSE  

Permanent  

14. Aplicarea de chestionare în vederea realizării 

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 prin prezentarea de rapoarte. 

Comisia pentru 

Asigurarea Calității FSE  

Permanent  

15. Realizarea de parteneriate cu organizații din 

mediul academic și economic în vederea 

asigurării cu locuri de practică și identificarea 

unor teme de cercetare. 

Responsabilii de 

programe 

Iunie, 2014  

16. Elaborarea de recomandări în vederea creșterii 

dimensiunii internaționale a programelor de 

studiu 

Comisia pentru 

Asigurarea Calității FSE 

Iunie, 2014 

17. Elaborarea și prezentarea pentru aprobare a 

Raportului anual privind monitorizarea, 

asigurarea și evaluarea calității în cadrul FȘE 

Președintele Comisiei 

pentru Asigurarea 

Calității FSE 

Iunie, 2014 
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