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de Consiliul Facultăţii  
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PLANUL DE ACTIVITATE  

a Comisiei de Asigurare a Calităţii a Facultăţii Ştiinţe Economice   

pentru anul de studii 2016-2017 
 

Nr.                        Conţinutul Termenul Responsabil  

I.    REVIZUIREA SISTEMULUI INSTITUȚIONAL AL MANAGEMENTULUI CALITĂȚII 

CONFORM NOILOR CERINȚE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂȚII 

1. Participarea la elaborarea şi 

optimizarea planurilor de învăţământ 

august-

septembrie 

Comisia de asigurare a 

calităţii, decanatul, 

catedrele 

 

2.  Optimizarea planului strategic al 

facultății pentru anii 2016-2021 

septembrie Comisia de asigurare a 

calităţii, decanatul, 

catedrele 

 

3. Revizuirea regulamentelor privind 

întocmirea tezelor de licență/master 

octombrie Comisia de asigurare a 

calităţii, decanatul, 

catedrele 

 

4.  Monitorizarea procesului de 

asigurare a calității în cadrul 

facultății 

Pe parcursul 

anului 

Comisia de asigurare a 

calităţii, decanatul, 

 

II. PROMOVAREA PROCESULUI  DE INSTRUIRE ŞI  AL EDUCAŢIEI DE CALITATE, CENTRAT PE 

NECESITĂŢILE STUDENŢILOR ŞI CORELAT CU CERINŢILE PIEŢEI MUNCII 

1. Asistenţa metodică la elaborarea 

pachetelor curriculare 

august-

septembrie 

Comisia de asigurare a 

calităţii 

 

III. EVALUAREA SISTEMATICĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE 

1. Organizarea schimbului de 

experienţă cu lucrătorii practici . 

Analiza raportului privind 

îndeplinirea programului stagiilor de 

practică 

pe parcursul 

anului 

Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

 

2. Pregătirea raportuluide 

autoevaluarea al Facultății de Științe 

Economice pentru evaluarea internă. 

Octombrie -

decembrie 

Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

3. Îmbunătăţirea aspectelor metodice 

ale predării şi evaluării, asistate de 

calculator, şi dezvoltarea 

competenţelor pentru elaborarea  

suporturilor de curs şi seminare 

virtuale, plasate pe MOODLE. 

septembrie 

2016- mai 

2017 

Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

IV. PARTICIPAREA ACTIVĂ A STUDENŢILOR LA PROCESUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

1. Participarea  în activitatea de 

orientare profesională a tineretului 

privind admiterea la  facultatea 

respectivă 

Semestrul II Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

 



2. Discutarea şi elaborarea 

recomandărilor metodice despre 

organizarea şi desfăşurarea 

procesului de evaluare a cunoştinţelor 

la studenţi pe parcursul semestrului şi 

în timpul sesiunii 

pe parcursul 

anului 

Comisia de asigurare 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

 

 

 

3. Efectuarea sondajului anonim    

”calitatea studiilor universitare” 

Aprilie-mai Comisia de asigurare a 

calităţii și senatul 

studențesc  

 

4. Organizarea sondajului” Profesorul 

în viziunea studentului” şi analizarea 

rezultatelor lui 

pe parcursul 

anului 

Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

 

5. Analiza modalităţilor de organizare şi 

evaluare a lucrului individual cu 

studenţii, precum şi a activităţii de 

cercetare. 

Organizarea, concursurilor, 

olimpiadelor, expoziţiilor, 

conferinţelor ale studenţilor 

pe parcursul 

anului 

Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

V. DEZVOLTATREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII RESURSELOR UMANE ŞI ACTIVITĂŢII DE 

CERCETARE 

1. Monitorizarea angajării  cadrelor 

didcatice 

pe parcursul 

anului 

Comisia de asigurare a 

calităţii, decanatul, secția 

cadre 

 

 

VI. TRANSPARENŢĂ ŞI COMUNICARE REFERITOR LA ASIGURAREA CALITĂŢII 

1. Imbunătăţirea şi extinderea paginii 

WEB a USPEE 

Semestrul II Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

 

2. Actualizarea în timp real a paginii 

WEB a Consiliului pentru Evaluarea 

şi Asigurarea Calităţii 

pe parcursul 

anului 

Comisia de asigurare a 

calităţii,decanatul, 

catedrele 

 

 

3. Promovarea imaginii USPEE la nivel 

naţional şi internaţional prin 

extinderea numărului de parteneriate 

interne şi externe, participarea la 

târguri educaţionale 

permanent decanatul  

5. Raportul anual al CEAC a Facultății 

Stiințe Economice 

Iunie 2017 CEAC a Facultății Stiințe 

Economice 

 

 

 

 


