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PLAN DE ACTIVITATE
al COMISIEI DE ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII
şi AUDIT INTERN
din cadrul FACULTĂŢII DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
pe anul 2009

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

TERMEN LIMITĂ

I. COORDONAREA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND
ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII
I.1. Monitorizarea activităţii de asigurare a calităţii
Permanent
programelor de studii universitare de licenţă, masterat şi
doctorat şi de formare continuă a personalului didactic
I.2. Coordonarea activităţilor de evaluare a calităţii
Începutul
procesului de predare-învăţare pe baza evaluărilor semestrului pentru
realizate de către studenţi, colegi (evaluare intercolegială) activităţile realizate
şi şefii de catedră şi valorificarea informaţiilor obţinute în semestrul anterior
pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, de
formare profesională a studenţilor
I.3. Elaborarea Raportului anual privind monitorizarea,
Decembrie 2009
asigurarea şi evaluarea calităţii tuturor programelor de
studii ofertate de Facultate
II. AUDIT INTERN
II. 1. Analiza şi evaluarea internă a Programelor de studii
de licenţă şi masterat conform standardelor de calitate
asumate da Facultate şi a celor elaborate de ARACIS
II.2. Analiza, evaluarea şi aprobarea, la nivelul catedrelor
şi în Consiliul Facultăţii, a Fişelor disciplinelor de
învăţământ, atât la ciclul de licenţă, cât şi la cel de
masterat

Mai 2009

Mai 2009

II.3. Monitorizarea procesului de elaborare şi revizuire
periodică a Fişelor disciplinelor de învăţământ
în
concordanţă cu rezultatele cercetărilor actuale în
domeniul sţiinţelor respective, al sociopsihopedagogiei şi
al didacticii moderne
II.4. Asigurarea resurselor necesare învăţării eficiente şi
durabile pentru toate disciplinele de învăţământ din
curricula programelor de studii ofertate de Facultate

Octombrie 2009

Începutul fiecărui
semestru

III. PROCEDURI ŞI INSTRUMENTE necesare
ASIGURĂRII
ŞI
EVALUĂRII
CALITĂŢII
ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE
III.1 Îmbunătăţirea şi, eventual, reelaborarea unor grile
de evaluare a activităţilor didactice realizate de către
studenţi, colegi şi şefii catedrelor şi aprobarea lor în
cadrul Consiliului Facultăţii
III.2. Revizuirea ghidurilor şi a standardelor de calitate
privind elaborarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie
III. Îmbunătăţirea şi diversificarea modalităţilor,
metodelor, procedeelor şi intrumentelor de evaluare a
rezultatelor învăţării realizate de studenţi, transparenţa
acestora, astfel încât să crească obiectivitatea evaluării şi
să se asigure posibilitatea realizării autoevaluării
III.4. Elaborarea şi aprobarea, în Catedre şi în Consiliul
Facultăţii, a unor criterii şi standarde de evaluare a
calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice (altele decât cele
aferente proiectelor de cercetare obţinute pe bază de
competiţie şi a granturilor pe bază de contract) realizate
de personalul didactic şi studenţi.

Aprilie 2009

Februarie 2009

Noiembrie 2009

Iunie 2009

IV. DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
PRIVIND MONITORIZAREA şi EVALUAREA
CALITĂŢII
IV.1. Realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de
date privind programele de studii universitare ofertate de
Facultate şi publicarea lor pe site.
IV.2. Asigurarea accesului public la informaţiile privind
toate activităţile Facultăţii (activitate didactică, de
cercetare, regulamente etc.) contribuind astfel la sporirea
încrederii şi a credibilităţii Facultăţii
IV.3. Lansarea Platformei digitale a Facultăţii şi

Martie 2009

Permanent

actualizarea pemanentă a datelor necesare informării
studenţilor, a cadrelor didactice şi a altor beneficiari
privind activităţile,
iniţiativele, rezultatele şi
performanţele Facultăţii
V. DISEMINAREA INFORMAŢIILOR ŞI CREAREA
UNEI CULTURI PRIVIND CALITATEA
V.1. Diseminarea, în cadrul Catedrelor, a rezultatelor
evaluării, realizate de către studenţi, colegi şi şefii
Catedrelor a activităţilor didactice şi propunerea de
măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii
V.2. Prezentarea în Consiliul Facultăţii a unor informaţii
şi rapoarte privind nivelul calităţii programelor de studii
ofertate de Facultate, cu scopul formării unei culturi a
calităţii în educaţie
V.3. Informarea studenţilor şi a personalului didactic cu
privire la raţiunea, scopul, obiectivele şi modalităţile de
realizare a monitorizării, asigurării şi evaluării calităţii
activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică cu scopul
formării unor atitudini şi comportamente favorabile
realizării unor activităţi de calitate, în conformitate cu
standardele precizate în documentele
de politică
educaţională în domeniu
V.4. Promovarea, prin dezbateri în cadrul Catedrelor, a
unor metode şi tehnici de predare-învăţare centrate pe
student care asigură o mai mare eficienţă şi o calitate
superioară activităţilor didactice
V.5. Realizarea la nivelul Facultăţii, a unor schimburi de
experienţă, work-shop-uri, training-uri etc. privind
modalităţile, metodele şi procedeele de realizare a
predării-învăţării cu scopul cunoaşterii orientărilor şi a
tendinţelor actuale în ştiinţa şi practica didactică şi
încurajarea generalizării exemplelor de bune-practici

Decan,
Prof. univ. dr. Anca Munteanu

Martie 2009

Martie 2009

Martie 2009

Mai 2009

Martie 2009

Iunie 2009

Responsabil,
Comisia de Asigurarea şi Evaluarea
Calităţii şi Audit Intern
Prof. univ. dr. Ion Dumitru

