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---------- A C T IU N I

pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate
în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de studii superioare de licenţă
Dans clasic şi popular
N
d/o
1.

Obiectivul

Sporirea activităţii de
internaţionalizare
a
Programului de studiu

A

2.

3.

întreprinderea măsurilor
de
îmbunătăţire
a
mobilităţii academice

Completarea
Programului de studiu
cu suporturi de curs

Acţiuni preconizate
pentru realizarea
obiectivului
• Elaborarea
programului
privind
internaţionalizarea
programului
de
studiu
• Participarea
la
diverse manifestări
internaţionale
• Informatizarea
cadrelor didactice
şi a studenţilor
programului
de
studiu
despre
posibilităţile
de
realizare
a
mobilităţii
academice
• Participarea
cadrelor didactice
şi a studenţilor la
mobilităţi
academice
• Elaborarea
unui
program de editare
a suporturilor de
curs
• Elaborarea
şi
editarea
suporturilor
de
curs
pentru
disciplinile

Termeni de
realizare

Responsabili

Septembrie
2017

Gînju S.
Bencheci I.

Bencheci I.
2017-2020

Septembrie
2017

S. Gînju în
colaborare cu
Departamentul
Relaţii
Internaţionale
Şi

managementul
proiectelor

2017-2020

Bencheci I.

Septembrie
2017

Cojocaru L.

2017-2020

Bencheci I.
Cibric Iu. Talpă
S.

4.

4.

Completarea
stafului
didactic cu cadre ce
posedă titluri didactice
si ştiinţifice
Intensificarea activităţii
de cercetare a cadrelor
didactice Programului
de studiu

•

•

•

•

•

•

5.

Implementarea
unui
sistem de colectare,
analiză şi utilizare a
informaţiilor
despre
satisfacţia angajatorilor

•

•
•

•

programului
de
studiu
Promovarea
cadrelor didactice
la doctorat
Elaborarea
Planului
de
cercetare ştiinţifică
Completarea
Planului individual
de
cercetare
ştiinţifică
Editarea articolelor
şi a altor produse
ştiinţifice
Participarea
la
diverse manifestări
ştiinţifice
(
conferinţe,
simpozioane,
colcviumuri) atât
in ţară, cât şi peste
hotare.
Reflectarea
şi
valorificarea
rezultatelor
cercetării
ştiinţifice în teze
de licenţă, editare
de suporturi de
curs, instrucţiuni
metodice,
coordonarea
ştiinţifică
a
studenţilor)
Elaborarea
şi
aprobarea
unui
chestionar
cu
referinţă la nivelul
de satisfacţie a
angajatorilor
Aplicarea
chestionarului
Analiza
rezultatelor
chestionării
Prezentarea
rezultatelor

2017-2020

S. Gînju

Decembrie
2017

Gînju S.

Septembrie
2017

Bencheci I
Cibric Iu.
Talpă S.

2017-2020

Octombrie
2017

Cojocari L.

Noiembrie
2017

Bencheci I.

Decembrie
2017

Cojocari L.

6.

Crearea unei baze de
date care să asigure
colectarea informaţiilor
cu referire la programul
de studiu

•

•
•
•

chestionării
şi
elaborarea
unui
program de acţiuni
Elaborarea
structurii bazei de
date
Colectarea datelor
Completarea bazei
de date
Plasarea pe site-ul
Facultătii

Februarie
2018

Cojocari L.

Noiembrie
2017

Gînju S.

Decembriemartie 2018

Bencheci I.

Gînju S.
Aprilie 2018
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Coordonator
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