Coordonat
Rector UPS „I. Creangă” N. Chicuş

şef DACDC E. Lapoşin

PLAN DE ACŢIUNI
pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate
în procesul de evaluare externă a calităţii programului de studii superioare de licenţă
Pedagogie în învăţământul primar şi limba engleză
Nr
d/o

Obiectivul

1.

Eliminarea
neconformităţilor în
respectarea cerinţelor
Planului cadru pentru
învăţământul superior
cu privire la efectuarea
modificărilor
neesenţiale în planurile
de învăţământ

A confirma la ME al RM
planul de învăţământ
aprobat de Senatul UPS
„Ion Creangă”.

2.

Eliminarea
neconformităţilor
în
descrierea
relevanţei
programului de studii

A perfecta Nota explicativă
a Planului de învăţământ
(Profilul calificării) sub
aspectele:
• Orientarea formării
• Angaj abilitate şi educaţie
ulterioară
• Posibilităţi de integrare
profesională pe piaţa
muncii

3.

Eliminarea
A asigura concordanţa
neconformităţilor
numărului de studenţi
privind unele abateri
înmatriculaţi la programul
neesenţiale în recrutarea de studiu la cotele de
şi admiterea studenţilor admitere, eliberate de

Acţiuni preconizate pentru
realizarea obiectivului

Termeni
de
realizare
Martieiunie 2017

Responsabili

L. Ursu, şef catedră PIP
A. Budnic, şef catedră FE
S. Culea, şef DMPI

Martieaprilie 2017

Comitetul de asigurare a
calităţii al catedrei PÎP

Iulie-august
2017

Preşedintele Comisiei de
admitere a UPS „Ion
Creangă”

la programul de studii

Ministerul Educaţiei.

4.

Eliminarea
neconformităţilor
privind rata de
absolvire la Programul
de studiu.

A elabora şi implementa un
program de mentorat în
vederea majorării ratei de
absolvire la Programul de
studiu.

5.

Eliminarea
neconformităţilor
privind mobilitatea
academică

A identifica şi extinde
oportunităţi de mobilitate
academică atât
internaţională, cât şi
naţională.

începând cu Cârlan L., catedra PÎP
august 2017 Baltag V., catedra FE

Pe parcurs

A motiva studenţii pentru
implicare în mobilitatea
academică atât
internaţională, cât şi
naţională.

R. Dumbrăveanu, şef
DRIMP
L. Sadovei, decanul
facultăţii ŞEI
L. Ursu, şef catedră PÎP
A. Budnic, şef catedră FE
V. Ciobanu, prodecanul
facultăţii ŞEI

6.

Eliminarea
neconformităţilor
privind
rata cadrelor didactice
şi ştiinţifice cu
calificare profesională
conformă programului
de studiu

A majora numărul cadrelor
didactice titulare cu grade
ştiinţifice şi titluri
ştiinţifico-didactice, care
asigură predarea cursurilor
teoretice.

7.

Eliminarea
neconformităţilor
privind
monitorizarea
proceselor de predareînvăţare-evaluare la
programul de studiu

A organiza training-uri cu
studenţii la program în
vederea contracarării
fenomenului de plagiat.

In cadrul
repartizării
temelor
pentru
tezele de
an, licenţă

N. Garştea, catedra PIP
R. Cecan, şef CTI

A chestiona periodic
studenţii, personalul angajat,
angajatorii şi alţi actori
interesaţi în monitorizarea
proceselor de predareînvăţare-evaluare.

Pe parcurs

A. Teleman, catedra PÎP
E. Lapoşin, şef DACDC

Pe parcurs

A

L. Ursu, şef catedră PÎP
A. Budnic, şef catedră FE

A

8.

Eliminarea
neconformităţilor
privind
evaluarea programului
de studiu de către
studenţi, absolvenţi,
angajatori şi alţi
beneficiari

A extinde şi diversifica
eşantioanele de aplicare a
chestionarelor privind
evaluarea programului de
studiu.
A analiza măsurile corective
şi preventive întreprinse în
urma chestionării
beneficiarilor programului
de studiu.

9.

Eliminarea
neconformităţilor
privind
evidenţa angajării şi a
evoluţiei absolvenţilor
în câmpul muncii la
programul de studiu

10.

Intensificarea utilizării
instrumentelor TIC în
procesul de predareînvăţare-evaluare
Asigurarea la nivel
procedural a
transparenţei în
modificarea orarului

11.

Pe parcurs

A. Teleman, catedra PÎP
E. Lapoşin, şef DACDC

Pe parcurs

L. Ursu, şef catedră PÎP
A. Budnic, şef catedră FI

A prevedea printr-un act de
funcţionalitate internă
procedurile instituţionale de
evidenţă a angajării şi
evoluţiei profesionale a
absolvenţilor programului
de studii în câmpul
muncii.

Pe parcurs

L. Saranciuc-Gordea, şei
CGCC

A explora posibilitatea de a
înzestra toate sălile de curs
cu utilaje informaţionale.

Pe parcurs

N. Chicuş, Rector
L. Sadovei, decanul
facultăţii ŞEI

A elabora registrul cu
privire la modificările,
intervenite în orar în cadrul
procesului de instruire.

August,
2017

V. Ciobanu, prodecanul
facultăţii ŞEI

Discutat şi aprobat
A

t

i

Catedra Pedagogia învăţământului Primar,
proces-verbal nr. 10 din 21.06.2017 şef catedră
Consiliul facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică,
proces-verbal nr....... d in ...........decanul facultăţii_________ q

_____ L. Sadovei

Preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii__________£__________ N. Carabet
Coordonator
program de studii superioare de licenţă acreditat ________

__________ L. Ursu

