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PLAN DE ACŢIUNI
pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate
în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de studii superioare de licenţă
Arte Decorative Aplicate (zi)
Obiectivul

Acţiuni
preconizate
pentru realizarea
obiectivului

Termeni de
realizare

Criteriul 2.2. Conţinutul programului de studiu
2.2.3. Curricula pe discipline
Completarea cu
Septembrie 2019
1. Bibliografia
noi titluri în
recomandată în
curriculum pe
materie de
specialitate
discipline trebuie
apărute
în spaţiul
completată cu noi
European, care ar
titluri în materie de
reflectă noile
specialitate apărute
în spaţiul European, tendinţe în
care ar reflectă noile învăţământul
artistic superior.
tendinţe în
învăţământul artistic
superior.
Afişarea la vedere Septembrie 2019
2. Sarcinile incluse în
curriculum pe
în atelierele de
specialitate a
discipline şi
sarcinilor incluse
numărul de ore
în curriculum pe
prevăzut pentru
discipline şi
fiecare sarcină,
numărul de ore
pentru fiecare
prevăzut pentru
semestru trebuie
fiecare sarcină,
afişate la vedere în
atelierele de
specialitate.
Criteriul 4.2.Progresul studenţilor
4.2.2. Mobilitatea academică

Responsabili

Şef catedră
Coordonator
program de studii
Cadre didactice

Şef catedră
Coordonator
program de studii
Cadre didactice

Septembrie,
Semnarea de
2019Convenţii de
Mai, 2020
parteneriat cu
instituţiile de
învăţământ din
spaţiul Uniunii
Europene, pe
lungă durată.'
Susţinerea şi
motivarea
studenţilor să
aplice
pentru mobilitate
academică.
Criteriul 6.4. Asigurarea socială a studenţilor
6.4.1 Asigurarea studenţilor cu cămin
iulie-august
Asigurarea
Respectarea
1.
2019
accesului la duş,
punctului 32 a HG
pe
întreaga
nr. 1123 din
perioadă a zilei.
14.11.2018, cu
privire la extinderea
orele în care
studenţii din cămine
ar dispune de duş,
până la o zi întreagă.
iulie-august
Asigurarea
2. Dotarea căminelor
2019
căminului cu
studenţeşti cu
maşini de spălat şi
maşini de spălat şi
de uscat haine la
de uscat haine la
fiecare nivel .
fiecare n iv e l.
1.

3.

Instituţia trebuie să
dezvolte Mobilitatea
academică de lungă
durată. Accentele
trebuie puse pe
semnarea de
Convenţii de
parteneriat cu
instituţiile de
învăţământ din
spaţiul Uniunii
Europene.

Montarea de
instalaţii/sistemele
şi instalaţiile
(protecţie antifum,
instalaţii automate
de protecţie contra
incendiilor) în
căminele studenţeşti
conf. HG
Reglementării
tehnice “Reguli

Asigurarea
căminului cu
instalaţii/sistemele
şi instalaţiile
(protecţie antifum,
instalaţii automate
de protecţie contra
incendiilor)

iulie-august
2019

Decan
Şef catedră
Coordonator
program de studii
Cadre didactice
Curatori de grupe

Departamentul
problemelor de
administrare şi
gospodărie

Departamentul
problemelor de
administrare şi
gospodărie

Departamentul
problemelor de
administrare şi
gospodărie

generale de apărare
împotriva
incendiilor în
Republica
Moldova” RT DSE
1.01-2005
Criteriul 9.2. Angajarea în câmpul muncii
9.2.2. Activităţi de orientare profesională şi competitivitatea absolvenţilor pe piaţa muncii
Decan
Informarea
mai-iunie
1. Orientarea
Şef catedră
studenţilor despre 2020
profesională şi
Coordonator
ofertele de
competitivitatea
program de studii
absolvenţilor pe
angajare în
piaţa muncii, în
câmpul muncii,
scopul angajării.
susţinute de baza
de date elaborate
la catedră.
Discutat şi aprobat
Catedra Arte Decorative
proces-verbal n r 3 din 20.11.2019 Şef catedră Arbuz-Spatari O. dr. conf. univ
Consiliul Facultăţii Arte Plastice şi Design
proces-verbal nr. 3 din 21.11.2019 decanul facultăţii Simac A* dr. conf. univ.
Preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii_______ . V'Vi
Coordonator program de studii superioare de licenţă acreditat

