PLAN DE ACŢIUNI
pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate
în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de studii superioare de licenţă
0213.2 Grafică, domeniul general 021 Arte, 240 credite de studii ECTS,
forma de învăţământ: cu frecvenţă
Acţiuni preconizate
Termeni de
pentru realizarea
realizare
obiectivului
Criteriul 2.1. Proiectarea şi aprobarea programului de studiu
2.1.1. Cadrul general de proiectare a programului de studiu
Pe parcursul
Extinderea listei cu
Iniţierea unor noi
1.
potenţiali angajatori ai
parteneriate şi colaborări cu anilor de
potenţiali angajatori ai
studii
absolvenţilor de la
absolvenţilor de la
programul dat.
programul de studii 0213.2
Grafică.
Criteriul 2.2. Conţinutul programului de studiu
2.2.2. Planul de învăţământ
Cursurile teoretice sunt
1.
Precizarea cursurilor
specificate
clar,
în
teoretice în planul de
conformitate cu prevederile
învăţământ
Planului-cadru pentru studii
superioare (ciclul I Licenţă, ciclul II - Maşter,
studii integrate,
ciclul III - Doctorat) 2015.
Obiectivul

2.2.3. Curricula pe discipline
Actualizarea bibliografiei
1.
în fiecare an de studii cu
noi surse de informaţie.

Actualizarea bibliografiei
(obligatorii şi opţionale) din
curriculele disciplinelor
programului de studii
0213.2 Grafică, prin
completarea cu titluri
recente în materie de
specialitate.

Septembrie
2019

Responsabili

Şef catedră
Coordonator al
programului de
studii
Cadre didactice

Şef catedră
Coordonator al
programului de
studii
Preşedintele
Comisiei de
asigurare a
calităţii
Coordonator
program de studii
Preşedintele
Comisiei de
asigurare a
calităţii
Cadre didactice

Replasarea curriculelor în
Repozitoriul şi biblioteca
electronică a universităţii.
2. Afişarea sarcinilor incluse
Afişarea în atelierele de
Septembrie
în curriculum şi a
specialitate a sarcinilor
2019
numărului de ore la vedere incluse în curriculum pe
în atelierele de specialitate. discipline cu indicarea
numărului de ore prevăzut
pentru fiecare sarcină,
Criteriul 6.2. Resurse materiale şi de învăţare
6.2.1. Existenţa şi utilizarea spaţiilor educaţionale şi de cercetare
1 . Identificarea mijloacelor
Instalarea unui sistem
Pe parcursul
necesare pentru aerisirea
performant de aerisire în
anului de
atelierelor de grafică
studii 2019atelierele de grafică
2020
Pe parcursul
2. Amenajarea la intrarea
Instalarea la intrarea
centrală în Facultate a
anului de
centrală de la Facultate cu
rampei speciale pentru
studii 2019rampă specială pentru cei
eventuali vizitatori cu
2020
cu dezabilităţi locomotorii
dezabilităţi locomotorii.
în eventualitatea vizitării
Muzeului FAPD, a
expoziţiilor de creaţii
studenţeşti din timpul
sesiunilor de evaluări.
6.2.2. Dotarea şi accesibilitatea spaţiilor educaţionale şi de cercetare
Pe parcursul
Renovarea mobilierului în
1 . Modernizarea scaunelor şi
anului de
sălile de curs din cadrul
a mobilierului în sălile de
studii 2019Facultăţii Arte Plastice şi
curs.
2020
Design.
Criteriul 6.4. Asigurarea socia ă a studenţilor
6.4.1 Asigurarea studenţilor cu cămin
Pe parcursul
1 . Respectarea punctului 32 a Asigurarea accesului la duş,
anului de
pe întreaga perioadă a zilei.
HG nr.l 123 din
studii 201914.11.2018, cu privire la
2020
extinderea orele în care

2.

studenţii din cămine ar
dispune de duş, până la o
zi întreagă.
Dotarea căminelor
studenţeşti cu maşini de
spălat şi de uscat haine la
fiecare nivel.

Asigurarea căminului cu
maşini de spălat şi de uscat
haine la fiecare nivel.

iulie-august
2019

Coordonator
program de studii
Cadre didactice

Secţia
Administrare şi
Gospodărie
Secţia
Administrare şi
Gospodărie

Secţia
Administrare şi
Gospodărie

Secţia
Administrare şi
Gospodărie

Secţia
Administrare şi
Gospodărie

3.

Montarea de
instalaţii/sistemele şi
instalaţiile (protecţie
antifum, instalaţii automate
de protecţie contra
incendiilor) în căminele
studenţeşti conf. HG
Reglementării tehnice
“Reguli generale de
apărare împotriva
incendiilor în Republica
Moldova” RTDSE 1.012005

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

iulie-august
2019

Secţia
Administrare şi
Gospodărie

Discutat şi aprobat
la şedinţa catedrei Studiul artelor, Grafică şi Metodologia instruirii,
proces-verbal nr. 3 din 30.10.2019
Şef catedră Mokan-Vozian Ludmila, dr., conf. univ.
Discutat şi aprobat
la şedinţa Consiliul Facultăţii Arte Plastice şi Design
proces-verbal nr. 3 din 21.11.2019
Decanul facultăţii Simac Ana, dr. conf. univ.
__J _ Ş Ţ Z & -C1
Preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii Ursachi Rodica, dr. conf. univ.
Coordonator program de studii superioare de licenţă acreditat
Mokan-Vozian Ludmila, dr., conf. univ.
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