Coordonat
r al UPS ”1. Creangă” N. Chicuş
Şef DACDC E. Lapoşin

pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate
în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de studii superioare de licenţă Modădesign vestimentar (zi) şi Design interior (zi)
Obiectivul

Criteriul 2.2. Conţinutu
2.2.3. Curricula pe disci
1.
Perfectarea
sistemică a
curriculei la
discipline în vederea
actualizări
conţinutuluii
/redactării
lingvistice şi tehnice
a acesteia, precum şi
cu scopul corelării
conţinutului
disciplinelor cu
competenţele,
proiectate ca
finalitate de studiu.
2.

Actualizarea
permanentă a
surselor
bibliografice ale
curriculei în vederea
includerii ediţiilor
ştiinţifice recente şi
relevante din
domeniu.

Termeni de
Acţiuni
realizare
preconizate
pentru realizarea
obiectivului
programului de studiu
dine
Actualizarea
Septembrie 2019
conţinutului
curricular în
vederea corelării
cu competenţele,
proiectate ca
finalitate de
studiu.

Completarea cu
noi titluri în
materie de
specialitate
apărute în spaţiul
European, care ar
reflectă noile
tendinţe în
învăţământul
artistic superior.

Septembrie 2019

Responsabili

Şef catedră
Coordonator
program de studii
Cadre didactice

Şef catedră
Coordonator
program de studii
Cadre didactice

Plasarea acesteia pe
platforma
electronică a
instituţiei (Moodle).

Şi plasarea lor pe
platforma
electronică a
instituţiei
(Moodle).

Criteriul 6.2. Resurse materiale şi de învăţare
6.2.2. Dotarea şi accesibilitatea spaţiilor educaţionale şi de cercetare
Decan
iulie-august
Asigurarea
Echiparea
1.
Şef catedră
laboratoarelor de
2019
laboratoarelor de
Coordonator
cusut cu toate
cusut cu toate
program de studii
elementele destinate elementele
Departamentul
tehnicii de
destinate tehnicii
problemelor de
securitate, aranjarea de securitate,
administrare şi
aranjarea meselor
meselor conform
gospodărie
conform
standardelor,
standardelor,
dotarea cu
dotarea cu
echipament modern
pentru toate unităţile echipament
modern pentru
de conţinut
toate unităţile de
conforme
conţinut conforme
programului
programului
Criteriul 9.2. Angajarea în câmpul muncii
9.2.2. Activităţi de orientare profesională şi competitivitatea absolvenţilor pe piaţa muncii
Decan
1.
Orientarea
Informarea
mai-iunie
profesională şi
studenţilor despre 2020
Şef catedră
Coordonator
competitivitatea
ofertele de
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
dr.^onf.
univ.1
Preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii__________
Coordonator program de studii superioare de licenţă acreditat_
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