Coordonat

PLAN DE ACŢIUNI
Pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate în procesul de evaluare externă a calităţii
programelor de studii superioare licenţă
PICTURĂ (ZI) (0213.1)
Nr.

Obiectivul

Acţiuni preconizate
Termeni de
Responsabili
pentru realizarea
realizare
obiectivului
I. PROIEC lPAREA SI APROBAREA PROGRAMULUI DE STUDIU
1.
Extinderea listei cu
Identificarea
Septembrie 2019Decan
mai 2020
Şef catedra
potenţiali angajatori ai
potenţialilor angajatori
Coordonator
absolvenţilor de la
şi semnarea acordurilor
program de studii
programul dat.
de colaborare.
Cadre didactice
2. Identificarea soluţiilor pentru
Revizuirea şi analiza
Septembrie 2019Decan
mai
2020
Şef
catedra
mărirea numărului de ore la
planului de studii la
Coordonator
disciplinele fundamentale, de
specialitate.
program de studii
specialitate.
Cadre didactice
3. Completarea bibliografiei
Revizuirea curriculei
Septembrie 2019
Şef catedra
Cadre didactice
recomandate în curriculum pe
pe discipline şi
discipline cu noi titluri în
completarea acesteia cu
materie de specialitate apărute
titluri noi, relevante,
în spaţiul European, care ar
apărute în spaţiul
reflectă noile tendinţe în
European.
învăţământul artistic superior.
II. PROCESUL DE PREDARE-INVATARE
4
Utilizarea pe larg a soft-urilor Identificarea soft-urilor Septembrie 2019Decan
mai 2020
Şef catedra
moderne în procesul de
moderne şi aplicarea
Coordonator
predare la toate disciplinile
acestora în procesul
program de studii
educaţional, în funcţie
Cadre didactice
de specificul disciplinei
III. ADMITEREA, EVOLUŢIA, RECUNOAŞTEREA ŞI DOBÂNDIREA DE CERTIFICĂRI DE
CĂTRE STUDENT
Stabilirea relaţiilor de
Semnarea acordurilor
Septembrie 20195.
Decan
mai 2020
Şef catedra
colaborare cu toate
de colaborare cu
Coordonator
instituţiile de învăţământ
instituţiile de
program de studii
învăţământ artistic
artistic preuniversitar.
Cadre didactice

6.

7.

8.

9.

10.

10.

preuniversitar din ţară
şi de peste hotare
Rector
Septembrie 2019Identificarea soluţiilor
Amenajarea intrărilor în
Decan
mai
2020
în vederea
instituţie pentru persoanele
Secţia
îmbunătăţirii
cu dificienţe locomotorii,
administrare şi
condiţiilor de acces
conform cerinţelor
gospodărie
pentru persoanele cu
contemporane
deficienţe locomotorii
Decan
Motivarea studenţilor Pe parcursul anului
îmbunătăţirea ofertelor
Şef
catedra
în vederea continuării
instituţiei în vederea
Coordonator
studiilor.
micşorării ratei abandonului
program de studii
Identificarea măsurilor
la programul de studiu dat.
Cadre didactice
de diminuare a ratei
abandonului la
programul de studii
Decan
Semnarea contractelor Pe parcursul anului
Dezvoltare a mobilităţii
Şef
catedra
de colaborare cu
academice de lungă durată
Coordonator
instituţii de învăţământ
program de studii
artistic. încurajarea şi
Cadre didactice
motivarea studenţilor
de a aplica la
programele de
mobilitate academică
Septembrie 2019Rector
încheierea acordurilor
Realizarea schimbului de
august
2020
Prorector
pentru
de colaborare cu
studenţi, astfel încât şi
activitate
instituţii de învăţământ
studenţii instituţiilor de
ştiinţifică
din străinătate în
învăţământ din străinătate săDecan
scopul realizării
şi desfăşoare stagiile de
Şef catedra
mobilitate academică de
stagiilor de mobilitate
Coordonator
academică.
scurtă şi lungă durată în
program de studii
Cadre didactice
Promovarea FAPD în
Facultatea Arte Plastice şi
instituţiile artistice de
Design la programul dat.
peste hotare
IV. RESURSE DE INVAŢARE ŞI SPRIJIN PENTRU STUDE^ T
Aerisirea atelierelor de
pictura.

Extinderea orelor în care
studenţii din cămine ar
dispune de duş.

Identificarea mijloacelor
necesare pentru instalarea
mecanismelor de aerisire

Septembrie 2019iunie 2020

Organizarea discuţiilor
cu studenţii în vederea
stabilirii orelor de duş.

Septembrie 2019iunie 2020

Rector
Decan
Secţia
Administrare şi
gospodărie
Rector
Decan
Secţia
administrare şi
gospodărie

Identificarea resurselor
Dotarea căminelor
studenţeşti haine la fiecare
de dotare a căminelor
studenţeşti cu tehnică
nivel cu maşini de spălat şi
sanitară, precum şi
de uscat.
pentru montarea
Montarea în căminele
dispozitivelor
studenţeşti a sistemelor
antiincendiare
antiincendiare şi protecţie
antifum.
V. INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC.
11.

Restructurarea informaţiei
de pe site şi eliminarea celei
neactuale.

Revizuirea informaţiei
de pe site, excluderea
informaţiei irelevante

Septembrie decembrie 2019

12.

Identificarea şi
implementarea noilor
proceduri de ghidare şi
consiliere în carieră
eficiente pentru program.

Elaborarea noilor
metode de ghidare în
carieră.
încurajarea colaborării
studenţilor şi cadrelor
didactice cu CGCC.
Atragerea tinerilor
specialişti în procesul
de predare.
Motivarea cadrelor
didactice în obţinerea
gradelor ştiinţifice.

Pe parcursul anului

Sporirea implicării
Centrului de Ghidare în
Carieră în asigurarea
facilitării de încadrare
a absolvenţilor în
câmpul muncii.
Colaborarea cu
ANOFM

Pe parcursul anului

13.

Iniţierea contractelor de
colaborare cu angajatorii în
vederea asigurării locurilor de
muncă pentru absolvenţi încă
din perioada de studii,

Decan
Şef catedra
Responsabilul
pentru site
Rectorul
Directorul şi
echipa CGCC
Decan
Şef catedra

Rector
Decan
Sef catedra
Cadre didactice
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