Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău
Secţia de Asigurare a Calităţii şi Dezvoltare Curriculară
PLANUL DE ACTIVITĂȚI
AL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII
Facultatea Limbi şi Literaturi Străine
2020-2021
Nr.

1

Descrierea activităţii

Termene de
organizare

Responsabil

Indicatori/Rezultate

Activităţilor de îmbunătăţire continuă a rezultatelor educaţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la facultate

1.1

Elaborarea Planului de activităţi al
Comisiei pentru anul de studii 2020-2021

07-14 septembrie
2020

Nazaru C.

Planul de activităţi./ Aprobarea planului de
activităţi

1.2

Stabilirea grupurilor de lucru in vederea realizarii
rapoartelor pentru acreditarea programelor de
studii

07- 14 septembrie

Sefi catedre

1.3

Programe de formare a membrilor comisiilor şi
comitetelor de calitate/ responsabililor de
programe

Octombrienoiembrie

E. Lapoşin, şef.
SACDC

Program de formare a a
membrilor comisiilor şi
comitetelor de calitate

1.4

Disiminarea informatiei SACDC membrilor
comisiilor şi comitetelor de calitate, responsabililor
de programe

septembrie – mai
2020/2021

Nazaru C., Celpan-Patic
N., Caracas O.,
Lupasco L.

Instructaje, mese rotunde

1.5

Asigurarea suportului pentru elaborarea
rapoartelor de autoevalure în vederea acreditarii
interne/externe a programelor de master

Octombrie/
Noiembrie 2020

Celpan-Patic N.,
Caracas O., , Nazaru C.

Raport de autoevaluare interna/
externa ANACEC

1.6

Asigurarea suportului pentru realizarea planurilor
strategice de dezvoltare a FLLS si catedrelor

Ianuarie 2021

Decan, prodecan, sefi
catedre

Plan strategic 2021-2025

2.
2.1

2.2

3

Creşterea eficienţei demersului educaţional prin reactualizarea programelor de studii
Revizuirea planurilor de studii, programelor septembrie 2020
analitice/ curricula universitară la ciclul II conform
Modelului de descriere a cursului, elaborat în
cadrul Universității.
Revizuirea si reactualizarea fișelor disciplinelor
septembriedecembrie 2020

2020-202

3.4

Monitorizarea procesului de evaluare curentă și
finală la programele de studii

ianuarie, iunie
2020

3.5

Evaluarea calificării cadrului didactic
şi dezvoltarea competenţelor
profesionale
Elaborarea raportului cu privire la rezultatele
chestionării studenţilor de la ciclul I si II, si a
cadrelor si prezentarea informatiei la Consiliul
FLLS

Februarie 2021

3.2

3.3

3.6

4
4.1

Curricule reactualizate

Elaborarea, și aplicarea procedurilor şi a instrumentelor de evaluare instituţională, în acord cu prevederile legale
Elaborarea, ajustarea, aprobarea diferitor tipuri de
chestionare în vederea aprecierii calitatii
procesului predare-invatare-evaluare la FLLS
Evaluarea satisfacției studenților cu privire la
realizarea online a procesului de studii la
programele din ciclul I, II
Evaluarea satisfacției studenților absolventi cu
referire la programele de studii licenta/master

3.1

Nazaru C., Celpan-Patic
N., Caracas O.,
Lupasco L Șefii de
catedre
Șefii de catedre, titularii
de curs

Octombrie 2020/
Decembrie 2020
ianuarie 2021
(master)
aprilie -mai 2021

ianuarie, iunie
2020

Nazaru C., Celpan-Patic
N.,Caracas O., Lupasco
L Șefii de catedre
Nazaru C., Celpan-Patic
N.,Caracas O., Lupasco
L Șefii de catedre
Nazaru C., Celpan-Patic
N.,Caracas O., Lupasco
L Șefii de catedre,
responsabili de
programe
Nazaru C., Celpan-Patic
N., Caracas O.,
Lupasco L Șefii de
catedre, responsabili de
programe
DACDC, Nazaru C.,
Celpan-Patic N.,
Caracas O., Lupasco L.
Nazaru C.,

Chestionare

Chestionare, rapoarte, procese verbale
ale sedintelor de catedra, deciziile
consiliului

Chestionare, rapoarte, procese verbale
ale ședințelor de catedră, deciziile
consiliului

Chestionare, rapoarte, procese verbale
ale ședințelor de catedră, deciziile
consiliului
Raport

Evaluarea internă/externă a programelor de studii supuse acreditarii
Monitorizarea procesului de elaborare a raportului
de autoevaluare la programele de master
Didactica Limba Engleză/Franceză și strategii de
comunicare si Limba si Cultura pentru evaluarea
internă/externă.

septembrienoiembrie, 2020

Nazaru C., Celpan-Patic
N., Caracas O.
Responsabilii de
program

Raport de autoevaluare

Creşterea nivelului de implicare a studenţilor în procesul de asigurare a calităţii

5
5.1

Organizarea sesiunilor de informare şi formare a
membrilor comisiilor din rindurile studenţilor
implicaţi în asigurarea calităţii

6

pe parcursul
anului

Comisia/ comitetele de
asigurare a calitatii

Program de formare pentru studenţi
implicaţi în asigurarea calităţii

Accesul la informatie

6.1

6.2

Evaluarea calității și accesibilității informațiilor de
interes public de pe pagina web a Universității
(https://www.upsc.md), facultății
(http://lls.upsc.md), rețele de socializare (pagina
Facebook: studenții FLLS) pentru accesul
candidaților la studii, informarea studenților
comunității,
Evaluarea accesului studenților la curricula
disciplinară (biblioteca științifică, repozitoriul
bibliotecii electronice a UPSC, etc.)

7
7.1

Permanent

Responsabilul şi
membrii comitetului de
asigurare a calităţii

Raport ședința catedrei

Permanent

Responsabilul şi
membrii comitetelor si
comisiei de asigurare a
calităţii

Raport ședința catedrei

Analiza rezultatelor
Elaborarea Raportului anual privind monitorizarea,
asigurarea şi evaluarea calităţii programelor de
studii oferite de FLLS

Elaborat
Aprobat la ședința Consiliul FLLS din 06.10.2020

iunie 2021

Nazaru C

Raport Consiliul FLLS

Nazaru C., președinte Comisia de Asigurare a Calității

