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                                                      ARGUMENT 

Calitatea procesului educaţional şi de cercetare al Catedrei de  Filologie română și slavă este 

determinată de: 

 calitatea procesului didactic care depinde de componenţa şi calitatea cadrelor profesoral-

didactice;  

 calitatea planurilor de învăţământ în domeniile de pregătire a specialiştilor de către 

catedră; 

 calitatea curricula, adecvate la cerinţele pieţii; 

 calitatea tehnologiilor educaţionale, utilizate în procesul de studii; 

 calitatea activităţilor de cercetare. 

 Obiectiv general: Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional, 

stimularea şi experimentarea unor practici educaţionale novatoare în cadrul  Programelor de 

studii, gestionate de corpul profesoral al Catedrei de Filologie română și slavă. 

  Planul operațional vizează principalele activități, termene şi responsabilități, redate după cum 

urmează: 

 

I. DISEMINAREA CALITĂȚII LA NIVELUL CATEDREI 

Nr. 

crt. 

Acțiuni propuse Termen de 

finalizare 

Responsabil 

1. Elaborarea şi aprobarea Planului de activitate 

a Comisiei Calităţii pentru anul de studii 

2021-2022. 

 

septembrie 

 2021 

Responsabil pe calitate 

 

2. Seminar de informare privind evaluarea 

externă a programelor de studii de 

licenţă/master gestionate de Catedră. 

octombrie 

2021 

Responsabil- evaluarea 

Programelor  de studii  

3. Informarea personalului privind implicatiile 

sistemului de managemental calitătii, la 

nivelul Comisiei de calitate 

 

septembrie, 2021 

mai, 2022 

Responsabil pe calitate 

Membrii catedrei 

 

4. Evaluarea Programelor de studii de către 

studenţi, absolvenţi şi angajatori. Formularea 

măsurilor de îmbunătăţire continuă a calităţii.  

ianuarie, 2021 

iunie, 2022 

 

Decan 

Şef catedră 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

 

5. Analiza cantitativă şi calitativă a angajării 

/continuării studiilor ale absolvenţilor pe 

Programe de studii (română și bulgară) 

 

noiembrie 2021- 

ianuarie 2022 

Şef catedră 

Responsabil- Comisia 

decalitate 

Membrii catedrei 

Studenţii 

 

6. Celebrarea “Zilei Mondiale a Calităţii” 

 

16 noiembrie 

2021 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

7.  Evaluarea gradului de satisfacţie a ianuarie- martie           Responsabil- Comisia 



studenţilor. Elaborarea raportului şi 

formularea măsurilor de îmbunătăţire 

continuă. 

2022 de calitate 

Membrii catedrei 

8. Analiza  rapoartelor cu privire la acţiunile de 

audit intern al calităţii în cadrul Catedrei. 

Lichidarea non- conformităţilor prin 

planificarea măsurilor de îmbunătăţire 

continuă a calităţii. 

 

  noiembrie, 2021 

  mai, 2022 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

II. PROMOVAREA IMAGINII ȘI  CULTURII CALITĂȚII 

Nr. 

crt. 

Acțiuni propuse Termen de 

finalizare 

Responsabil 

1. Monitorizarea la nivelul Catedrei a punctelor 

de informare/documentare în domeniul 

calităţii a procesului 

instructiv și  de cercetare.  

Corelarea planificării disciplinelor la nivelul 

calității curriculare, 

2021-2022 

septembrie-iunie 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

 

2. Revizuirea și actualizarea planurilor de 

învățământ conform recomndărilor 

ANACEC, opiniilor beneficiarilor, 

angajatorilor și cerințelor pieții naționale și 

internaționale. 

2021-2022 

mai-iunie 

Șef catedră 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

 

3. Actualizarea bazei de date privind 

programele de studii universitare ofertate de 

catedră şi publicarea lor pe site. 

 

2021- 2022 

septembrie-iunie 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

 

4.  Analiză permanentă a  feed-back-ului din 

partea beneficiarilor.Promovarea ofertei 

educaţionale a specializărilor. 

ianuarie, 2021 

iunie, 

2022 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

 

4.  Creşterea ponderii calității cercetării 

ştiinţifice prin proiecte şi valorificarea 

acestora prin scrierea şi publicarea de articole 

în reviste cotate 

2021- 2022 

septembrie-iunie 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

 

5. Creşterea ponderii utilizării în instruire a 

metodelor participative moderne 

 

2021- 2022 

septembrie-iunie 

 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

6. Identificarea/monitorizarea necesarului de 

formare a personalului științifico-didactic. 

 

2021- 2022 

septembrie-iunie 

Decan 

Șef catedră 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

 

III. CREŞTEREA PERFORMANŢELOR PRIN MOTIVAREA STUDENŢILOR 

 



Nr. 

crt. 

Activități propuse Termen de 

finalizare 

Responsabil 

1. Elaborarea unor strategii de urmărire a 

evoluţiei performanţelor, studenților utilizând 

sistemul naţional de indicatori privind 

calitatea, 

 

noiembrie, 2021 Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

2.  Implicarea studenţilor în evaluarea 

progresului pe care îl realizează. 

 

 

martie-aprilie 

2021- 2022 

 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

3. Valorificarea rezultatelor evaluărilor iniţiale 

(teste de progres) 

 

septembrie- 

octombrie, 

2021 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

 

4. Asigurarea creșterii gradului de utilizare a 

platformei MOODLE de către studenţi, 

masteranzi (programele curriculare, fişele 

disciplinelor, cursurile de lecţii, lucrului 

individual şi a surselor bibliografice). 

 

2021- 2022 

septembrie- iunie 

 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

5. Evidenţierea şi recompensarea pentru 

performanţele obţinute de studenţi. 

Monitorizarea activităţii. 

 

2021- 2022 

septembrie- iunie 

 

Decan 

Șef catedră 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

 

6. Extinderea mobilităţilor studenților în cadrul 

programelor de studii  asigurate de catedră.. 

2021- 2022 

septembrie- 

ianuarie 

 

Decan 

Șef catedră 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

 

7. 

 

 

Monitorizarea inserției și a traseului 

profesional al absolvenților. 

Mai, 

2021 

 

Responsabil- Comisia 

de calitate 

Membrii catedrei 

 

 
 

 

Mititelu Oxana, dr., conf. univ.,  

Şef catedră Filologie Română și Slavă 

 


