Planul operaţional de activitate al Consiliului pentru Asigurarea Calității din
cadrul Universității de Stat din Tiraspol în anul de studii 2018-2019
Nr.
d/o

Denumirea activităţilor

1.

Discutarea și aprobarea torentelor pentru predarea cursurilor de
lecții.
Discutarea sarcinilor didactice planificate la catedre.
Discutarea și aprobarea planului operațional de activitate al
Consiliului pentru Asigurarea calității din UST.
Prezentarea și aprobarea graficului procesului de studii.
Aprobarea sarcinilor științifico-didactice și a unităților didactice
pe catedre.
Discutarea dificultăților cu privirea la planificarea sarcinilor
științifico-didactice și a unităților la catedra GURT.
Actualizarea programelor curriculare care asigură programele de
studii.
Informație cu privire la pregătirea Raportului pentru evaluare și
acreditare externă a Programului de studiu 0532.1 Geografie.
Orientarea cadrelor didactice spre formarea continuă.
Prezentarea în Senat a raportului cu privire la activitatea UST în
domeniul calităţii di anul de studii 2017-2018.
Prezentarea la DMPIAC pentru evaluare internă a Rapoartelor
programelor de master din cadrul facultăților prin comisii conform
ord. rector UST nr. 750 din 22.05.18.
Realizarea chestionărilor studenților cu privire la calitatea
programelor de master.
Realizarea evaluării interne a programelor de master din cadrul
facultăților.
Realizarea chestionărilor studenților cu privire la calitatea
programelor de master.
Realizarea chestionărilor intercolegiale a profesorilor care pretind
la ocuparea funcțiilor didactice de la catedre.
Prezentarea în Senatul UST a raportului cu privire la calitatea
programelor de master evaluate.
Raportul prodecanilor cu privire la realizarea graficului procesului
de studii şi promovabilitatea studenţilor pentru susţinerea
examenelor din sesiunea de iarnă.
Orientarea cadrelor didactice spre formarea continuă.
Verificarea autoaprecierii performanţelor cadrelor didactice.
Verificarea rezultatelor sesiunii de iarna la cicclul I (Licenţă) şi
ciclul II (Master), corectitudinea completării registrelor,
borderourilor etc.
Prezentarea rapoartelor coordonatorilor grupurilor de studenţi care
au realizat mobilitate în universităţile din România şi Polonia.
Propuneri cu privire la eficientizarea mobilităţii academice.
Prezentarea în Senatul UST a raportului cu privire la calitatea
rezultatelor sesiunii de iarna la cicclul I (Licenţă) şi ciclul II
(Master), corectitudinea completării registrelor, borderourilor etc.
Realizarea chestionărilor studenților cu privire la calitatea
programelor de master şi calităţii predării cursurilor de lecţii.
Raport cu privire la participarea cadrelor didactice universitare în
cadrul programului de formare continuă.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Termenul de Responsabili
realizare

August 2018

Septembrie
2018

Octombrie
2018

Noiembrie
2018

Decembrie
2018

Ianuarie 2019

Februarie
2019

Prorectorul
pentru
activitatea
didactică, Şef
DMPIAC, Șef.
Secția studii.
Prorectorul,
Şef DMPIAC.
Decanii
facultăţilor,
Șef. Studii,
Prodecanii,
prodecanul
Facultății de
Geografie
Şef DMPIAC
Prodecanii
facultăților,
Studenții

Președinții
comisiilor,
ord.750 din
22.05.2018
Prodecanii
facultăților
Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecanii.

Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecanii,
Secretarele,
Responsabilii
de mobilitate.
Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecanii,
Director centru
de formare
continuă,

8.

9.

10.

11.

Prezentarea în Senatul UST a raportului cu privire la pregătirea
studenţilor absolvenţi către sesiunea de licenţă şi master în anul de
studii 2018-2019.
Analiza rezultatelor evaluării exterene pentru acreditare a
Programului de studiu 0532.1 Geografie.
Realizarea mobilităţii academice a cadrelor didactice şi a
studenţilor în semestrul II al anului de studii 2018-2019
Discutarea şi analiza informaţiei cu privire la implicarea
masteranzilor în proiectele de cercetare şi a statisticii cu privire la
publicaţiile comune cu coordonatorii ştiinţifici.
Discutarea graficului de depunere a dosarelor pentru evaluare
externă a programelor de studii de master la ANACEC.
Analiza rezultatelor conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi a
modalităţii de publicare a lucrărilor ştiinţifice care au ocupat locuri
premiante.
Instructarea secretarelor decanatelor cu privire la cerinţele tehnice
de completare a documentaţiei diplomelor studenţilor absolvenţi
de la licenţă şi master.
Instructarea secretarilor tehnici care vor completa documentaţia cu
rezultatele examenelor de licenţă.
Prezentarea rapoartelor cu privire la cererile depuse de către
studenţi în scopul solicitării la alegere a cursurilor de lecţii pentru
următorul an de studii.
Analiza rezultatelor sesiunii de vară la secţia cu frecvenţă şi
frecvenţă redusă.
Pregătirea şi înmânarea diplomelor de absolvire studenţilor
absolvenţi.

Martie 2019

Aprilie 2019

Mai 2019

Iunie 2019

Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecan
Geografie,
Prorector
pentru
activitatea
didactică.
Responsabilii
de programe,
Şef DMPIAC
Șef. Studii.
Prorector
pentru
activitatea
didactică.

Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecanii.

Prorector
pentru
activitatea
didactică,
Prodecanii.

Aprobat de Consiliul de Asigurare a Calității
al Universității de Stat din Tiraspol în şedinţa din 29.08.2018

