Planul operaţional de activitate al Consiliului pentru Asigurarea Calității din
cadrul Universității de Stat din Tiraspol în anul de studii 2021-2022
Nr.
d/o

1.

2.

3.

4.

5.

Denumirea activităţilor

Termenul de Responsabili
realizare

Prorectorul
Discutarea și aprobarea
torentelor pentru predarea
pentru
cursurilor.
activitatea
Discutarea sarcinilor didactice planificate la catedre în August 2021
didactică, Şef
conformitate cu rezultatele admiterii.
DMPIAC,
Discutarea și aprobarea planului operațional de activitate al
Șef. Secția
Consiliului pentru Asigurarea calității din UST pentru anul
studii,
curent de studii.
prodecanii.
Discutare și aprobarea graficului procesului de studii.
Aprobarea sarcinilor științifico-didactice și a unităților
Prorectorul,
didactice ale catedrelor în conformitate cu cerințele de
Şef
planificare a sarcinilor științifico-didactice și a unităților la
DMPIAC.
catedrele facultăților.
Prodecanii
Rapoartele prodecanilor cu privire la actualizarea curricula Septembrie
2021
facultăţilor,
cursurilor, care asigură realizarea programelor de studii.
Șef. Secția
Informație cu privire la actualizarea tabelelor obligatorii la
Studii,
dosarele rapoartelor de master depuse pentru evaluare
externă la ANACEC în luna iunie 2021 (Actualizate conform
anului de învățământ 2021-2022).
Actualizarea rapoartelor programelor de studii de la ciclul I
Licență și pregătirea pentru autoevaluare internă.
Prezentarea în Senat a raportului cu privire la activitatea
UST în domeniul calităţii pentru anul de învățământ 2021Şef DMPIAC
2022, probleme și priorități.
Prodecanii
Raportul prodecanilor cu privirea la eficiența sesiunilor de Octombrie
facultăților,
lichidare a restanțelor (sesiunea de vară) și calitatea
2021
Studenții
completării registrelor și borderourilor.
Șef,
Departament
Realizarea chestionărilor studenților cu privire la calitatea
Formare
programelor de licență, care urmează a trece etapa de
Continuă
evaluare internă cu privire la calitatea predării cursurilor.
Orientarea cadrelor didactice spre formarea continuă.
Realizarea evaluării interne a calității programelor de la
Şef DMPIAC
ciclul I, licență din cadrul facultăților UST, totalizarea
Președinții
rezultatelor cu evidențierea elementelor pozitive și negative.
Noiembrie
comisiilor,
Raportul prodecanilor cu privire la calitatea realizării
2021
ordinului
stagiilor de practică (practica pedagogică și practica de
rectorului
specialitate la ciclul I licență).
UST.
Realizarea chestionărilor intercolegiale a profesorilor care
Prodecanii
pretind la ocuparea funcțiilor didactice la catedre.
facultăților
Prezentarea în Senatul UST a raportului cu privire la calitatea
programelor de licență evaluate pe interior.
Raportul prodecanilor cu privire la realizarea graficului procesului
de studii şi promovabilitatea studenţilor pentru susţinerea
examenelor din sesiunea de iarnă.
Rezultatele mobilităţii academice a cadrelor didactice şi a
studenţilor în semestrul I a anului de studii 2021-2022.
Verificarea autoaprecierii performanţelor cadrelor didactice.

Decembrie
2021

Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecanii,

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Verificarea rezultatelor sesiunii de iarna la ciclul I (Licenţă) şi
ciclul II (Master), corectitudinea completării registrelor,
borderourilor etc.
Prezentarea rapoartelor prodecanilor cu privirea la activitățile
extracurriculare realizate de curatorii grupelor academice din
facultăți.
Prezentarea în Senatul UST a raportului cu privire la calitatea
rezultatelor sesiunii de iarna la ciclul I (Licenţă) şi ciclul II
(Master), corectitudinea completării registrelor, borderourilor etc.
Discutarea rezultatelor chestionărilor studenților cu privire la
calitatea programelor de licență/master şi a calităţii predării
cursurilor.
Raport cu privire la participarea cadrelor didactice universitare în
cadrul programelor de formare continuă.
Prezentarea în Senatul UST a raportului cu privire la pregătirea
studenţilor absolvenţi către sesiunea de licenţă şi master în anul de
studii 2021-2022.
Analiza rezultatelor evaluării externe pentru acreditare a
Programelor de master și a recomandărilor de îmbunătățire.
Rezultatele mobilităţii academice a cadrelor didactice şi a
studenţilor în semestrul II a anului de studii 2021-2022.
Discutarea şi analiza informaţiei cu privire la implicarea
studenților de la licență și master în proiectele de cercetare şi a
statisticii cu privire la publicaţiile comune cu coordonatorii
ştiinţifici.
Discutarea procesului de finalizare a studiilor de către studenții
absolvenți la ciclul I si Ciclul II.
Analiza rezultatelor conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi a
modalităţii de publicare a lucrărilor ştiinţifice, care au ocupat
locuri premiante.
Instructajul secretarelor decanatelor cu privire la cerinţele tehnice
de completare a documentaţiei diplomelor studenţilor absolvenţi
de la licenţă şi master.
Instructajul 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,
frecvenţă redusă și master.
Pregătirea şi înmânarea diplomelor studenţilor absolvenţi.

Ianuarie 2022

Februarie
2022

Martie 2022

Aprilie 2022

Mai 2022

Iunie 2022

Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecanii,
Secretarele,
Responsabilii
de mobilitate.
Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecanii,
Șef,
Departament
Formare
Continuă
Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prodecan
Geografie,
Prodecanii

Responsabilii
de programe,
Şef DMPIAC
Șef. Studii,
Prorectorul
pentru
activitatea
științifică

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 26.08.2021

