PLANUL DE ACТIVIТATE
al Consiliului de evaluare �i asigurare а calitiфi studiilor
pentru anul2018-2019
Resp()11sabll/l nformator
Nr.
Descrierea activitatii
Septembrie
1
Actualizarea componentei Consiliului de Melnic V., pre�edintele CEACS
evaluare �i asigurare а calitatii studiilor
2 Actualizarea componentei Comisiilor de Berezovicova Т., prim-prorector
asigurare а calitatii studiilor la nivel de
activitate didactica
facultate
3
Actualizarea componentei Echipelor de
Roman R., 9ef SMCDC
calitate la nivel de catedra/departament
4 Avizarea Planului de activitate al
Berezovicova Т., prim-prorector
Consiliului de evaluare �i asigurare а
activitate didactica
calitatii studiilor pentru anul universitar
2018-2019
Roman R., 9ef SMCDC
5 Avizarea procedurilor de asigurare а
calitatii:
Auditul intern си privire /а calitate (PS 4)
Melnic V., pre�edintele CEACS
6 Acreditarea specialitatilor din cadrul
domeniului general de studii 021 Arte,
domeniile de formare profesionala 0211
Tehnici audio vizuale $i producfie
media, 0212 Oesign vestimentar $i
Oesign interior, 0213 Arte Plastice, 0214 ,
Arte decorative; 0215 Muzica, 0216 Arte
teatrale, domeniul general de studiu 022
Stiinte
,
, umaniste, domeniul de formare
pr?fesionala 0229 Culturologie
7 Diverse
Octombrie
АргоЬагеа Planurilor de activitate ale
1
Pre9edintii Comisiilor de asigurare а
calitЩii studiilor
Comisiilor de asigurare а calitatii
studiilor din cadrul facultatilor
2 АргоЬагеа Planului de activitate al
Roman R., 9ef SMCDC
SMCDC
3
Avizarea procedurilor de asigurare а
Roman R., 9ef SMCDC
calitatii: Evaluarea finala а cursului (РО /
А-1 ); Aprecierea nivelului de satisfactie
а angajatorilor (PS2)
4 АргоЬагеа componentei Echipei de
Melnic V., pre9edintele CEACS
Audit
' Melnic V., pre�edintele CEACS
5 Programarea auditului intern
6 Analiza rapoartelor Comisiilor de
Melnic V., pre9edintele CEACS
evaluare externa а programelor de
B�rezovicova Т., prim-prorector
activitate
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studii, ciclul, studii superioare de licență didactică
(Muzică și Dans) și elaborarea unui Plan
de acțiuni pentru înlăturarea
neconformităților
Raportul cu privire la rezultatele
Președinții Comisiilor de asigurare a
chestionării studenților referitor la
calității studiilor
evaluarea cursurilor din semestrul I al
anului universitar 2017-2018
Diverse
Noiembrie
Raport cu privire la evaluarea nivelului
Președinții Comisiilor de asigurare a
de satisfacție al absolventului (anul
calității studiilor
universitar 2017-2018)
Raport cu privire la realizarea Practicii în Decanii
AMTAP, anul universitar 2017-2018
Avizarea procedurilor de asigurare a
Roman R., șef SMCDC
calității: Evaluarea calității stagiilor de
practică (PO / A-6); Evaluarea activității
conducătorului stagiului de practică (PO
/ A-7)
Raport cu privire la rezultatele evaluării
Președinții Comisiilor de asigurare a
prestației cadrelor științifico-didactice de calității studiilor
către studenti.
Diverse
Ianuarie
Avizarea procedurilor de asigurare a
Roman R., șef SMCDC
calității: Aprecierea gradului de
satisfacție a studenților (PS 1);
Aprecierea gradului de satisfacție al
angajaților (PS 3)
Raport cu privire la inserția absolvenților Decanii
– 2018 pe piața muncii
Notă informativă cu privire la elaborarea Șefii de departament/catedră/secție
Rapoartelor de evaluare internă în
vederea acreditării a specialităților din
domeniul de formare profesională 0215
Muzică, 0216 Arte teatrale, 0211 Arte
audio vizuale și producție media, 0229
Culturologie, 0212 Design vestimentar și
Design interior, 0213 Arte Plastice, 0214
Arte decorative
Diverse
Februarie
Raportul cu privire la rezultatele
Președinții Comisiilor de asigurare a
chestionării studenților referitor la
calității studiilor
evaluarea cursurilor din semestrul II al
anului universitar 2017-2018
Raportul Echipei de audit cu privire la
Președintele Echipei de audit
activitățile desfășurate în semestrul I al
anului universitar 2018-2019 (analiza și
indicarea acțiunilor corective)
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Analiza Rapoartelor de evaluare internă
în vederea acreditării a specialităților din
domeniul de formare profesională 0215
Muzică, 0216 Arte teatrale, 0211 Arte
audio vizuale și producție media, 0229
Culturologie, 0212 Design vestimentar și
Design interior, 0213 Arte Plastice, 0214
Arte decorative
Avizarea procedurilor de asigurare a
calității: Evaluarea cursurilor de formare
continuă (PO / A-4); Evaluarea
curriculelor disciplinare (PO / A-5)
Diverse
Aprilie
Raport cu privire la rezultatele evaluării
prestației cadrelor științifico-didactice de
către studenti.
Raportul cu privire la rezultatele
chestionării studenților în urma evaluării
calității stagiilor de practică și a activității
conducătorului stagiului de ractică
Avizarea procedurilor de asigurare a
calității: Evaluarea conducătorilor de
doctorat de către doctoranzi (PO / P-4);
Evaluarea conducătorilor de doctorat de
către conducerea școlii doctorale (PO /
P-5)
Raport cu privire la aprecierea nivelului
de satisfacție a angajatorilor
Diverse
Iunie
Raport de activitate al CEACS pentru
anul universitar 2018-2019
Raportul președinților Comisiilor de
asigurare a calității studiilor referitor la
activitatea pentru anul universitar 20182019
Raportul cu privire la gradul de
satisfacție a studenților AMTAP
Raportul Echipei de audit cu privire la
activitățile desfășurate în semestrul II al
anului universitar 2018-2019 (analiza și
indicarea acțiunilor corective)
Diverse

șefii de departament/catedră/secție

Roman R., șef SMCDC

Președinții Comisiilor de asigurare a
calității studiilor
Președinții Comisiilor de asigurare a
calității studiilor

Roman R., șef SMCDC

Roman R., șef SMCDC

Secretar CEACS
Președinții Comisiilor de asigurare a
calității studiilor

Președinții Comisiilor de asigurare a
calității studiilor
Președintele Echipei de audit

