2.2.3
Curricula pe
discipline

Uniformizarea curriculei,
proiectând finalitățile prin
competențe

Extinderea căilor de acces
ale studenților la
conținuturile
curriculare/curricula
disciplinară

3.1.1. Formele
de organizare
a procesului
de predareînvățare
4.2.2.
Mobilitatea
academică

Organizarea activităților de
promovare a cursurilor opționale în
grupele de studenți

5.2.2.
Planificarea și
realizarea
activității
metodice a
personalului
academic

Elaborarea unor cursuri pe
platforme online de învățare

Implicarea/încurajarea studenților
de la programul 0215.5
Muzicologie să participe în
mobilitatea academică națională și
internațională

master (ciclul II) și
integrate, aprobat de
MEEC la 10.02.2020,
ord.120
Elaborarea noului
model de curriculum
disciplinar;
Actualizarea
curriculum-urilor
disciplinare conform
modelului
instituțional
A plasa pe pagina
web a
departamentului
fișele unităților de
curs la programul de
studii 0215.5
Muzicologie;
A plasa în
repozitoriul
instituțional
curriculum-urile
disciplinare
A organiza activități
de promovare a
cursurilor opționale

A motiva studenții să
participe în mobilități
academice, prin
organizarea
diverselor sesiuni de
informare, întâlniri cu
studenți care au
participat în mobilități
etc.
A proiecta și a
implementa
platforma de
învățare e-learning
MOODLE;
A elabora cursuri
teoretice pe
platforma
MOODLE/Classroo

2020-2021

CEACS;
șef SMCDC;
Responsabilii de
discipline

2020-2021

Șef
departament;
Șef secție;
Echipa calității

Permanent

Șeful
departamentului

Permanent

Șeful
departamentului;
șeful SIEMA

2020-2024

Administrația
AMTAP;
Secția
Tehnologii
informaționale;
Titularii
cursurilor
teoretice

Elaborarea și plasarea în
mediul online a
materialelor didactice
(compendii, ghiduri pentru
seminare, fișe tematice
etc.).
6.2.4.
Asigurarea și
accesul
studenților la
suportul
curricular

Includerea în bibliografia
Curricula unităților de curs
publicații recente, web.

7.2.1.
Constituirea
și accesul la
baza de date a
programului
de studii

Elaborarea unei baze de date
centralizată cu acces securizat
pentru studenți și cadrele didactice

9.1.4.
Evaluarea
programului
de studii de
către studenți,
absolvenți,
angajatori și
alți beneficiari

Implicarea mai multor angajatori în
procesul de evaluare a planului de
învățământ

m
A elabora lucrări
metodice la toate
disciplinele din planul
de învățământ cu
plasarea lor ulterioară
în Biblioteca
electronică AMTAP
A include în
compartimentul
curriculum-ului
Bibliografie
recomandată
materiale de studii în
limba engleză și în
alte limbi de circulație
internațională,
precum și link-uri la
publicații electronice
recente
Instituirea secției
Tehnologii
informaționale;
Elaborarea bazei de
date a studenților și
angajaților;
Asigurarea accesului
securizat al
studenților și
angajaților la bazele
de date
Identificarea
angajatorilor a
programului de
studiu;
Implicarea acestora
în procesul de
evaluare a planurilor
de studii

2020-2024

Șeful
departamentului;
Responsabilii de
discipline

2020-2022

Șeful
departamentului;
Responsabilii de
discipline

2020-2024

Administrația
AMTAP;
secția
Tehnologii
informaționale

2020-2022

Decan FAM;
Șef
departament;
șef secție;

