


 Principalele activităţi şi acţiuni privind asigurarea calităţii procesului educaţional în 
cadrul FSSU au fost orientate înspre:  

 Asigurarea eficacităţii educaţionale, a mobilizării şi orientării resurselor umane şi materiale 
înspre obţinerea rezultatelor aşteptate în planul învăţării/formării studenţilor;  

 Monitorizarea periodică a calităţii activităţii educaţionale, atât la nivelul procesului cât şi al 
produsului (rezultatele învăţării);  

 Dezvoltarea culturii privind calitatea la nivelul departamentelor FSSU;  

 Identificarea şi implementarea unor măsuri de remediere/ corecţie a aspectelor deficitare în 
ceea ce priveşte calitatea actului educaţional.   

 

 Pe parcursul anului universitar 2015 – 2016, preocupările CQAE din cadrul FSSU s-au 
focalizat pe următoarele probleme:  

1. Calitatea curriculumului programelor de formare /studii din cadrul FSSU (gradul de adecvare 
la calificările universitare existente, diferenţierea pe discipline în interiorul programelor de 
studii, a strategiilor de predare-învăţare-evaluare etc.) ca elemnte determinative ale eficacităţii 
educaţionale;  

2. Calitatea activităţilor de predare – învăţare – evaluare la nivelul programelor de studii;  

3. Dezvoltarea culturii organizaţionale privind calitatea proceselor educaţionale.  

 Pentru că multe dintre aspectele privind calitatea în educaţie sunt analizate şi la nivelul 
altor comisii din cadrul FSSU, în prezentul raport ne vom opri la acele rezultate şi constatări care 
sunt direct legate de obiectivele mai-sus enunţate.  

 1. Calitatea curriculumului programelor de formare  

 A fost evaluată prin analiza Planurilor de învăţământ, a Fişelor disciplinelor de studiu, a 
suporturilor de curs oferite studenţilor şi prin intermediul feed-bakc-ului oferit de studenţi, 
urmare a aplicării chestionarului de evaluare a cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu de 
către studenţi.   

 La începutul anului universitar 2015-2016 au fost revizuite Planurile de învăţământ la 
specializările din domeniul Sociologie precum şi cele din domeniul Ştiinţe ale educaţiei, inclusiv 
cele pentru Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR). Acest demers are ca principal fundament 
încercarea de eficientizare economică a programelor de studii. În egală măsură, s-a ţinut seama şi 
de evaluarea disciplinelor de studiu realizată de către studenţi, îndeosebi în ceea ce priveşte 
oferta de discipline opţionale. Fiecare Plan de învăţământ a trecut printr-un proces de auditare 
















