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PLAN DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI EVALUARE CURRICULARĂ ÎN 

MEDICINĂ PENTRU A.U. 2021-2022 

Nr. Activități/Acțiuni Responsabil Termen Indicatori/Rezultate 

1 
Aprobarea listei nominale a 

membrilor CACEC Medicină  
Membrii 

Comisiei 

Septembie 

(La prima 

ședință) 

proces verbal 

2 

Aprobarea planului de activitate 

al Comisiei de Asigurare a 

calității și evaluare curriculară în 

Medicină 

Membrii 

Comisiei 

Septembie 

(La prima 

ședință) 

Plan de activitate aprobat 

3 

Organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor ordinare ale Comisiei 

de Asigurare a calităţii şi evaluare 

curriculară în Medicină 

Președintele 

Comisiei 

Odată la 2 luni 

(Pe parcursul 

anului) 

proces verbal 

4 

Organizarea și desfășurarea 

ședințelor extraordinare ale 

Comisiei de Asigurare a calității 

și evaluare curriculară în 

Medicină 

Președintele 

Comisiei 
La necesitate proces verbal 

5 

Informarea despre actualizarea 

Curriculumului cu introducerea 

modificarilor (grupul de autori care 

au evaluat curricula si manoperele 

practice) 

Membrii 

Comisiei 

La prima 

ședință 
proces verbal 

6 

Evaluarea și aprobarea 

Curriculum-urilor pentru 

disciplinele predate studenților în 

cadrul facultății de Medicină 

Membrii 

Comisiei 

Pe parcursul 

anului 

Nr. Curriculum-urilor 

proces verbal 

7 

Participarea la elaborea raportului 

de autoevaluarea în vederea 

autorizării provizorii a programelor 

de studii 

Membrii 

Comisiei 

Pe parcursul 

anului 
proces verbal 

8 

Monitorizarea elaborării și 

aprobării Curriculum-urilor la 

discipline de către catedre cu 

accentuarea componentului practic 

și a lucrului individual al 

studentului 

Membrii 

Comisiei 

Pe parcursul 

anului 

Nr. Curriculum-urilor 

 

9 
Implementarea metodelor noi de 

predare si evaluare 

Membrii 

Comisiei 

Pe parcursul 

anului 
proces verbal 

10 

Aprobarea planurilor de 

invățământ la  programele de 

studii, Facultatea Medicină 

Membrii 

Comisiei 

Pe parcursul 

anului 
proces verbal 

11 

Evaluarea calitatății predării și 

instruirii studenților prin 

monitorizarea implementării 

metodelor moderne de predare-

Membrii 

Comisiei 

Pe parcursul 

anului 
Nr de cursuri evaluate 
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învățare: asistarea membrilor 

comisiei curiculare la ore de curs, 

lucrări practice și de laborator 

11 

Evaluarea asigurarea cu manuale 

și materiale instructiv-metodice a 

studenților în toate limbile de 

predare la disciplinele 

fundamentale și umanitare la 

toate programele de studii 

Membrii 

Comisiei 

Pe parcursul 

anului 

Liste cu materiale 

didactice real utilizate de 

la fiecare catedră 

12 

Analizarea rezultatelor 

chestionării studenților în 

modulul SIMU privind calitatea 

predării 

Președintele 

Comisiei 

La finalul 

semestrului 

sau modulului 

Rezultatele 

chestionărilor 

13 

Elaborarea Raportului de 

activitate al Comisiei de 

Asigurare a calității și evaluare 

curriculară în Medicină 

Membrii 

Comisiei 
Iunie 

Raport de activitate 

aprobat și prezentat 

organelor ierarhic 

superioare 

 

 

 

Președinte al Comisiei de Asigurare  

a calității și evaluare curriculară în Medicină 

dr. hab. șt. med., conf. univ.       Suman Serghei 

 

 

Secretar al Comisiei de Asigurare  

a calității și evaluare curriculară în Medicină,  

dr. șt. med., conf. univ.        Pogonea Ina 

 

 


