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Plan de activitate 

al Comisiei de Asigurare a calității și evaluare curriculară în Farmacie  

pentru a.u. 2017-2018 

 

Nr. Activități/Acțiuni Responsabil Termen Indicatori/rezultate 

1.  

Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale 

Comisiei de Asigurare a calității și evaluare 

curriculară în Farmacie 

Președintele 

Comisiei 

Odată la 2 luni 

(Pe parcursul 

anului) 

Nr.ședințelor, 

nr.Proceselor 

verbale 

2.  

Organizarea și desfășurarea ședințelor extraordinare 

ale Comisiei de Asigurare a calității și evaluare 

curriculară în Farmacie 

Președintele 

Comisiei 
La necesitate 

Nr.ședințelor,  

nr. Proceselor 

verbale 

3.  
Elaborarea Planului de activitate al Comisiei de 

Asigurare a calității și evaluare curriculară în Farmacie 

Membrii 

Comisiei 

Noiembrie 

(La prima 

ședință) 

Plan de activitate 

aprobat 

4.  

Evaluarea și aprobarea Curriculum-urilor pentru 

disciplinele predate studenților în cadrul facultății de 

Farmacie 

Membrii 

Comisiei 
Decembrie 

Nr. Curriculum-

urilor 

5.  

Evaluarea calitatății predării și instruirii studenților 

prin monitorizarea implementării metodelor moderne 

de predare-învățare: asistarea membrilor comisiei 

curiculare la ore de curs, lucrări practice și de 

laborator 

Membrii 

Comisiei 
Februarie 

Nr de cursuri 

evaluate 

6.  

Evaluarea calitatății predării și instruirii studenților 

prin verificarea asigurării bibliografice a disciplinelor, 

inclusiv cu materialul didactic elaborat, în 
cadrul catedrelor 

Membrii 

Comisiei 
Aprilie 

Liste cu materiale 

didactice real 

utilizate de la 

fiecare catedră 
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7.  
Analizarea rezultatelor chestionării studenților în 

modulul SIMU privind calitatea predării 

Președintele 

Comisiei 

La finalul 

semestrului 

Rezultatele 

chestionărilor  

8.  
Elaborarea Raportului de activitate al Comisiei de 

Asigurare a calității și evaluare curriculară în Farmacie 

Membrii 

Comisiei 
Iunie 

Raport de activitate 

aprobat și prezentat 

organelor ierarhic 

superioare 

 
 
 

Președinte al Comisiei de Asigurare  

a calității și evaluare curriculară în Farmacie 

Dr. șt. farm., conf. univ.                                                                                                                          Livia Uncu 

 

 

Secretar  al Comisiei de Asigurare  

a calității și evaluare curriculară în Farmacie,  

asistent universitar                                                                                                                                   Elena Donici 

 

 


