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PROGRAMUL DE MANAGEMENT A CALITĂŢII PRIVIND 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE PENTRU INVĂŢĂMÂNT LA 

DISTANŢĂ 

Anul univ. 2020-2021 
 

Centrul IDFC din Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava dispune de proceduri 

specifice ce sunt postate pe site-ul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 

(https://ceac.usv.ro/documente-usv/proceduri/).  

 

 

Proceduri ID Ediția Revizia Data aprobării 

PO-ID-01 Monitorizarea și evaluarea procesului didactic și 

de comunicare în cadrul programelor de studii ID 
1 1 23.02.2021 

PO-ID-02 Procedura Instruirea și perfectionarea periodică a 

întregului personal didactic și administrativ 

implicat în programele de studii universitare ID 

2 1 13.04.2021 

PO-ID-03 Procedura Actualizarea periodică a materialelor de 

studiu realizate în tehnologie ID 
2 1 13.04.2021 

PO-ID-04 Monitorizarea și asigurarea echivalenței 

activităților din planul de învățământ de la ID cu 

cele de la IF 

2 2 23.02.2021 

PO-ID-05 Procedura Evaluarea periodică a performanțelor 

întregului personal implicat în programul de studii 

ID 

2 1 13.04.2021 

 

 

Procedurile revizuite se aplică la nivelul fiecărei facultăți organizatoare de programe de 

studii ID, iar datele concrete ale aplicării procedurilor sunt cuprinse în tabelul următor. 

 

 

Nr. 

crt. 
Procedura aplicatăș 

Termen de 

desfăşurare 
Responsabil Aplicare Rezultate 

1 PO-ID-01 Monitorizarea şi 

evaluarea procesului 

didactic şi de comunicare în 

cadrul programelor de 

studii ID 

Începutul 

fiecărui 

semestru 

coordonator de 

program ID 

Pe parcursul 

celor 2 

semestre 

• Două orare pentru ambele 

semestre; 

• Instruirea studenților 

privind accesul pe 

platformele electronice 

(Moodle și Google 

https://ceac.usv.ro/documente-usv/proceduri/
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-01%20Monitorizarea%20si%20evaluarea%20procesului%20didactic%20si%20de%20comunicare_Ed1rev1_23.02.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-01%20Monitorizarea%20si%20evaluarea%20procesului%20didactic%20si%20de%20comunicare_Ed1rev1_23.02.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-02%20Perfectionare%20personalului%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-02%20Perfectionare%20personalului%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-02%20Perfectionare%20personalului%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-03%20Actualizarea%20periodica%20a%20materialelor%20de%20studiu_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-03%20Actualizarea%20periodica%20a%20materialelor%20de%20studiu_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-04%20Monitorizarea%20si%20asigurarea%20echivalentei%20activit_Ed2rev2_23.02.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-04%20Monitorizarea%20si%20asigurarea%20echivalentei%20activit_Ed2rev2_23.02.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-04%20Monitorizarea%20si%20asigurarea%20echivalentei%20activit_Ed2rev2_23.02.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-05%20Evaluarea%20periodica%20a%20performantelor%20personalului%20didactic%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-05%20Evaluarea%20periodica%20a%20performantelor%20personalului%20didactic%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/ceac/proceduri/id/PO-ID-05%20Evaluarea%20periodica%20a%20performantelor%20personalului%20didactic%20ID_Ed2rev1_13.04.2021_site.pdf


 

 

Classroom pentru activitățile 

online asincron; Google 

Meet 

pentru activitățile online 

sincron); 

• Programarea exame-nelor 

pentru sesiunile de iarnă și 

vară, sesiunile de restanțe și 

reexaminări; 

• Programarea practicii de 

specialitate și desfășurarea 

acesteia în perioada 26-31 

iulie 2021 

 

2 PO-ID-02 Instruirea şi 

perfecţionarea periodică a 

întregului personal didactic 

şi administrativ implicat în 

programele de studii 

universitare ID 

Anual Coordonator 

program de 

studii 

ID 

Permanent • Program de instruire 

pentru cadrele didactice cu 

tema „Clarificări cu privire 

la documentația ce trebuie 

pregătită în vederea 

întocmirii dosarului de 

evaluare periodică” (21 

septembrie 2020) Instruirea 

a fost realizată de către 

coordonatorul programului 

de studii; 

-participanți: 16 cadre 

didactice, secretar ID, 2  

secretari, un documentarist. 

• Program de instruire 

pentru cadrele didactice cu 

tema „Standarde specifice și 

ghidul privind evaluarea 

externă a calității 

programelor de studii 

universitare la formele de 

învățământ la distanță (ID) 

și învățământ cu frecvență 

redusă (IFR) aferente 

comisiei de specialitate nr. 

13 ID/IFR (aprobat în 

Consiliul ARACIS, 30 iulie 

2020) ID. (15 ianuarie 2021) 

-Instruirea a fost realizată de 

către coordonatorul CIDFC; 

-participanți: 16 cadre 

didactice, secretar ID, 2  

secretari, un documentarist. 

• Program de instruire pentru 

personalul didactic auxiliar 

şi administrativ cu tema 

Arhivare electronică / 

Managementul 

documentelor electronice 

(17-18 mai 2021). Instruirea 

a fost realizată de către 

Palagheanu Simona; 

- persoane participante: 2  

secretari, un documentarist. 

 



 

 

3 PO-ID-03 Actualizarea 

periodică a materialelor de 

studiu realizate în 

tehnologie ID 

Permanent Coordonator 

program de 

studii 

ID 

Întocmirea 

fişei de 

evaluare pt. 

fiecare 

material de 

studiu ID 

2 materiale de studiu evaluate 

pentru disciplinele: 

- Hidrologia uscatului și 

oceanografie, autor Andrei 

Briciu; 

- Tehnici de comunicare, 

autor Maria Elena Emandi. 

 

4 PO-ID-04 Monitorizarea şi 

asigurarea echivalenţei 

activităţilor din planul de  

învăţământ de la ID cu cele 

de la IF 

Sem II  din anul 

universitar 

curent 

Coordonator 

program de 

studii 

ID 

Începutul 

anului 

universitar 

următor 

Revizuirea planurilor de 

învăţământ Geografie ID, 

Geografia turismului 

aprobate în Ședința Senatului 

din 22.07.2021  

5 PO-ID-05  Evaluarea 

periodică a performanţelor 

întregului personal implicat 

în programul de studii ID 

Presesiune, 

sesiune 

Coordonator 

program de 

studii 

ID 

Evaluarea 

activităților ID 

online  

Rapoarte privind: 

1. evaluarea procesului 

didactic și de comunicare; 

2. evaluarea calității 

materialelor de studii; 

3. evaluarea activităților 

aplicative AT/AA; 

 

 

 

 

 

Data        Întocmit,  

 

30.07.2021    Coordonator de program ID  

Conf. univ. dr. ing. Daniela Alexandra POPESCU 

   

 

 


