LISTA MEMBRILOR COMISISEI DE EVALUARE INTERNĂ ŞI
ASIGURARE A CALITĂŢII

1. PALADE GABRIEL, director, coordonator CEIAC
2. ŞARGO ALIONA, profesor discipline economice
3. ŞTEFĂNEŢ DIANA, psiholog
4. NAGHI – MOLDOVAN ANA, profesor discipline economice
5. ŞTIRBU VIORICA, profesor limbi străine,
6. BREAHNĂ TAISIA, profesor ştiinţe socio-umane
7. COLŢA ANGELA, şef Servcicu studii
8. MÂRZENCO TAMARA, profesor matematică
9. LUNCAŞ GALINA, profesor informatică,
10.CASIAN IRINA, profesor discipline economice
11.POPESCU LIDIA, profesor limbi străne,
12.STRATU OLESEA, profesor discipline economice,
13.COLUN TATIANA, profesor discipline socio- umane
14.GANEA ION , profesor informatică
15.

TIMOTIN DORINA, profesor discipline economice, repzentatntul
comitetului sindical

16.

VASILAŞCU ANGELA, reprezentantul părinţilor

17.

REPARTIZAREA DE PROIECT A ATRIBUŢIILOR MEMBRILOR CEIAC

Domeniul evaluării Conţinuturi
Membri CEIAC implicaţi
I.Calitatea proceselor interne

1.1.Activitatea
planificare

de 1.1.a.Elaborarea strategiei și politicii referitor la calitate
1.1.b. Modalitatea de elaborare și
aprobare a planurilor de învățămînt
la toate specialitățile/profesiile
Toţi
CEIAC
1.1.c. Modalitatea de elaborare și
aprobare a Programelor analitice/Curriculelor modulare pe profiluri și specialități
1.1.d. Modalitatea de elaborare și
aprobare a planurilor de activitate a
structurilor și serviciilor educaționale instituționale

1.2.Asigurarea și
managementul
resurselor umane

1.2.a.Modalitatea de angajare a cadrelor didactice (prin concurs, exis- .Şargo A.
tența Contractului individual de Ştefăneţ D.
muncă și a fișei postului cu specificarea obligațiunilor funcționale)
1.2.b. Modalitatea de angajare a personalului auxiliar
Colţa A.
Timotin D.
1.2.c. Modalitatea de evaluare internă a calității procesului de predare-învățare-evaluare efectuat de Popescu L.
cadrele didactice
Breahnă T.
1.2.d. Modalitate de evaluare internă a calității stagiilor de practică Casian I.
Stratu O.

membrii

1.2.e. Autoevaluarea cadrelor didactice (periodic, după fiecare curs predat și examen susținut)
Naghi-Moldovan A
Mârzenco T.
1.2f. Autoevaluarea atmosferei instituționale prin realizarea sondajului anonim al cadrelor didactice referitor la calitatea serviciilor pres- Ştefăneţ D.
tate de instituție (anual)
Colun T.

1.3. Asigurarea și
managementul calității procesului de
predare

1.3.a. Calitatea și accesibilitatea
Programelor analitice/Curriculei
1.3.b. Evaluarea (periodică) de către
organele abilitate a calității Programelor/Curriculei
1.3.c. Evaluarea calității procesului
de predare prin asistare la ore cu
analiza rezultatelor și formularea
(emiterea deciziei) reacției de răspuns la aceste rezultate.

Şargo A.
Ştirbu V.
Stratu O.
Ganea I.
Toţi
CEIAC

membrii

1.3.d. Evaluarea calității procesului Toţi
de predare (a fiecărui cadru didac- CEIAC
tic) prin sondajul anonim al elevilor
cu analiza rezultatelor și formularea
(emiterea deciziei) reacției de răspuns la aceste rezultate

membrii

1.4. Evaluarea cali- 1.4.a. Evaluarea curentă și finală a
tății produsului finit competențelor elevilor la disciplinele studiate
1.4.b. Evaluarea semestrială a reușitei elevilor

Mârzenco T.
Popescu L.
Ştirbu V.
Luncaşu G.

1.4.c. Urmărirea traseului profesio- Colţa A.
nal și evaluarea gradului de angajare Naghi-Moldovan A.
în cămpul muncii
Ganea I.
Timotin D.

1.4.d. Evaluarea opiniei partenerilor
sociali și a angajatorilor referitor la
calitatea specialiștilor pregătiți
1.5. Asigurarea și
managementul calității stagiilor de
practică

1.5.a. Evaluarea calității stagiilor de Casian I.
practică (periodic, anual) prin asistare la desfășurarea orelor cu analiza Stratu O.
rezultatelor și formularea (emiterea
deciziei) reacției de răspuns la Luncaşu G.
aceste rezultate
1.5.b. Evaluarea calității stagiilor de
practică prin sondajul anonom al
elevilor cu analiza rezultatelor și
formularea (emiterea deciziei) reacției de răspuns la aceste rezultate
II.Calitatea întocmirii documentației instituționale

2.1. Baza normativă 2.1.a. Modalitatea de elaborare a Stainternă a instituției tutului, Regulamentelor și normelor Şargo A.
interne instituționale
2.1.b.Modalitatea de completare/ /mo- Vasilaşcu A.
dificare/actualizare a bazei normative
interne
2.1.c. Organizarea administrativă a in- Naghi- Moldovan A
stituției. Distribuirea rațională a sarcinilor și responsabilităților pentru fie- Ştefăneţ D.
care din membrii administrației;
Colun T.
2.1.d. Procesul de luare a deciziilor și
desiminarea informației către angajați
prin asigurarea transparenței totale
2.1.e. Elaborarea, aprobarea și difuzarea internă a formularelor de documente reglatorii, materiale și instrucțiuni

2.2. Managementul 2.2.a. Gestionarea dosarelor persodocumentației di- nale ale elevilor
dactice
2.2.b. Întocmirea, completarea și
păstrarea borderourilor de examinare

Breahnă T.

2.2.c. Gestionarea și păstrarea lucrărilor, tezelor de curs, proiectelor de
diplomă ale elevilor

Colun T.

2.2.d. Procedura de eliberare și evidență a certificatelor academic și a
actelor de studii etc.

Mârzenco T.

Ganea I.
2.3. Managementul 2.3.a. Baza de date electronice
informatizat al documentației
2.3.b. Gestionarea electronic a informației

Luncaşu G.

III.Calitatea bazei tehnico-materiale a instituției
3.1.Calitatea logisŞtefăneţ D.
ticii procesului edu- 3.1.a. Modalitatea achziției echipacațional
mentelor, tehnicii necesare desfășurării proceselor de predare și stagiilor Colţa A.
de practică
Luncaş G.
3.1.b. Modalitatea întreținerii echipamentelor instituționale
Casian I.
3.1.c. Eficiența și eficacitatea utilizării echipamentelor și a tehnicii de calcul în procesul didactic/stagiilor de
practică, în organizarea lucrului individual al elevilor
3.1.d. Eficiența utilizării spațiilor auxiliare

Timotin D.

3.2. Calitatea gesti- 3.2.a. Procedura de calcul a taxelor
onării financiare a de studii
instituției
3.2.b. Procedura de calcul al salariului angajaților instituției
3.2.c. Subsidiaritatea financiară

Stratu O.
Timotin D.
Casian I.

3.2.d. Dările de seamă financiare
3.2.e. Evaluarea externă a calității
gestionării finanțelor instituționale
IV.Asigurarea parteneriatelor educaționale

4.1. Calitatea parte- 4.1.a. Modalitatea de colaborare cu Popesu L.
neriatelor
partenerii educaționali la nivel local, Ştirbu V.
regional și național
4.1.b. Modalitatea de colaborare cu .
partenerii educaționali la nivel internațional

