ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

Nesecret
Exemplar nr. 1

Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii

Nr. 5180696 din 22.10.2018

Program de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ în Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”
pentru anul universitar 2018- 2019
Nr
Crt.
1.

2.

Obiective

Activităţi propuse

Responsabilităţi

Alinierea activităţii didactice
la noile exigenţe privind
asigurarea calităţii în
învăţământul superior,
acordarea Strategiei de calitate
cu Strategiile Naţionale
Educaţionale ale M.E.N.
Îmbunătăţirea conţinutului
disciplinelor predate

- Revizuirea politicii în domeniul calităţii
- Completarea Strategiei de asigurare a calităţii
- Actualizarea obiectivelor în domeniul calităţii
şi transpunerea lor în Planuri de acţiune

- Prorectorul RSMC
- CEAC – A și responsabilii
de calitate ai facultăților
- Serviciul Asigurarea
Calităţii

3.

Îmbunătăţirea modalităţii de
desfăşurare a orelor de
curs/seminar/lucrări aplicative

4.

Evaluarea periodică a calităţii
activităţii corpului profesoral

- Stabilirea de colective de analiză la nivelul - Responsabilii de calitate de
disciplinelor existente
la nivelul Facultăţilor
- Departamentele
- Adaptarea cursurilor, seminariilor şi lucrărilor - Decanii, directorii Şcolilor
practice la noile tehnici de predare
doctorale şi ai
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de Departamentelor
predare şi seminarizare
- Responsabilii de calitate
- Adoptarea unor noi metode, bazate pe de la nivelul Facultăţilor
feedbackul studenţilor
- Completarea fişelor de evaluare şi a
chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice
de către studenţi
- Analiza şi evaluarea calităţii activităţii
corpului profesoral
- Centralizarea rezultatelor evaluării şi
întocmirea raportului final

- Administratorii
programelor de studii
(Decanii, directorii şcolilor
doctorale/ departamentelor,
directorul CNAI)
- Responsabilii de calitate ai
Facultăților

Termen
Resurse alocate
realizare
Septembrie - Membrii Comisiilor/Subcomisiilor de
2018
calitate şi personalul Serviciului
Asigurarea Calităţii Învăţământului şi
Metodologii
- Responsabilii privind calitatea ai
fiecărui departament/compartiment
Septembrie - Cadrele didactice titulare de
2018
discipline
Octombrie - Resurse umane: cadrele didactice
2018
- Resurse materiale: video-proiectoare,
retroproiectoare, calculatoare, săli de
curs, materiale de specialitate în cadrul
bibliotecii
- Resurse financiare: fonduri pentru
dotare şi mobilităţi ş.a.
Octombrie - Cadre didactice;
Noiembrie - Tehnică de calcul
2018
- Fise de evaluare
- Chestionare de evaluare a cadrelor
didactice de către studenţi
- Metodologia de evaluare a cadrelor
didactice ale Academiei

5.

Asigurarea transparenţei
privind calitatea personalului
didactic

- Publicarea, pe site-ul Academiei, a rezultatelor - Responsabilii de calitate de
evaluării cadrelor didactice de către studenţi
la nivelul Facultăţilor
- Biroul Informatică

6.

Îmbunătăţirea activităţii de
cercetare ştiinţifică

- Dezvoltarea cercetărilor inter-facultăţi
- Participarea la competiţiile de cercetare pe
bază de proiecte şi grant-uri
- Publicarea de cursuri şi materiale didactice

- Serviciul cercetare
ştiinţifică şi implementare
proiecte europene
- Decanii,

7.

Creşterea numărului de
proiecte de cercetare depuse
pentru a fi finanţate.
Competiţii naţionale şi
internaţionale

- Prorectori
- Decanii
- Serviciul cercetare
ştiinţifică şi implementare
proiecte, - SRU

8.

Creşterea numărului de lucrări
publicate de cadrele didactice
în reviste indexate în baze de
date naţionale şi internaţionale

- Identificarea programelor naţionale de
cercetare;
- Identificarea programelor internaţionale de
cercetare;
- Definirea şi propunerea de noi teme de
cercetare la nivel naţional şi internaţional
- Elaborarea şi publicarea de studii, cursuri,
tratate, monografii,
- Participarea la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale

9.

Perfecţionarea continuă a
componentei psihopedagogice a activităţii
cadrelor didactice din cadrul
departamentelor
Realizarea unor schimburi de
experienţă în domeniul
managementului calităţii
Realizarea de noi parteneriate
cu instituţii similare şi a unor
acorduri de colaborare pentru
realizarea unor ghiduri de
bune practici
Instruirea personalului propriu
în domeniul managementului
calităţii şi în ceea ce priveşte
standardele controlului intern

10.

11.

12.

13.

14.

Îmbunătăţirea activităţii de
perfecţionare profesională
prin masterat şi doctorat
Îmbunătăţirea curriculei şi a
programelor analitice pentru
studiile de licenţă, masterat şi

- Îmbunătăţirea pregătirii psiho-pedagogice a
cadrelor didactice
- Participarea cadrelor tinere la acţiuni şi
seminari specializate privind pregătirea psihopedagogică
- Documentare la compartimente de calitate
din alte instituţii de învăţământ
- Schimburi de bune practici
- Schimburi de experienţă cu instituţii similare
de învăţământ
- Documentare la compartimentele
responsabile cu managementul calităţii
- Semnarea unor acorduri de colaborare
- Întocmirea programului anual de instruire
internă în domeniul S.M.C. şi al standardelor de
control
- Perfecţionarea pregătirii personalului prin
participare la cursuri de specialitate
- Analiza feed-back-ului de la absolvenţii
programelor respective

- Colectivele de cadre
didactice şi studenţi ale
Academiei
- Decanii şi directorii de
departamente
- Serviciul Resurse Umane
- Şcoala Doctorală
- CNAI
- Departamentele
- Prorectorul RSMC
- Şeful SACIM
- RMC
- Conducerea Academiei
- Facultăţile
- SACIM
- BRPCI
- Prorectorul RSMC
- Serviciul Asigurarea
Calităţii Învăţământului
- SRU

- Prorector
- Directorii programelor de
studii
- Evaluarea planurilor de învăţământ şi a - Prorectorul RSMC
programelor analitice, la toate programele de - Responsabilii de calitate de
studii şi stabilirea măsurilor de remediere, cu la nivelul Facultăţilor

Noiembrie - Resurse umane pentru prelucrarea
2018
datelor şi a informaţiilor obţinute
- Tehnică de calcul
- Situaţii centralizatoare
Noiembrie - Resurse materiale: publicaţii de
2018
specialitate, acces la reţeaua internet
- Resurse umane: cadre didactice
- Planuri de cercetare anuale
- Planuri de acţiune
Octombrie - Resurse materiale: publicaţii de
2018
specialitate, acces la reţeaua internet
- Resurse umane: cadre didactice
- Cursuri de manager proiect
- Cereri depuse pe liniile de finanţare
deschise
Octombrie - Cadre didactice şi de cercetare
2018
ştiinţifică
- Studenţi
- Cursuri, note de curs, monografii,
studii, articole publicate
Noiembrie - Resurse umane, baza materială,
resurse financiare
2018
- Cadrele tinere ale departamentelor
- Plan de pregătire profesională
- Cursuri de specializare
Octombrie - Personalul din cadrul Serviciului
- Resurse materiale specifice
2018
- Rapoarte de bune practici
Decembrie - Responsabili privind managementul
calităţii în Academie
2018
- Personalul BRPCI
- Parteneriate/Acorduri de Colaborare
Martie
2019

Aprilie
2019
Mai
2019

- Grupul de lucru în domeniul
controlului intern al calităţii la nivelul
Academiei,
- Responsabilii cu asigurarea calităţii ai
facultăţilor/departamente
- Resurse umane şi materiale
- Situaţii statistice, Cataloage
- Centralizatoare/Bilanţuri
- Cadrele didactice titulare de
discipline, directorii de departamente,
decanii, membrii Consiliilor

15.

16.

17.

18.

19.

20.

doctorat, în conformitate cu
cerinţele europene
Evaluarea cursurilor de
masterat în vederea lansării
ofertei pentru anul universitar
2017 - 2018
Stabilirea unui sistem unitar
privind cerinţele referitoare la
resursele umane în Academie
Îndeplinirea cerinţelor de
calitate ale beneficiarilor

Asigurarea cu materiale
didactice la nivel de
Academie
Îmbunătăţirea sistemului de
promovare a imaginii
Academiei

Implicarea activă a
comunităţii studenţeşti în
managementul Academiei

ocazia elaborării noilor planuri de studii şi
programe analitice
- Analiza cursurilor de masterat desfăşurate în
anul
universitar
2017-2018,
ca
şi
competitivitate, atractivitate şi raport costurieficacitate
- Analiza strategiei de ocupare a posturilor
vacante
- Elaborarea unei politici de fidelizare a
personalului didactic şi administrativ
- Culegerea datelor referitoare la cerinţele
beneficiarilor, prelucrarea informaţiilor,
analiza şi diseminarea datelor

- Directorii programelor de
studii
- Prorectorul RSMC
- Decanii, directorii
departamentelor

- Conducerea Academiei şi a
facultăţilor
- Senatul Academiei

Iunie

- Analiza acoperirii cu materiale didactice
pentru fiecare disciplină de studiu
- Monitorizarea planurilor editoriale
- Actualizarea materialelor de promovare ale
Academiei
- Actualizarea şi îmbunătăţirea site-ului
Academiei
- Diversificarea parteneriatelor pentru
promovarea imaginii Academiei pe plan
naţional şi internaţional
- Consultarea studenţilor cu privire la
proiectele de dezvoltare instituţională
- Diversificarea facilităţilor pt. studenţi
- Încurajarea dezvoltării capacităţilor
individuale ale studenţilor

- Conducerea Facultăţilor şi
Directoriidepartament

Iunie

- Senatul Academiei
- Serviciul Resurse Umane

Mai
2019
Mai
2019

- Conducerea Academiei
- Biroul Relaţii publice şi
Cooperare Inter-universitară
- Facultăţile

- Conducerea Academiei
- Îndrumătorii de grupă

2019

2019
Iunie
2019

facultăţilor şi Comisiilor de calitate,
prorectorul de resort
- Cadre didactice;
- Situaţii statistice şcolare.
- Tehnică de calcul
- Decanii, directorii şcolilor doctorale /
departamentelor, directorul CNAI
- Plan de măsuri şi de acţiune
- Resurse umane pentru prelucrarea
datelor şi a informaţiilor obţinute
- Note-raport şi Rapoarte de necesitate
- Resurse materiale aferente
- Planuri editoriale
- Planuri de muncă
- Resurse materiale aferente
- Resurse tehnice specifice
- Resurse umane
- Planuri de acţiune
- Acorduri de parteneriat/consorţiu

Iulie

- Baza materială a Academiei

2019

- Planuri de acţiune

(Î) ȘEFUL
Serviciului Asigurarea Calităţii Învăţământului Şi Metodologii
Comisar şef de poliţie
DRĂGHICI VICTOR
Responsabil Managementul Calităţii
Comisar şef de poliţie
DAN DORU
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