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Standard de acreditate 1. Politici pentru asigurarea calităţii
Acţiuni/ măsuri întreprinse
Domeniul de performnţă
care necesită îmbunătăţire
1. Elaborarea Strategiei de dezvoltare
Intervenţii/activităţi privind
Criteriul 1.1. Cadrul
realizarea observaţiilor,
CEITI pe~anii 2021-2026;
normativ, strategii şi
recomandărilor şi
politici de asigurare a
deciziilor
2. Revizuirea manualului calităţii
calităţii
formulate în baza
conform ISO 21001;
Indicatorul 1.1.2.
evaluării externe
Strategii'de politici de
de către Agenţia
3. Elaborarea Strategiei de evaluare
asigurare a calităţii
programului de formare Naţională de
interne a calităţii pentru anii 2021 Asigurare a
profesională
2026
Calitătii
Standardul de acreditare 3. învăţarea, predarea şi evaluarea centrate pe elev
C rite rii şi indicatori de
Acţiuni/ măsuri întreprinse
Domeniul de performnţă
calitate
care necesită
îmbunătăţire
4. Evaluarea obiectivă a actului didactic
Intervenţii/activităţi
Criteriul 3.1. Procesul
prin asistenţe, interasistenţe şi
privind îmbunătăţirea
de predare-învăţare
completarea fişei de observare a
procesului de predareIndicatorul 3.1.2.
învăţare interactiv centrat
lecţiei
Centrarea pe elev a
pe elev în cadrul fiecărui
metodelor de predare5. Organizarea atelierilor, seminarelor,
program de formare
învăţare
meselor rotunde, traningurilor de
profesională
formare cu profesorii tineri, noi veniţi
în vederea predării-învăţării
interactive centrate pe elev.
6. Diseminarea bunelor practici la nivel
de catedră/instituţie: inventar
metodologic interactiv.
7. Aplicarea şi interpretarea
chestionarelor privind calitatea
predării -învăţării disciplinelor de
studii. Elaborarea Raportului privind
rezultatele chestionării gradului de
satisfacţie a elevilor.
C rite rii şi indicatori de
calitate

Responsabil

Data/Semnătura

Monitorizarea
Data/Semnătura

Grupul de lucru

Şef secţie
Asigurarea calităţii,
CEIAC

Responsabil

Dir.adj.instruire
Metodist
Şef catedră
Cadre didactice
Dir.adj.instruire
Metodist
Şef catedră

Dir.adj.instruire
Metodist
Şef catedră
Şef secţie
asigurarea calităţii
CEIAC
Şef secţie
Şef catedră
Cadrele didactice

Data/Semnătura

Monitorizarea
Data/Semnătura

Standard de acreditate 4. Admiterea, evoluţia, recunoaşterea şi dobândirea de certificări
Acţiuni/ măsuri întreprinse
Domeniul de performnţă
care necesită îmbunătăţire
8. Elaborarea Regulamentului CEITI
Intervenţii/activităţi privind
Criteriul 4.1.
privind admiterea la studii
realizarea observaţiilor,
Admiterea la studii
recomandărilor şi
Indicatorul 4.1.1.
deciziilor
Recrutarea şi admiterea
elevilor la programul de formulate în baza
evaluării externe
formare profesională
de către Agenţia
Naţională de
l
Asigurare a
Calitătii
9. Elaborarea Regulamentului CEITI
Intervenţii/activităţi privind
Indicatorul 4.2.2.
privind mobilitatea academică
realizarea observaţiilor,
Mobilitatea academică
recomandărilor şi
deciziilor
formulate în baza
evaluării externe
de către Agenţia
Naţională de
Asigurare a
Calitătii
C rite rii şi indicatori de
calitate

Standard de acreditate 5. Personalul didactic
Domeniul de performnţă
care necesită îmbunătăţire
Intervenţii/activităţi privind
Criteriul 5.1.
Recrutatea personalului îmbunătăţirea sistemului
instituţional de planificare,
didactic
recrutate şi administrare a
Indicatorul 5.1.1.
Planificarea şi
personalului didactic
recrutatea personalului
didactic pentru
programul de formare
profesională
C rite rii şi in d icato ri de
calitate

Acţiuni/ măsuri întreprinse
10. Elaborarea strategiei instituţionale de
personal

Standard de acreditate 6. Resurse de învăţare si sprijin pentru elevi
Acţiuni/ măsuri întreprinse
Domeniul de performnţă
care necesită îmbunătăţire

C rite rii şi in d icato ri de
calitate

de către elevi
Responsabil

Data/Semnătura

Monitorizarea
Data/Semnătura

Grup de lucru

Grup de lucru

Responsabil

Data/Semnătura

Monitorizarea
Data/Semnătura

Şef Servecii resurse
umane

Responsabil

Data/Semnătura

Monitorizarea
Data/Semnătura

Criteriul 6.1. Resurse
materiale şi de învăţare
Indicatorul 6.1.2.
Dotarea şi
accesibilitatea spaţiilor
educaţionale

Intervenţii/activităţi privind
îmbunătăţirea dotării
spaţiilor educaţionale cu
mijloace tehnice de instruire
la toate programele de
formare profesională

11. Asigurarea laboratoarelor şi sălilor
de clasă cu utilaj şi materiale, ce ar
permite tuturor profesorilor
utilizarea TIC şi realizarea orelor
online.

Directorul
Contabil-şef
Inginer-şef
Şef catedră

Indicatorul 6.1.3.
Dotarea, dezvoltarea şi
accesibilitatea fondului
bibliotecii

Intervenţii/activităţi privind
îmbunătăţirea dotării
fondului bibliotecii destinat
fiecărui program de formare
profesională

12. Asigurarea programelor de
formare profesională cu literatură
de specialitate, suporturi de curs,
manuale.

Directorul
Contabil-şef
Bibliotecar-şef
Şef catedre

13. Elaborarea materialelor digitale la
toate disciplinele

Şefi catedre
Profesori

t

Standard de acreditare 8. Informaţii de interes public
C rite rii şi ind icato ri de
Acţiuni/ măsuri întreprinse
Domeniul de performnţă
calitate
care necesită îmbunătăţire
14. Amplasarea pe pagina web a
Intervenţii/activităţi privind
Criteriul 8.1.
instituţiei a informaţiei de interes
asigurarea transparenţei
T ransparenţa
public cu privire la toate
informaţiei cu privire la informaţiei de interes public
programele de formare
programul de formare
cu privire la programele de
profesională.
formare profesională
profesională

Responsabil
Dir.adjuncţi
Şefi secţie
Şefi catedre
CEIAC

Data/Semnătura

Monitorizarea
Data/Semnătura

