
Activitățile din proiect s-au derulat conform planificării. Detalii privind rezultatele așteptate pentru 

fiecare activitate sunt disponibile mai jos, astfel: 

A1 (aprilie-decembrie 2022). Managementul proiectului – activitate realizată conform planificării. 

Ședințe, emailuri, coordonare directă. 

A2 (mai-iul 2022). Studiu integrativ al efectelor pandemiei de Covid-19 asupra calității actului 

didactic în context post-pandemic și corelare cu necesitățile de adaptare a mecanismelor și 

proceselor SNSPA 

• R1 (focus grup cu cadrele didactice) – realizat, https://snspa.ro/focus-grupuri-pentru-

cadrele-didactice-din-snspa-organizate-in-proiectul-academic-excellence/ - realizat 

• R2 (raport integrat de mapare a cadrului de asigurare a calității didactice și eticii academice 

în SNSPA) – realizat 

 

A3 (sep-dec 2022). Perfecționarea personalului didactic SNSPA pentru adaptarea la provocările de 

predare și de etică academică ale contextului post-pandemic  

• R3 (2 masterclass-uri pe teme de calitate didactică și 1 masterclass pe teme etică academică 

în context post-pandemic cu câte min. 20 de participanți din personalul didactic SNSPA) – 

realizat (https://snspa.ro/snspa-international-week-strategica-pre-conference-

masterclasses/) - realizat 

A4 (mai-dec 2022). Crearea și lansarea unui hub digital SNSPA de knowledge management didactic 

și de etică academică  

• R4. Hub digital de knowledge management academic cu min. 5 articole și 3 vodcasturi 

privind îmbunătățirea calității actului didactic și etica academică,  

https://academicexcellencehub.snspa.ro – realizat  

A5 (mai-dec 2022). Transfer internațional de cunoștințe privind lecțiile post-pandemice în 

domeniul calității didactice și eticii academice  

• R5 (Parteneriat internațional de knowledge transfer privind îmbunătățirea actului didactic)  - 

realizat (acord cu Universitatea Pannonia, Ungaria) 

• R6 (Participare la o conferință internațională) – realizat. Participări cu lucrări ale membrilor 

echipei de proiect la conferința internațională Strategica 2022 

A6 (mai-iul 2022). Identificarea nevoilor studenților în vederea sprijinirii lor ca parte a cadrului de 

îmbunătățire a calității didactice în context post-pandemic  

• R7 (Studiu cantitativ privind așteptările studenților) – realizat: început în mai 2022, finalizat 

în noiembrie 2022 (https://snspa.ro/evaluarea-perceptiilor-privind-activitatea-academica-in-

perioada-pandemiei-studiu-adresat-studentilor-snspa/)  

A7 (mai-dec 2022). Realizarea unei platforme multimedia cu sfaturi pentru studenți pentru 

dezvoltarea aptitudinilor de învățare  

• R8 ( Platformă multimedia cu min. 5 materiale scrise și/sau video de acompaniere practică a 

studenților în parcursul de învățare, inclusiv aprofundarea cunoștințelor referitoare la etică 

și deontologie profesională) – realizat, https://snspa.ro/studenti/recomandari/  

A8 (mai-nov 2022). Modernizarea logisticii pentru susținerea calității activității  
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• R9 (Achiziție soft de cercetare), R10 (Achiziție 2 softuri de prelucrare audio-video), R11 

(Achiziție soft diseminare informare), R 12 Achiziție acces la min 3 baze de informare), R14 

(Achiziție cărți, reviste, studii de caz), R15 (Achiziție 2 videoproiectoare) – realizate 

A9 (aprilie-decembrie 2022). Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectelor  

• R16 (Min. 2 machete Social Media și 2 texte site și newsletter SNSPA) – realizat, capturi de 

ecran disponibile. 


