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Nr.
crt

Obiectiv al
calității

Descrierea activității realizate
conform planificării

Perioada în
care a fost
realizată
activitatea

1

2

3

4

1
Asigurarea calităţii
activităţii
de
cercetare a cadrelor
didactice
2
Funcţionarea
eficientă
şi
responsabilă
a
structurilor
de
evaluare
şi
asigurare a calităţii

3

Evaluarea
competenţelor
absolvenţilor
IEI
potrivit aşteptărilor
şi
cerinţelor
angajatorilor

Analiza îndeplinirii indicatorilor
ARACIS referitori la cercetarea
științifică în domeniul disciplinelor
Ianuarie 2019
din post a cadrelor didactice cu
activităţi la programul de studii IEI
în anul 2019
Prezentarea Raportului de activitate
a
reprezentanților
DFMI
în
structurile de calitate FMT şi UPIT
pe anul 2019

F04- PL-53-01

Indicatori de rezultat
predefiniți
5

F01POFMTDFMI01

Observații (documente
Propuneri măsuri
rezultate în urma
Descrierea rezultatelor
de îmbunătățire a
desfășurării activității,
obținute
calității la nivelul
alte observații
departamentului
relevante)
6
7
8

Validare

Liste de lucrări
Fişe de verificare a
îndeplinirii standardelor
CNATDCU

Aprobare:
- raport activitate;
- plan activităţi
CEAC_P- IEI

Rapoarte de
activitate
Plan de activitate
CEAC-P-IEI

Indicator neîndeplinit

Procese
verbale
întâlnirilor

1 raport
Ianuarie 2019

Realizarea şi aprobarea planului de
activităţi CEAC-P-IEI pentru anul
2020
Organizarea unei întâlniri între
angajatori şi cadrele didactice cu
activităţi la programul de studiu IEI

1 plan de
activitate
Nu s-a realizat
---

S-au realizat doar
întâlniri cu angajatorii
pentru desfăşurarea
stagiilor de practică
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1

2

3
Analiza disciplinelor
Nerealizat

4

Analiza rezultatelor obținute de
studenții programului de studiu IEI în
sesiunea din iarnă, anul universitar
2018-2019, prezentare / difuzare în
ședința DFMI / membrilor DFMI și Martie 2019
măsuri de îmbunătățire

4

Analiza rezultatelor obținute de
studenții programului de studiu IEI în
anul
universitar
2018-2019
prezentare / difuzare în ședința DFMI
Asigurarea calităţii / membrilor DFMI
procesului
de
predare-învăţareevaluare
Informare privind organizarea şi
desfășurarea stagiilor de practică a
studenților programului de studiu IEI
pentru realizarea Proiectului de
Diplomă;
elaborarea
raportului
prezentare / difuzare în ședința DFMI
/ membrilor DFMI

5

Indicator îndeplinit
Vezi Raport privind
analiza
pregătirii
studenților (27 Martie
2019)
S-au analizat
rezultatele şi s-au
propus unele măsuri de
îmbunătățire
Indicator îndeplinit
Vezi Rapoarte privind
Analiza promovabilității
Octombrie 2019
(29.10.2019)
S-au analizat
rezultatele şi s-au
propus unele măsuri de
îmbunătățire
Fiecare student înscris Indicator îndeplinit
în
anul
universitar Vezi Raport privind
trebuie să aibă loc de stadiul
organizării
stagiu
stagiilor de practică
Martie 2019
pentru
finalizarea
studiilor de licență (27
Martie 2019 )

Analiza stadiului derulării Proiectelor
de Diplomă la programul de studii
IEI; elaborarea raportului, prezentare
/ difuzare în ședința DFMI / Iunie 2019
membrilor DFMI

Nr.
de
studenți
integraliști / nr. studenți
care
au
frecventat
cursurile) x100: > 40%;

6
Indicator neîndeplinit

Fiecare student înscris
în
anul
universitar
trebuie să aibă loc de
stagiu
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7

8

Nerealizat
Raport privind analiza
pregătirii studenților de la
programul de studiu IEI
prin prisma rezultatelor
obținute în sesiunea din
iarnă, anul universitar
2018-2019
Raport privind analiza
promovabilității
studenților la programul
de studiu IEI prin prisma
rezultatelor obținute în
anul universitar 20182019
Raport privind stadiul
organizării stagiilor de
practică
pentru
finalizarea studiilor de
licență (programul de
studiu IEI)

Vezi Raport privind Raport privind stadiul
stadiul
derulării derulării Proiectelor de
Proiectelor de Diplomă Diplomă
de
la
(26 Iunie 2019)
programele de studii de
Convenţii de
licență IEI în anul
practică
universitar 2018 - 2019
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1

5

6

2

Transparența
informațiilor de
interes public
privind programul
de studii IEI
Îndeplinirea
standardelor
specifice ARACIS
în domeniul „Ştiinţe
inginereşti” pentru
programul
de
studiu IEI
1.Misiunea
programului
de
studiu
2.
Personalul
didactic şi posturile
didactice
3.Conţinutul
planului
de
învăţământ
4.Conţinutul fişelor
de disciplină
5.Rezultatele
învăţării

3
Analiza finalizării studiilor la
programul IEI în sesiunea iulie 2019;
întocmirea rapoartelor, prezentare /
difuzare în ședința DFMI /
membrilor DFMI

4

5

Indicator
promovabilitate
la
examenele de finalizare
a
studiilor licență:
Octombrie 2019 (Număr de studenţi
promovaţi la examenul
de licenţă / Număr total
studenţi
înscrişi
la
examenul de licenţă)
x100 > 80%

Actualizarea pliantului de promovare Aprilie 2019
a programului de studii IEI

1 Pliant

Actualizarea Ghidului studentului Septembrie
2019-2020
2019
Proiectarea planului de învăţământ Iunie 2019
pentru ciclul 2019-2023

1 Ghid

Realizarea statului de funcţii al
programului IEI pentru anul univ. Septembrie
2019-2020
2019

1 Plan de învăţământ
1 stat de funcţii al
Programului de studiu
1 Raport

Analiza
îndeplinirii
cerinţelor
normative privind acoperirea cu Septembrie
personal didactic a posturilor 2019
aferente programului de studiu IEI

1 Bază de date

Realizarea bazei de date
absolvenţii promoţiei 2019

1 Raport

cu
Octombrie 2019

Analiza fişelor de disciplină pentru
anul universitar 2019-2020

1 Raport

Septembrie
Analiza cerinţelor ARACIS privind 2019
elaborarea materialelor didactice de
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6
Indicator îndeplinit
Vezi Rapoarte privind
desfășurarea activităților
pentru
finalizarea
studiilor de licență,
programul de studiu IEI
(23 Octombrie 2019)

Au fost actualizate
informațiile specifice
programului de studiu

F04- PL-53-01
7

8

Raport
privind
desfășurarea activităților
pentru
finalizarea
studiilor
de
licență
(programul de studiu
IEI) în anul universitar
2018-2019

Pliant
prezentare IEI

Ghidul studentului
Statul de funcţii
Bază de date
actualizată
Dosar cu Fişe de
disciplină
Informare în şedinţa
S-a realizat Statul cf. DFMI
Regulamentului UPIT,
respectând cerinţele
ARACIS
S-au actualizat datele din
BD a DFMI cu cele ale
noilor absolvenţi
S-a analizat respectarea
PO
de întocmire a fişelor de
disciplină
Raport
privind
elaborarea materialelor
didactice
de
către
S-a proiectat planul de
înv. conf. standardelor
ARACIS în vigoare, pe
baza recomandărilor de
la eval. precedentă
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1

2
3
materială către titularii de disciplină

6.Baza
asigurată
programului
studiu

4
Martie 2019

5

6
titularii de discipline la
programul de studiu IEI

F04- PL-53-01
7

8

de

Întocmit,
Prof. dr. ing. Eduard NIŢU, Responsabil CEAC-P-IEI
Ş.l. dr. ing. Gina SICOE – membru CEAC-P-IEI
Std. an IV IEI Cristina BĂNICĂ – membru CEAC-P-IEI
Ing. Roxana PETRICĂ (absolvent) – membru CEAC-P-IEI
Ing. Mihai BUCULESCU (angajator) – membru CEAC-P-IEI
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