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AVIZAT,
Director Departament
.......................... a
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Prin vot electronic, acordat la
data ..............................
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Perioada de raportare 2019

Nr.
crt

1

2

3

Obiectiv
al
calității

Descrierea
activității
realizate
conform
planificării

Perioada
în care a
fost
realizată
activitatea

Fişele de
disciplină

Analiza
modului de
întocmire:
- concordanţa
cu Planul de
învăţământ
- concordanţa
cu Statul de
funcţiuni
- respectarea
regulamentelor
în vigoare

Finalizarea
studiilor

Alocarea
temelor
Conform
Ghidului
pentru
realizarea
proiectului de
licenta

01.10.2019
15.10.2019

29 teme
alocate

Finalizarea
studiilor

Analiza
modului de
organizare a
examenului de
licenta:

20.02.2019
28.07.2019

1 Ghid
pentru
realizarea
lucrarii de
licenta

01.10.2019
30.11.2019

Indicatori
de rezultat
predefiniți

Descrierea
rezultatelor
obținute

81 fise de
disciplina
analizate
pentru a
verifica
modul de
intocmire

81 fise de
disciplina
intocmite in
condordanta cu
Planul de
învăţământ, cu
Statul de
funcţiuni si cu
respectarea
regulamentelor
în vigoare
S-au alocat 29
de teme de
licenta,
conform
optiunilor
studentilot
exprimate in
functie de
situatia scolara
S-a constituit
comisia de
evaluare
S-a desfasurat

Observații
(documente
rezultate în
urma
desfășurării
activității,
alte
observații
relevante)

Propuneri
măsuri de
îmbunătățire
a calității la
nivelul
programului
de studii

Dosarul cu
fisele
disciplinelor

Fisele de
disciplina
verificate
respecta
prevederile
documentelor
mentionate

Document
"Rezultat
alocare
indrumatori
proiecte de
diploma ITT
IV_20192020"

-

Aprobarea
comisiei in
Sedinta DAT
si in
Consiuliul

Propunerea de
teme de licenta
care sa fie in
concordanta cu
cerintele

Nr.
crt

4

Descrierea
activității
realizate
conform
planificării

Obiectiv
al
calității

Îndrumarea
sudentilor

comisie,
analiza
periodică a
stadiului de
elaborare a
lucrarii de
licenta
(monitorizarea
prezenței
studentilor la
ședințele de
consultații)
S-a realizat
îndrumarea
studentilor prin
intalniri si prin
solictarea de
raportări ale
îndrumători-lor
de grupă

Perioada
în care a
fost
realizată
activitatea

Indicatori
de rezultat
predefiniți

1 comisie de
evaluare
10 fise de
monitorizare
a prezentei
studenilor la
ședințele de
consultații)

permanent

160 studenti
indrumati

Descrierea
rezultatelor
obținute

activitatile de
indrumare si sau completat
fise de
prezenta de
catre fiecare
idrumator

10 sedinte de
indrumare
realizate

CEAC-P
1.
2.
3.
4.
5.

S.l. dr. ing. Gabriela MITRAN
Conf. univ. dr. ing. Elena NEAGU
Student Andreea Constantin
Absolvent Ionela Sandu
Ing. Ion Ghiold - reprezentant al angajatorilor

Întocmit,
S.l. dr. ing. Gabriela MITRAN - Responsabil ECTS ITT

Observații
(documente
rezultate în
urma
desfășurării
activității,
alte
observații
relevante)
FMT

Propuneri
măsuri de
îmbunătățire
a calității la
nivelul
programului
de studii
actuale ale
pietei muncii

-

-

