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F02- PL-53-01: Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii 
(CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 
FACULTATEA DE MECANICĂ SI TEHNOLOGIE 
DEPARTAMENTUL AUTOVEHICULE SI TRANPORTURI 
PROGRAMUL DE STUDII 
TRANSPORTURI SI SIGURANTA RUTIERA 
 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             .........................                                                      din data de ______________ 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA 
NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 

TRANSPORTURI SI SIGURANTA RUTIERA 
 

Perioada de raportare 2019 
 

Nr. 
crt 

Obiectiv al 
calității 

Descrierea 
activității 
realizate 
conform 

planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de 
rezultat 

predefiniți 

Descrierea 
rezultatelor 

obținute 

Observații 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfășurării 
activității, 

alte 
observații 
relevante) 

 
Propuneri 
măsuri de 

îmbunătățire 
a calității la 

nivelul 
programului 

de studii 

1 
Evaluarea 
cadrelor 
didactice 

- Evaluare cadre 
didactice de 
catre masteranzi; 
- Evaluare 
colegiala a 
cadrelor 
didactice; 
- Autoevaluarea 
cadrelor 
didactice; 
-Evaluare cadre 
didactice de 
catre directorul 
de departament 

1 februarie 
2019 
(raport 
partial Sem 
I, an univ. 
2018-2019) 

- 3 cadre 
didactice 
evaluate de 
catre 
masteranzi 
- 3 cadre 
didactice 
evaluate de 
catre colegi 
- 10 cadre 
dicactice 
autoevaluate 
- 5 cadre 
dicactice 
evaluate de 
catre directorul 
de departament 

Au fost 
evaluate: 3 
cadre didactice 
de catre 
masteranzi, 3 
cadre didactice 
de catre colegi 
S-au 
autoevaluat 10 
cadre dicactice 
autoevaluate 
Au fost evaluate 
5 cadre 
dicactice 
evaluate de 
catre directorul 
de departament 

Dosarul cu 
fisele de 
evaluare si 
autoevaluare 
DAT 

- 

2 
Fişele de 
disciplină 

A fost analizat 
modului de 
întocmire: 
- concordanţa cu 
Planul de 
învăţământ 
- concordanţa cu 
Statul de 
funcţiuni 
- respectarea 
regulamentelor 
în vigoare 

1 martie 
2019 

24 de fise de 
disciplina 
elaborate in 
concordanta cu 
Planul de 
învăţământ, 
Statul de 
funcţii, 
Regulamentele 
Universitatii 
din Pitesti 

24 fise de 
disciplina 
intocmite in 
condordanta cu 
Planul de 
învăţământ, cu 
Statul de 
funcţiuni si cu 
respectarea 
regulamentelor 
în vigoare 

Dosarul cu 
fisele 
disciplinelor 

Fisele de 
disciplina 
verificate 
respecta 
prevederile 
documentelor 
mentionate 
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Nr. 
crt 

Obiectiv al 
calității 

Descrierea 
activității 
realizate 
conform 

planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de 
rezultat 

predefiniți 

Descrierea 
rezultatelor 

obținute 

Observații 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfășurării 
activității, 

alte 
observații 
relevante) 

 
Propuneri 
măsuri de 

îmbunătățire 
a calității la 

nivelul 
programului 

de studii 

3 
Finalizarea 
studiilor 

Analiza modului 
de organizare a 
examenului de 
disertatie: 
comisie, analiza 
periodică a 
stadiului de 
elaborare a 
lucrarii de 
disertatie 
(monitorizarea 
prezenței 
masteranzilor la 
la ședințele de 
consultații) 

01.10.2019 
- 
24.12.2019 

1 Ghid pentru 
realizarea 
lucrarii de 
disertatie 
 
1 comisie de 
evaluare 
 
7 fise de 
monitorizare a 
prezentei 
masteranzilor 
la ședințele de 
consultații) 

S-a constituit 
comisia de 
evaluare 
 
S-a desfasurat 
activitatile de 
indrumare si s-
au completat 
fise de prezenta 
de catre fiecare 
idrumator 

Aprobarea 
comisiei in 
Sedinta DAT 
si in 
Consiuliul 
FMT 

Motivarea 
masteranzilor 
pentru a se 
implica mai 
mult in 
elaborarea 
unor lucrari de 
disertatie de 
calitate 

4 
Finalizarea 
studiilor 

Mod de 
organizare şi 
desfăşurare 
- alocarea 
temelor 
Conform 
Ghidului pentru 
realizarea 
disertatiei 

29 
octombrie 
2018 

29 tema alocate 
Numar de teme 
alocate = 
numar de 
masteranzi din 
anul TSR II 

Au fost alocati 
indrumatorii de 
dizertatie: 9 
indrumatori, 29 
masteranzi 
Temele de 
disertatie au fost 
alocate conform 
optiunilor 
mastranzilor 
exprimate in 
functie de 
situatia scolara 

Document 
"Repartizare 
teme 
disertatie 
TSR II 2018-
2019" 

Întreaga 
procedura sa 
se desfasoare 
pe canale de 
comunicare 
electronice (e-
mail) 

5 
Îndrumarea 
masteranzilor 

- Raportări ale 
îndrumătorilor 
de grupă privind 
activitatea 
desfăşurată 
- Îndrumarea 
masteranzilor 
prin intalniri si 
prin analiza 
rapoartelor 
îndrumătorilor 
de grupă 

Permanent 
în 2019 

29 masteranzi 
 
Numar de 
masteranzi 
indrumati = 
numar de 
masteranzi din 
anul TSR II 

29 masteranzi 
îndrumati 
12 sedinte de 
indrumare 
realizate 

- - 

6 

Monitorizarea 
desfasurarii  
activitătilor 
planificate 

Activităţi 
desfăşurate 
conform planului 
de muncă 

Permanent 
în 2019 

1 Dosar cu 
materialele 
prezentate de 
către comisia 
CEAC-P TSR 
în sedinţele de 
departament 

1 Dosar cu 
materiale 
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Întocmit, 
 

Responsabil ECTS Master TSR 
Conf. univ. dr. ing. Sorin ILIE  

 
 
 
 
CEAC-P 

 

1. Conf. univ. dr. ing. Sorin ILIE 
 

2. Ș.l. univ. dr. ing. Gabriela MITRAN 
 

3. Masterand Ștefania CONSTANTIN 
 

4. Absolvent TREAC Florentina BADEA 
 

5. Alexandru POPA - reprezentant al angajatorilor 
 


