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        Anexa nr. 5.  

F03- PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul departamentului (RCD) 
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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII  

LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI ŞTIINŢE ALE NATURII 

Perioada de planificare 2020 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele calității 

urmărite la nivelul 

departamentului 

Activități 

Termene/Perio

ade de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

1 Transparenţa 

informaţiilor de 

interes public 

privind programele 

de studii din 

departament 

Prezentarea ofertei educaţionale în licee martie – mai 

2020 

Acorduri de 

parteneriat cu 

liceele 

Procese verbale 

2 Asigurarea calităţii 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare 

Verificarea repartizării 

îndrumătorilor de an; 

Monitorizarea activităţii de 

îndrumare de către îndrumătorii 

repartizați  pe ani de studiu; 

Activităţi privind cunoașterea 

regulamentelor și respectarea 

acestora; 

Verificarea respectării regulilor 

referitoare la alocarea temelor de 

licenţă/disertaţie. 

martie 2020 

octombrie 

2020 

Raport  

3 Asigurarea calităţii 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare 

Verificarea afişării orarelor la 

avizier, a încărcării orarelor pe 

Platforma Universităţii din Piteşti, a 

afişării orarelor pe laboratoare, a 

martie 2020 

octombrie 2020 

 

Raport  
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utilizării eficiente a spaţiilor de 

învăţământ, cu respectarea  

procedurii privind planificarea 

desfăşurării activităţilor 

educaţionale. 
4 Asigurarea calităţii 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare 

Organizarea practicii în anul universitar 

2019-2020. 

Analiza modului de desfăşurare a 

activităţilor de practică în anul 

universitar 2019-2020 

 

mai 2020 

octombrie 2020 
Adrese 

oficiale  

pentru stagiile 

de practică 

Raport  

5 Asigurarea calităţii 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare 

Analiza modului de întocmire a 

fișelor disciplinelor; 

Concordanţa cu planul de învăţământ 

februarie 2020 Raport  

6 Funcţionarea 

eficientă şi 

responsabilă a 

structurilor de 

evaluare şi 

asigurare a 

calităţii 

Intâlnirea comisiilor de evaluare a 

disciplinelor programate pentru anul 

universitar 2019/2020; 

Evaluarea disciplinelor de către 

studenți și autoevaluarea de către 

titularul disciplinei; 

Evaluarea colegială a cadrelor 

didactice; 

Întocmirea raportului de audit de 

către comisie 

octombrie – 

martie 2020 

martie-iulie 

2020 

Raport 

evaluare 

disciplină 

Raport 

evaluare cadre 

didactice 

Plan de măsuri 

7 Asigurarea calităţii 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare 

Fundamentarea, elaborarea / 

revizuirea planului de învățământ 

pentru a corespunde standardelor 

generale și specifice de calitate în 

domeniul programului de studii, 

specificate în Metodologia de 

evaluare externă, standardele de 

referinţă şi lista indicatorilor de 

performanţă a ARACIS, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, precum și cerințelor 

existente pe piața muncii  

mai - iunie 

2020 
Planuri de 

învăţământ 

8 Finalizarea 

studiilor 

Programarea activităţilor pentru 

întocmirea licenței/disertaţiei și a 

prezentării finale; 

Propuneri de comisii de finalizare a 

studiilor; 

Analiza rezultatelor obţinute de 

absolvenţi 

mai – iulie 

2020 

Raport 

activitate 

Sinteză 

rezultate 

9 Funcţionarea Analiza datelor culese cu ocazia octombrie Bază de date 
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eficientă şi 

responsabilă a 

structurilor de 

evaluare şi 

asigurare a 

calităţii 

evaluărilor şi realizarea unei baze de 

date; 

Realizarea unui raport privind 

evaluarea si asigurarea calitătii la 

nivelul departamentului 

2020 

ianuarie 2021 

Raport  

 

 

Întocmit, 

RCD 

Lect. univ. dr. Ponepal Maria Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


