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Raport sintetic privind evaluarea anuală internă a programelor de studii din cadrul 

Universității din Pitești - 2018 - 2019 

Conform Regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică 

a programelor de studii (COD: REG-CMCPU-01), aprobat în ședința Senatului din 

25.03.2019, în cadrul Universității din Pitești, a fost organizată activitatea de evaluare 

periodică internă a programelor de studii (licenţă şi master) pentru anul universitar 2018-

2019. 

 

Programele de studii sunt în concordanţă cu HG nr.158/2018 completată cu HG nr. 692/2018, 

pentru studiile universitare de licență, HG nr. 185/2018 completată cu HG nr. 691/2018, 

pentru studiile universitare de masterat și sunt prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1 Programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul 

Universității din Pitești 

Nr 

crt 
Facultatea 

Programul de 

studii 

universitare de 

licență  

Facultatea 
Programul de studii universitare de 

masterat 

1 
FȘEFI 

 

Matematică 

   FȘEFI 

Matematică aplicată 

Matematică didactică 

Informatică 
Tehnici avansate pentru prelucrarea 

informației 

Informatică (la 

Rm. Vâlcea) 

Modelarea, proiectarea si 

managementul sistemelor software 

Biologie 

Aplicații interdisciplinare în științele 

naturii (interdisciplinar cu domeniul:  

Biologie, Fizică) 

Horticultură 

Biologie medicală 

Protecție plantelor (interdisciplinar cu 

domeniile: Biologie, Știința mediului) 

Ecologie şi 

protecţia mediului 

Monitorizarea și protecție mediului 

(interdisciplinar cu domeniile: 

Horticultură și Biologie) 

Energetică și 

tehnologii nucleare 

Materiale și tehnologii nucleare 

Ingineria mediului 

Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă 

(interdisciplinar cu domeniul: Știința 

mediului) 

Educaţie fizică şi 

sportivă 

Activităţi motrice curriculare şi 

extracurriculare 

Sport şi 

performanţă 

motrică 

Sport, turism şi activităţi de timp liber 

Kinetoterapie şi 

motricitate 

specială 

Organizare şi conducere în sport 

Asistenţă medicală 
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Nr 

crt 
Facultatea 

Programul de 

studii 

universitare de 

licență  

Facultatea 
Programul de studii universitare de 

masterat 

generală*1 

Terapie 

ocupaţională 

Performanţă în sport 

Kinetoterapia la persoanele cu 

dizabilităţi Chimie 

Chimie medicală 

2 FMT 

Autovehicule 

rutiere 

    FMT 

Concepţia şi managementul proiectării 

automobilului 

Ingineria automobilelor pentru o 

mobilitate durabilă 

Ingineria 

transporturilor şi a 

traficului 
Transporturi și siguranță rutieră 

Tehnologia 

construcţiilor de 

maşini 
Ingineria și managementul fabricației 

produselor 

Inginerie 

economică 

industrială 

Știința și tehnologia materialelor 

(interdisciplinar cu domeniile: Ingineria 

autovehiculelor, Chimie) 

Managementul logisticii 

3 FECC 

Calculatoare 

  FECC 

Modelarea,  simularea și proiectarea și 

sistemelor electromecanice 

Electromecanică 
Sisteme de conversie a energiei (90 și 

120 ECTS) 

Inginerie electrică 

și calculatoare (la 

Rm.Vâlcea) 

Inginerie electronică şi sisteme 

inteligente (90 și 120 ECTS) 

Electronică 

aplicată Sisteme electronice pentru conducerea 

proceselor industriale (90 și 120 ECTS) Reţele şi software 

de telecomunicaţii 

4 FSED 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

    FSED 

Contabilitate managerială şi audit 

contabil 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune(IFR)  

Management contabil şi informatică de 

gestiune 

Economie şi finanţe europene 

Finanţe şi bănci 
Management finaciar-bancar și în 

asigurări 

Administrarea 

afacerilor 

Administrarea afacerilor în comerţ, 

turism şi servicii de ospitalitate 

Economia 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor 

Economia 
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Nr 

crt 
Facultatea 

Programul de 

studii 

universitare de 

licență  

Facultatea 
Programul de studii universitare de 

masterat 

comerţului, 

turismului şi 

serviciilor (IFR) 

Management 
Managementul strategic al resurselor 

umane 
Management (IFR) 

Marketing 
Management strategic și dezvoltarea 

afacerilor / Strategic management and 

business development 

Drept Cariere juridice 

Drept IFR Dreptul contenciosului 

Administraţie 

publică 

Administraţie publică în contextul 

integrării europene 

5 FSESSD 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar 

FSESSD 

Consiliere educațională 

Educaţie timpurie 

Educaţie timpurie (la Alexandria) 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar  

(la Alexandria)  

Educaţie timpurie (la Rm. Vâlcea) 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar  

(la Câmpulung)  

Management educaţional 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar  

(la Râmnicu 

Vâlcea)  

Management educaţional (la Slatina) 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi preşcolar  

(la Slatina)  
Consiliere în asistență socială 

  Asistenţă socială Managementul serviciilor sociale și de 

sănătate 

  Psihologie Psihologie clinică – evaluare şi 

intervenţie 

 Jurnalism 

Comunicare organizațională 
  Program 

psihopedagogic 

(Nivel I și Nivel II) 

6 FTLIA 

Teologie ortodoxă 

asistenţă socială 

   
   FTLIA 

Apologetică şi duhovnicie 

Ecumenism în noul context european 
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Nr 

crt 
Facultatea 

Programul de 

studii 

universitare de 

licență  

Facultatea 
Programul de studii universitare de 

masterat 

   Artă sacră 

Misiune şi slujire prin limbajul mimico-

gestual 

Restaurarea icoanei, a picturii murale şi 

de şevalet 

Teologie sistematică şi practică. 

Tendinţe noi în teologia românească 

  Limbi moderne 

aplicate 
Limbaje specializate și traducere 

asistată de calculator (interdisciplinar cu 

domeniul Calculatoare și tehnologia 

informației) 

Limba şi literatura 

franceză - Limba şi 

literatura engleză 

Limba şi literatura 

română - Limba şi 

literatura engleză (la 

Râmnicu Vâlcea) 

Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii 

române 

Limba şi literatura 

română - O limbă şi 

literatură modernă 

(franceză, engleză) 

Traductologie – Limba engleză / Limba 

franceză. Traduceri în context european 

Limba şi literatura 

engleză - O limbă şi 

literatură modernă 

(franceză, spaniolă, 

germană) 

Istorie Istoria românilor şi a României în 

context european (secolele XIV-XX) 

Muzică Educaţie muzicală contemporană 

Artele spectacolului 

(Actorie) 

 

În anul 2018, conform Hotărârilor Senatului Universităţii din Piteşti nr. 17/29.01.2018 și nr. 

231/28.09.2018, s-a decis încetarea funcţionării următoarelor programe de studii de licență și 

masterat, prezentate în tabelele 2a și 2b. 

 

Tabelul 2a Programele de studii universitare de licență din cadrul Universității din Pitești a 

căror funcționare a încetat conform hotărârilor Senatului 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

licență 

Denumire program licență AP/A Forma de 

învățământ 

ECTS 

Facultatea de Științe Economice și Drept   

1. Administrarea 

afacerilor 

Economia Comerțului, Turismului și 

Serviciilor (Râmnicu Vâlcea) 
AP IF 

180 

2. Economie și 

Afaceri 

Internaționale 

Economie și Afaceri Internaționale 

A IF 

180 

3. Contabilitate Contabilitate și Informatică de AP IF 180 
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Gestiune (Râmnicu Vâlcea) 

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie 

1 Ştiinţe 

administrative 

Asistenţă managerială şi 

administrativă 
A IF 

180 

2 Asistenţă managerială şi 

administrativă (Râmnicu Vâlcea) 
AP IF 

 180 

 

Tabelul 2b Programele de studii universitare de masterat din cadrul Universității din Pitești 

a căror funcționare a încetat conform hotărârilor Senatului 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

studii 

universitare 

de master 

Denumire program de 

studii universitare de 

master 

Locaţia 

geografică 

Limba 

de 

predare 

Forma de 

învăţământ 
ECTS 

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 

1. Informatică  Metodologii avansate de 

prelucrare a informaţiei  
Pitești engleză IF 120 

2. Ştiinţa 

mediului 

Aplicaţii ale 

biotehnologiilor în 

horticultură şi protecţia 

mediului (interdisciplinar 

cu domeniile Biologie, 

Horticultură) 

Piteşti română IF 120 

3. Ingineria 

mediului 

 

Tehnologii pentru 

dezvoltarea durabilă 

(interdisciplinar cu 

domeniul: Știința 

mediului) 

Pitești română IF 120 

4. Horticultură  Protecția plantelor 

(interdisciplinar cu 

domeniile: Biologie, 

Știința mediului) 

Pitești română IF 120 

5. Chimie Aplicații interdisciplinare 

în științele naturii 

(interdisciplinar cu 

domeniile: Biologie, 

Fizică) 

Pitești română IF 120 

6. Ştiinţa 

sportului şi 

educaţiei 

fizice 

Comunicare - jurnalism 

sportiv 
Piteşti română IF 120 

7. Sport, turism și activități 

de timp liber 
Pitești franceză IF 120 

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

1. Inginerie 

industrială 

Echipamente pentru 

reabilitare şi tehnologie 

asistivă 

Piteşti română IF 120 

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 

1. Inginerie 

electronică, 

tele-

comunicații 

Inginerie electronică și 

sisteme inteligente 
Pitești română IF 90 

2. Sisteme electronice pentru 

conducerea proceselor 
Pitești română IF 90 
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Nr. 

crt. 

Domeniul de 

studii 

universitare 

de master 

Denumire program de 

studii universitare de 

master 

Locaţia 

geografică 

Limba 

de 

predare 

Forma de 

învăţământ 
ECTS 

și tehnologii 

infomaționale 

industriale 

3. 

Inginerie 

electrică 

Modelarea, simularea și 

proiectarea sistemelor 

electromecanice 

Pitești română IF 90 

4. Sisteme de conversie a 

energiei 
Pitești română IF 90 

Facultatea de Științe Economice și Drept 

1. Drept Asistenţa juridică a 

întreprinderii 
Piteşti română IF 90 

2. Instituţii juridice europene 

şi internationale 
Piteşti română IF 90 

3. Finanțe Sisteme bancare europene Piteşti română IF 120 

4. Management Managementul dezvoltării 

afacerilor în contextul 

globalizării 

Piteşti română IF 120 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie 

1. Ştiinţe ale 

educaţiei 

Didactica limbilor străine Piteşti română IF 120 

2. Mentorat pentru 

profesionalizarea carierei 

didactice 

Piteşti română IF 120 

Facultatea de Teologie, Literatura, Istorie și Arte 

1. Filologie Limbă, cultură și identitate 

în Europa 
Pitești română IF 120 

2. Limbi moderne şi 

comunicare internaţională Pitești 

română/ 

franceză/ 

engleză 

IF 120 

3. Literatura română modernă 

şi contemporană 
Pitești română IF 120 

4. Structura limbii române 

actuale 
Pitești română IF 120 

5. Tendințe actuale ale limbii 

și literaturii române 

Râmnicu 

Vâlcea 
română IF 120 

6. Traductologie – Limba 

engleză 
Pitești engleză IF 120 

7. Traductologie - Limba 

franceză 
Pitești franceză IF 120 

1 Teologie  Consiliere spirituală Pitești română IF 120 

 

În anul 2018, a primit autorizația de funcționare provizorie un nou program de studii de 

licență - Resurse umane - încadrat în domeniul Sociologie, la Facultatea de Științe ale 

Educației, Științe Sociale și Psihologie, iar la Facultatea de Științe, Educație Fizică și 

Informatică a fost încadrat în domeniul acreditat Chimie, programul de masterat Chimie 

criminalistică. 
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În anul universitar 2018-2019, oferta educațională a Universității din Pitești a inclus 54 de 

programe de licență (ÎF și ÎFR), 58 programe de masterat (tabelul 3). 

 

Tabelul.3 Situaţia programelor de studii de licenţă și de master pe facultăţi în anul 

universitar 2018-2019 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Programe studii de licenţă Programe 

de studii de 

masterat 

autorizate acreditate 

ÎF ÎF ÎFR 

1 Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică 3 12 - 15 

2 Mecanică şi Tehnologie 0 4 - 6 

3 Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare 1 4 - 7 

4 Ştiinţe Economice şi Drept 0 8 4 10 

5 Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi 

Psihologie 
0 8 - 10 

6 Teologie, Litere, Istorie şi Arte 2 8 - 10 

TOTAL Universitate 
6 44 4 58 

54 58 

 

Din totalul celor 54 de programe de studii (ciclu de licenţă ÎF şi ÎFR), 6 au autorizaţie de 

funcţionare provizorie, iar 48 de programe de studii sunt acreditate. Cele 58 de programe de 

studii de masterat sunt acreditate conform legii. Universitatea din Pitești desfășoară activități 

didactice în locaţiile situate în Piteşti și în următoarele oraşe: Alexandria, Slatina, Râmnicu 

Vâlcea și Câmpulung Muscel.  

În tabelul 4 se prezintă situația studenților înmatriculați, pe facultăți în anul universitar 2018-

2019. 

 

Tabelul 4  Situaţia pe facultăți a studenţilor înmatriculaţi la programele de licenţă, masterat 

Nr. Facultatea Licenţă Master 

1 Facultatea de Ştiinţe, Educație Fizică și Informatică 1359 485 

2 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 901 347 

3 Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare 699 163 

4 Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 1125 393 

5 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Științe Sociale și Psihologie 1284 544 

6 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte 550 396 

TOTAL 5918 2330 

 

Sub coordonarea Prorectorului cu Calitatea Învățământului, CMCPU a realizat  monitorizarea 

programelor de studii prin analiza tuturor planurilor de învățământ la nivel de licență și master 

prin raportare directă la standardele specifice ale comisiilor de specialitate din ARACIS. 

Drept urmare, în cazul unor programe de studii, au fost emise observații și recomandări de 

restructurare a planurilor de învățământ, prin includerea/eliminarea/redenumirea unor 

discipline și prin reducerea orelor/săptămână la numărul minim, în conformitate cu 

standardele specifice ale domeniului. De asemenea, au fost create pachete de discipline 

opționale în vederea asigurării flexibilității programelor de studii. La finalul acestui proces, 

planurile de învățământ pentru toate programele de studii de licență și master au fost aprobate 
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în ședința Senatului Universității din Pitești (Hotărârea SUPIT nr. 163/10.09.2018 cu 

privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru anul universitar 2018-2019). 

 

Pentru anul universitar 2018-2019, la nivelul comisiilor CEAC-P, s-a realizat evaluarea 

internă pentru 23 de programe de licență și 11 programe de master iar pentru alte 9 programe 

de licență și 5 domenii (9 programe) de master, s-a luat în considerare evaluarea externă 

ARACIS. Nu s-a realizat procesul de evaluare internă pentru programele de licență gestionate 

în departamentele: Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială; Limbă și 

Literatură, Istorie și Arte; Limbi Străine Aplicate și nici pentru programele de master 

gestionate în departamentele: Psihologie, Științe ale Comunicării și Asistență Socială; Limbă 

și Literatură, Istorie și Arte; Limbi Străine Aplicate; Teologie. 

 

La finalul procesului de evaluare au fost întocmite Fișele sintetice de evaluare anuală a 

programului de studii (Anexa nr. 3 F02-REG-CMCPU-01)  pentru 34 programele de studii 

(licență și master), respectiv Rapoartele de autoevaluare pentru 18 de programe (licență și 

master).  

Concret, principalele activități desfășurate în vederea evaluării interne a programelor de studii 

au fost: 

 Reunirea comisiilor CEAC-P desemnate la nivelul departamentelor pentru fiecare 

program de studii gestionat, conform Procedurii operaționale privind planificarea 

activităților și raportarea în sistemul de evaluare și asigurare a calității. COD: PL-53-

01. 

Comisiile CEAC-P au în componența lor: responsabilul ECTS al programului de studii, 

un cadru didactic care desfășoară activități la programul respectiv, un student, un 

absolvent și un reprezentat al angajatorilor.  

 Analiza următoarelor aspecte: 

1. Procesul de învățământ (analiza planului de învățământ al programului – modul de 

îndeplinire a standardelor ARACIS specifice fiecărui domeniu de licență/master 

privind conținutul procesului de învățământ; organizarea și desfășurarea stagiilor de 

practică; Conținutul fișelor de disciplină); 

2. Resursa umană – modul de acoperire a activității didactice la nivelul programului cu 

personal didactic;  

3. Studenții – indicatori statistici referitori la admitere, promovabilitate, finalizare studii, 

angajabilitate, rezultate profesionale ale studenților; 

4. Datele privind evaluarea activității didactice de către studenți;  

5. Colaborarea cu partenerii din mediul socio-economic și cultural; 

6. Cercetarea științifică; 

7. Resursele materiale – spații de învățământ, materiale didactice și infrastructură, 

analiza laboratoarelor (unde este cazul); 

8. Concluzii. 

 

Rezultate:  

 Planurile de învățământ sunt realizate în concordanță cu standardele ARACIS 

specifice fiecărui domeniu; 
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 Gradul de acoperire a activităților didactice cu personal didactic, pentru toate 

programele de studii analizate, corespunde cu cerințele ARACIS; 

 Activitatea didactică este susținută de materiale de învățare – cărți, suporturi de curs, 

note de curs, îndrumare, etc.; deși se constată o ușoară tendință de scădere a numărului 

de titluri, totuși se observă că majoritatea materialelor sunt publicate la edituri 

recunoscute CNCSIS; 

 S-a realizat, pentru fiecare program de studii, o analiză asupra admiterii, asupra 

nivelului de promovabilitate, finalizare a studiilor și angajabilității. Ca urmare, se 

constată bune valori ale promovabilității (80-100%) și ale finalizării studiilor (80-

90%). Nivelul de angajabilitate la nivelul calificării universitare este variabil (30% - 

90%), în condițiile în care standardul minim prevede un procent de 40%. Cele mai 

bune procente se evidențiază în analizele realizate pentru programele de inginerie. 

Pentru toate programele de licență evaluate, cel puțin 50% din absolvenții au fost 

admiși la studii universitare de masterat.  

 Au fost menționate rezultatele obținute de studenții programelor respective la diverse 

concursuri profesionale, manifestări și comunicări științifice; 

 Pentru toate programele evaluate s-a menționat existența unor bune relații de 

colaborare cu partenerii din mediul socio-economic și au fost realizate contracte de 

parteneriat și convenții de practică; 

 Capacitatea spaţiilor de învăţământ în care se desfăşoară cursuri și seminarii la 

programele de studiu evaluate corespunde normativelor; 

 Spaţiile destinate laboratoarelor au un număr suficient  de locuri. Toate spaţiile pentru 

laboratoare au facilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor de laborator, fiind 

racordate la utilități și internet. 

 Dotarea spaţiilor laboratoarelor este corespunzătoare pentru toate disciplinele din 

planurile de învăţământ prevăzute cu activitate de laborator - calculatoare, soft-uri 

adecvate. 

 Pentru toate programele de studii evaluate s-au parcurs toate etapele evaluării cadrelor 

didactice (autoevaluare, evaluarea cadrelor didactice de către studenți, evaluare 

colegială și evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament), precum și 

evaluarea nivelului de satisfacție a studenților pentru mediul de învățare oferit de 

universitate, conform procedurii universității; s-au întocmit rapoarte finale care se 

regăsesc pe site-ul universității. 

 Rezultatele procesului de evaluare a programelor de studii au fost transpuse în 

rapoarte de analiză, planuri de măsuri, procese-verbale.  

 

Pentru susținerea procesului de monitorizare a programelor de studii s-au efectuat misiuni de 

audit la nivelul facultăților - de către CEAC- F - și la nivelul universității - de către CEAC-U , 

conform planurilor de audit stabilite. 

Rezultatele auditurilor efectuate în cadrul facultăților/universității sunt transpuse în 

formularele completate (F05-REG-DSG-03: Fişă de control evaluări finale) și în rapoartele 

de audit intern. 
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Concluzii 

Pentru toate programele de studii evaluate la nivel intern se constată respectarea standardelor 

ARACIS specifice fiecărui domeniu de studii. 

Ca elemente suport pentru întocmirea Raportului sintetic privind evaluarea anuală internă a 

programelor de studii din cadrul Universității din Pitești pentru anul universitar 2018-2019 

s-au utilizat fișele sintetice de evaluare internă anuală a programelor de studii, fiind constituite 

ca anexe, în format electronic. 

Întocmit, 

 

Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE - Președinte CEAC-U 

 

Prof. univ. dr. Ionela NICULESCU – Director CMCPU  


