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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
Perioada de raportare 2020. 

 

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 
departamentului 

1 Evaluarea 
îndeplinirii de 
cadrele 
didactice a 
cerințelor 
ARACIS 

Analiza îndeplinirii 
indicatorilor ARACIS 
referitori la cercetarea 
ştiinţifică în domeniul 
disciplinelor din post a 
cadrelor didactice cu activităţi 
la DEFS  în anul 2019 

septembrie 2020 Fiecare cadru didactic are 
anual cel puțin o publicație 
sau o realizare didactică ori 
științifică în domeniul 
disciplinelor predate. 

Vezi Raport 
privind analiaza 
îndeplinirii 
indicatorilor 
ARACIS 
referitori la 
cercetarea 
ştiinţifică a 
cadrelor 
didactice în 
domeniul 
disciplinelor 

Raport privind analiaza 
îndeplinirii indicatorilor 
ARACIS referitori la 
cercetarea ştiinţifică a 
cadrelor didactice în 
domeniul disciplinelor din 
post. 
Anexa 1. Cadrele didactice 
titulare au pregătirea iniţială, 
sunt doctori în domeniul în 
care se includ disciplinele 
din postul ocupat. 

 



din post –
septembrie 
2020. 
Vezi platforma 

SIIMADC. 
2 Evaluarea 

periodică a 
cadrelor 
didactice 

Evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi; 
Evaluarea cadrelor didactice de 
către colegi; 
Evaluarea cadrelor didactice de 
către directorul de departament 

Ianuarie/ Mai 
2020 

Rezolvarea recomandărilor 
în proporție de 100% din 
Raportul final privind 
evaluarea periodică a 
cadrelor didactice 

Indicator 
îndeplinit 

Chestionare de evaluare a 
activității didactice din 
partea studenților. 
Rapoarte finale întocmite pe 
baza chestionarelor de 
evaluare a activității din 
partea studenților. 
Chestionare de evaluare a 
activității didactice din 
partea colegilor. 
Rapoarte finale de evaluare 
a activității didactice din 
partea colegilor. 
Chestionare de evaluare a 
cadrelor didactice din partea 
directorului de departament. 
Raport final privind 
evaluarea periodică a 
cadrelor didactice. 

Instruirea 
membrilor 
comisiilor de 
evaluare cu 
privire la 
aplicarea noii 
Metodologii 
privind evaluarea 
periodică a 
activității 
cadrelor 
didactice. 

3 Fişele 
disciplinelor/ 
Departamentul 
EFS 

Analiza modului de întocmire 
a fiselor disciplinelor; 
Concordanţa cu planul de 
învăţământ; 
Coordonarea cu regulamentele 
şi procedurile în vigoare 

Octombrie 2019 
Martie 2020 

Pentru toate disciplinele din 
planul de învățamânt trebuie 
să existe o fisă a disciplinei 
completată corect. 

Indicator 
îndeplinit 

Raport final privind analiza 
fiselor de disciplină. 

 

4 Evaluarea 
materialelor 
didactice 

Analiza chestionarelor de 
evaluare a suportului de 
curs/manualului  
Existenţa materialelor 
didactice 

Aprilie  2020 Indicator îndeplinit 
Pentru fiecare disciplină din 
planul de învațământ  (cu 
excepția celor facultative) 
trebuie să se asigure în 
bibliotecile proprii, cursuri și 
îndrumare de lucrări 
practice, sau documente în 
format electronic 

Materiale 
didactice 
Vezi Rapoarte 
privind 
elaborarea 
materialelor 
didactice de 
către titularii de 
discipline la 
programele de 
studii 
coordonate de 
DEFS 

Materiale didactice elaborate 
de cadrele didactice în 
ultimii 10 ani pentru 
disciplinele acoperite la 
programul de studii 
Rapoarte privind elaborarea 
materialelor didactice de 
către titularii de discipline la 
programele de studii 
coordonate de DEFS 
 

 



5 Îndrumarea 
studenților / 
Departamentul 
EFS 

Repartizarea îndrumătorilor pe 
ani/ grupe de studenţi; 
Monitorizarea activităţii de 
îndrumare; 
Activităţi privind repartizarea 
temelor de licenţă/disertaţie 

octombrie 2019 
 

Pentru fiecare an de studiu al 
fiecarui program de studiu 
coordonat de DEFS trebuie 
să se asigure repartizarea 
unui cadru didactic 
îndrumător. 

Indicator 
îndeplint 

Procedură privind 
îndrumarea studenţilor; 
Fişa privind activitatea de 
îndrumare; 
Tabel centralizator 
îndrumătorii; 
Tabel cu teme de 
licenţă/diplomă/ 
absolvire/disertaţie 
Raport final privind 
desfașurarea activității 
îndrumatorilor de an. 

 

6 Monitorizarea 
desfăşurării 
sesiunilor de 
examen/ 
Departamentul 
EFS 

Planificarea examenelor; 
Planificarea asistenţelor la 
examen; 
Condiţii de desfăşurre a 
examenelor; 
Analiza rezultatelor obţinute 

iunie 2020 Indicatori de promovabilitate 
din raportul privind analiza 
promovabilității studenților 

Vezi Rapoarte 
privind analiza 
promovabilității 

Raport privind analiza 
pregătirii studenților de la 
programele de studii 
coordonate de DEFS prin 
prisma rezultatelor obținute 
în urma desfășurării 
sesiunilor de examene. 

 

7 Activitate de 
stagiu de 
practică / 
Departamentul 
EFS 

Mod de organizare; 
Contracte pentru stagiile de 
practică; 
Repartizarea responsabililor de 
practică; 
Materiale necesare desfășurării 
stagiului de practică 

Mai 2020 Fiecare cadru didactic care 
desfasoara activități la 
stagiile de practica trebuie sa 
dispuna de conventii / 
protocol de colaborare 

Indicator 
îndeplinit 

Raport final privind 
repartizarea responsabililor 
de practică. 
Convenţii şi protocoale de 
practică încheiate cu agenţii 
din mediul socio-economic. 

 

8 Finalizarea 
studiilor / 
Departamentul 
EFS 

Întocmirea Rapoartelor privind 
defășurarea activităților pentru 
finalizarea studiilor de licență 
(programele de studii EFS și 
SPM), de către Responsabilii 
programelor de studii împreună 
cu secretarii comisiilor de 
finalizarea studiilor, prezentare 
/ difuzare în ședința DEFS / 
membrilor DEFS. 
Elaborarea / aprobarea/ 
difuzarea Ghidurilor pentru 
finalizarea studiilor de licență 
în anul universitar 2019- 2020. 

Mai - Iunie2020 
 

 
 
Octombrie 2020 

Indicator promovabilitate la 
examenele de finalizare a 
studiilor licență: (Nr. de 

studenți promovați la 

examenul de licență / Nr. 

total de studenți înscriși la 

examenul de licență) x 100> 

80% 

Vezi Rapoarte 
privind 
desfășurarea 
activităților 
pentru 
finalizarea 
studiilor de 
licență – 
programele de 
studii EFS și 
SPM 
(octombrie 
2020) 
Promovabilitate 
la ambele 
programe de 
studii de 100% 
 

Raport privind desfășurarea 
activităților pentru 
finalizarea studiilor de 
licență (programele de studii 
EFS și SPM ) 
Ghiduri pentru finalizarea 
studiilor de licență în anul 
universitar 2019- 2020 
 

 

Elaborarea Rapoartelor privind 
finalizarea studiilor la 

Mai - Iunie2020 
 

Indicator promovabilitate la 
examenele de finalizare a 

Vezi Rapoarte 
privind 

Raport privind desfășurarea 
activităților pentru 

 



masterele coordonate de 
departamentul EFS  (AMCE, 
PS, OCS), de către 
responsabilii programelor de 
studii împreună cu secretarii 
comisiilor de finalizare a 
studiilor, prezentare / difuzare 
în ședința DEFS / membrilor 
DEFS. 
 
 

 
 
Octombrie 2020 

studiilor master: (Nr. de 

studenți promovați la 

examenul de disertație/ Nr. 

total de studenși înscriși la 

examenul de disertație) x 

100> 85% 

finalizarea 
studiilor la 
masterele 
coordonate de 
departament 
Promovabilitate 
la programe de 
studii AMCE și 
OCS de 100% 
La programul  
PS un singur 
student nu a 
promovat 
examenul de 
disertatie. 
Procentul este 
de 95% 
 

finalizarea studiilor de 
master (programele de studii 
AMCE, PS, OCS ) 

9 Elaborare / 
difuzare 
/prezentare 
Raport final 
privind 
activitățile de 
Managementul 
Calității 
desfășurate în 
anul  
universitar 
2019 - 2020  

Elaborare / difuzare /prezentare 
în ședință membrilor DEFS a 
Raportului anual de activitate 
privind asigurarea calității la 
nivelul DEFS de către 
Responsabilul de Calitate la 
nivelul Departamentului 

Septembrie 
2020 

Realizarea obiectivelor 
calității și îndeplinirea 
indicatorilor de rezultat 
predefiniți la nivelul 
departamentului, menționați 
în Planul anual de activitate 
privind asigurarea calității la 
nivelul departamentului, 
anul universitar 2019-2020. 

 Raport anual de activitate 
privind asigurarea calității la 
nivelulDEFS, perioada de 
raportare – anul universitar 
2019- 2020 

Realizarea de 
instruiri și 
schimburi de 
experiență în 
domeniul 
asigurării și 
îmbunătățirii 
calității. 

 
 

 
 
 
 

Întocmit, 
Responsabil de Calitate la nivelul Departamentului, 
Lect. univ. dr. Amzar Luminita 

  
 

 


