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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂ

PROGRAMULUI DE STUDII EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Nr. 
crt. 

Obiectivele calității 
urmărite la nivelul 
programului de studii 

 
 
1. 

Analiza calităţii 
activităţii de cercetare 
a cadrelor didactice ce 
predau la programul 
de studii EFS 

Analiza îndeplinirii indicatorilor 
ARACIS referitor la cercetarea 
ştiinţifică în domeniul 
disciplinelor din post a cadrelor 
didactice cu activităţi la 
programul de studii EF
2020. 

 
 
 
2. 

Funcţionarea eficientă 
şi responsabilă a 
structurilor de 
evaluare şi asigurare a 
calităţii 

Prezentarea R
activitate a reprezentanţilor DEFS 
în structurile de calita
şi UPIT pe anul 2020
Realizarea şi aprobarea P
de activităţi CEAC
anul 20

3.  Evaluarea 
competenţelor 
absolvenţilor EFS 
potrivit cerinţelor pe 
piaţa muncii 

Organizarea unei întâlniri între 
angajatori şi cadrele didactice cu 
activităţi la programul de s
EFS 

 
 
4.  

Asigurarea calităţii 
procesului de predare 
–învăţare – evaluare  

Analiza rezultatelor studenţilor de 
la programul de studii EFS în 
sesiunea de iarnă
de îmbunătăţire.
Analiza elaborării materialelor 
didactice de către titularii de 
discipline la programul EFS. 
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Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii 

ȘTI 
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DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

DE STUDII EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ 
                                                                                     

AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL 
OGRAMULUI DE STUDII EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Perioada de planificare 2021 

Activități 
Termen/Perioa
dă de realizare 

Indicatori de rezultat 
predefini

Analiza îndeplinirii indicatorilor 
ARACIS referitor la cercetarea 
ştiinţifică în domeniul 
disciplinelor din post a cadrelor 
didactice cu activităţi la 
programul de studii EFS în anul 

 
 

Ianuarie 2021 

Fiecare cadru didactic are anual 
cel puţin o publicaţie sau o 
realizare didactică sau ştiinţifică 
în domeniul disciplinelor de 
predare.

Prezentarea Raportului de 
activitate a reprezentanţilor DEFS 
în structurile de calitate ale FSEFI 
şi UPIT pe anul 2020. 
Realizarea şi aprobarea Planului 
de activităţi CEAC-P-EFS pentru 
anul 2021. 

 
 
 

Ianuarie 2021 

Realizarea obiectivelor calităţii
şi îndeplinirea indicatorilor de 
rezultat predefiniţi în proporţie 
de 100%.

Organizarea unei întâlniri între 
angajatori şi cadrele didactice cu 
activităţi la programul de studii 

 
Martie 2021 

Creşterea competenţelor 
absolvenţilor EFS.

Analiza rezultatelor studenţilor de 
la programul de studii EFS în 
sesiunea de iarnă 2021 şi măsuri 
de îmbunătăţire. 
Analiza elaborării materialelor 
didactice de către titularii de 
discipline la programul EFS.  

 
Martie 2021 

 
 

Aprilie 2021 
 
 
 

(Nr de studenţi inte
de studenţi care au frecventat 
cursurile) X 100: studenţi 
100% 
Pentru fiecare disciplină din 
planul de învăţământ (cu 
excepţia celor facultative) 
trebuie sa se asigure în 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

Anexa nr. 2.  
ții la nivelul programului de studii 

 
ședința Departamentului 

din data de ............................. 

ȚII LA NIVELUL 
OGRAMULUI DE STUDII EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ 

Indicatori de rezultat 
predefiniți 

Fiecare cadru didactic are anual 
cel puţin o publicaţie sau o 
realizare didactică sau ştiinţifică 
în domeniul disciplinelor de 
predare. 

Realizarea obiectivelor calităţii 
şi îndeplinirea indicatorilor de 
rezultat predefiniţi în proporţie 
de 100%. 

Creşterea competenţelor 
absolvenţilor EFS. 

(Nr de studenţi integralişti /Nr 
de studenţi care au frecventat 
cursurile) X 100: studenţi > 

Pentru fiecare disciplină din 
planul de învăţământ (cu 
excepţia celor facultative) 
trebuie sa se asigure în 
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Analiza finalizării studiilor la 
programul de studii EFS

 
 
5. 

Transparenţa 
informaţiilor de 
interes public privind 
programul de studii 
EFS 

Realizarea pliantului 
promovare a programului EFS.
Prezentarea programlui de licenţă 
EFS elevilor claselor a XI şi a 
XII-a de la liceele din judeţul 
Piteşi şi din judeţele apropiate.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  

Analiza îndeplinirii 
standardelor specifice 
ARACIS în domeniul 
Ştiinţa Sportului şi 
Educaţiei Fizice 
pentru programul de 
studii EFS: 
Misiunea programului 
de studii; 
Personalul didactic şi 
posturile didactice; 
Conţinutul planului 
de învăţământ; 
Conţinutul fişelor de 
disciplină; 
Rezultatele învăţării; 
Baza materială 
asigurată programului 
de studii. 

Proiectarea planului de 
învăţământ pentru promoţia 20
– 2024;
Compatibilitatea programului de 
studiu cu programe diferite;
Realizarea statului de funcţii al 
programului EFS;
Analiza 
normative privind acoperirea cu 
personal didactic a posturilor 
aferente programului de studiu 
EFS; 
Realizarea bazei de dat
absolvenţii promoţiei 2021
Analiza fişelor de discipl
pentru anul universitar 
2021/2022
Analiza ceri
privind elaborarea materialelor 
didactice de către titularii de 
disciplină;
Evaluarea activităţilor de lucrări 
practice desfăşurate la programul 
de studii EFS.
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Analiza finalizării studiilor la 
programul de studii EFS 

 
 
 
 

Octombrie 2021 

bibliotecile proprii cursuri şi 
îndrumare de lucrări practice, 
sau documentaţii a
format electronic.
(Nr. de studenţi promovaţi la 
examenul de licenţă/ Nr. total de 
studenţi înscrişi la examenul de 
licenţă) X100 

Realizarea pliantului de 
promovare a programului EFS. 
Prezentarea programlui de licenţă 
EFS elevilor claselor a XI şi a 

a de la liceele din judeţul 
Piteşi şi din judeţele apropiate. 

 
Aprilie - Mai 

2021 

 
Acoperirea cifrei de şcolarizare.

Proiectarea planului de 
învăţământ pentru promoţia 2021 

; 
Compatibilitatea programului de 
studiu cu programe diferite; 
Realizarea statului de funcţii al 
programului EFS; 
Analiza îndeplinirii cerinţelor 
normative privind acoperirea cu 
personal didactic a posturilor 
aferente programului de studiu 

Realizarea bazei de date cu 
absolvenţii promoţiei 2021; 
Analiza fişelor de disciplină 
pentru anul universitar 
2021/2022; 
Analiza cerinţelor ARACIS 
privind elaborarea materialelor 
didactice de către titularii de 
disciplină; 
Evaluarea activităţilor de lucrări 
practice desfăşurate la programul 
de studii EFS. 

Iunie 2021 
 
 

Iunie 2021 
 

Iunie 2021 
 

Iunie 2021 
 
 
 
 

Septembrie 
2021 

 
Octombrie 2021 

 
 

Noiembrie 2021 
 
 
 

Mai 2021 

 
 
 
 
 
Respectarea standardelor 
specifice ARACIS în domeniul 
fundamental Ştiinţa Sportului şi 
Educaţiei Fizice pentru 
programul de stdii de licenţă 
EFS. 

Întocmit, 
CEAC-P 

1. Lect.univ.dr. Rada Larisa 
2. Lect.univ.dr. Hristache Diana 
3. Sasu Cătălina 
4. Nedelcu Mirel 
5. Inspector Şcolar Ed. Fizică Prof. Gheorghe 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

bibliotecile proprii cursuri şi 
îndrumare de lucrări practice, 
sau documentaţii accesibile în 
format electronic. 
(Nr. de studenţi promovaţi la 
examenul de licenţă/ Nr. total de 
studenţi înscrişi la examenul de 
licenţă) X100 > 85%. 

Acoperirea cifrei de şcolarizare. 

Respectarea standardelor 
specifice ARACIS în domeniul 
fundamental Ştiinţa Sportului şi 
Educaţiei Fizice pentru 
programul de stdii de licenţă 

Gheorghe Georgescu 
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂ
NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII

Nr. 
crt. 

Obiectiv al 
calității 

Descrierea 
activității realizate 

conform 
planificării 

 
 

1. 

Analiza 
calităţii 

activităţii 
de 

cercetare a 
cadrelor 
didactice 
ce predau 

la 
programul 
de studii 

EFS 

Analiza îndeplinirii 
indicatorilor 
ARACIS referitor la 
cercetarea ştiinţifică 
în domeniul 
disciplinelor din 
post a cadrelor 
didactice cu 
activităţi la 
programul de studii 
EFS în anul 2019. 

 
 
 
 
 

2. 

Funcţionar
ea eficientă 
şi 
responsabil
ă a 
structurilo

Prezentarea 
Raportului de 
activitate a 
reprezentanţilor 
DEFS în structurile 
de calitate ale 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI 
RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE 

EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 
COD: PL--53-01 

Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de 

ȘTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ 
DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
PROGRAMUL DE STUDII EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ 

                                                                                         
AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 

Director Departament                                               În ședința Departamentului
                            din data de .............................

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂ
NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Perioada de raportare 2020 
 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori 
de rezultat 
predefiniți 

Descrierea 
rezultatelor 

obținute 

Observa
(documente rezultate 
în urma desfă

activită
observații relevante)

 
 
 
 
 
 

Ianuarie 
2020 

Fiecare 
cadru 
didactic are 
anual cel 
puţin o 
publicaţie 
sau o 
realizare 
didactică sau 
ştiinţifică în 
domeniul 
disciplinelor 
de predare. 

Vezi Raport 
privind 
analiaza 
îndeplinirii 
indicatorilor 
ARACIS 
referitori la 
cercetarea 
ştiinţifică a 
cadrelor 
didactice în 
domeniul 
disciplinelor 
din post –
ianuarie 2019. 
Vezi platforma 
SIIMADC. 

Raport privind 
analiaza îndeplinir
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. 

 
 
 

Ianuarie 
2020 

Realizarea 
obiectivelor 
calităţii şi 

îndeplinirea 
indicatorilor 
de rezultat 

Planul a fost 
întocmit şi 

realizat 

Raport de activitate
CEAC-

Plan de activitate
CEAC-

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 
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ții la nivelul programului de 

 

 
                                                                                          

 
ședința Departamentului 

din data de ............................. 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ 

Observații 
(documente rezultate 
în urma desfășurării 

activității, alte 
ții relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătățir
e a calității 
la nivelul 

programulu
i de studii 

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 

 

Raport de activitate 
-P-EFS 

Plan de activitate 
-P-EFS 
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r de 
evaluare şi 
asigurare a 
calităţii 

FSEFI şi UPIT pe 
anul 2019. 
Realizarea şi 
aprobarea Planului 
de activităţi CEAC-
P-EFS pentru anul 
2020. 

3. Evaluarea 
competenţe
lor 
absolvenţil
or EFS 
potrivit 
cerinţelor 
pe piaţa 
muncii 

Organizarea unei 
întâlniri între 
angajatori şi cadrele 
didactice cu 
activităţi la 
programul de studii 
EFS 
 

 
 
 
 
 
 

4. 

Asigurarea 
calităţii 
procesului 
de predare 
–învăţare – 
evaluare  

Analiza 
disciplinelor Bazele 
generale ale 
atletimului anul I –
EFS 
Metodica predării 
gimnasticii în şcoală 
– anul II EFS; 
Metodica predării 
hamdbalului în 
şcoală anul III EFS 

Analiza rezultatelor 
studenţilor de la 
programul de studii 
EFS în sesiunea de 
iarnă 2020 şi măsuri 
de îmbunătăţire 

Analiza elaborării 
materialelor 
didactice de către 
titularii de discipline 
la programul EFS 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI 
RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE 

EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 
COD: PL--53-01 

predefiniţi la 
nivelul 

programului 
de studiu, 
menţionaţi 
în Planul de 

activitate 
privind 

asigurarea 
calităţii la 

nivelul 
programului 

de studiu 
EFS, anul 
2020, în 

proporţie de 
100%.  

 
Martie 2020 

Creşterea 
competenţel

or 
absolvenţilor 

EFS 

Proces verbal Proces verbal încheiat 
cu ocazia întalnirii 
dintre angajatori şi 
cadrele didactice cu 
activităţi la programul 
de studii EFS

 
Iunie 2020 

 
 
 
 
 

Iunie 2020 
 
 

Martie 2020 
 

Nr de 
discipline 
evaluate în 

cadrul 
departament

ului 3. 
Rezolvarea 

recomandăril 
or din 

rapoartele de 
audit în 

proporţie de 
100% 

Indicator 
îndeplinit 

Fişe de autoevaluare.
Raport de evaluare 
disciplină: 

Medică Gimnastică
Metodică Handbal

 
 

Martie 2020 

Indicatori de 
promovabilit

ate din 
raportul 
privind 
analiza 

promovabilit
ăţii 

studenţilor  

Vezi Rapoarte 
privind Analiza 
promovabilităţi

i 

Raport privind analiza 
pregătirii studenţilor 

de la EFS prin prisma 
rezultatelor obţinute la 
sesiunea de iarnă, anul 
universitar 2019/2020

Plan de măsuri

Februarie 
2020 

 Indicator 
îndeplinit 

Sinteză materiale 
didactice

Ediţia 1 
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Proces verbal încheiat 
cu ocazia întalnirii 
dintre angajatori şi 
cadrele didactice cu 

la programul 
de studii EFS 

 

Fişe de autoevaluare. 
Raport de evaluare 
disciplină: BGA I, 

Gimnastică II, 
Handbal III 

 

Raport privind analiza 
pregătirii studenţilor 

de la EFS prin prisma 
rezultatelor obţinute la 

de iarnă, anul 
versitar 2019/2020. 
Plan de măsuri 

 

Sinteză materiale 
didactice 
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Analiza corelării 
programelor 
analitice ale 
disciplinelor în  
domeniul (D) şi de 
specialitate (S) la 
programul de studiu 
EFS 
Informare privind 
organizarea şi 
desfăşurarea 
stagiilor de practică 
a studenţilor de la 
programul de studii 
EFS 
Analiza stadiului 
derulării elaborării 
lucrărilor de licenţă 
la programul de 
studii EFS 

Analiza finalizării 
studiilor la 
programul EFS în 
sesiunea iulie 2020 

 Transpare
nţa 
informaţiil
or de 
interes 
public 
privind 
programul 
de studii 
EFS 

Actualizarea 
pliantului de 
promovare a 
programului de 
studii 2020 

Actualizarea 
Ghidului studentului 
2020/2021 

 Analiza 
îndeplinirii 
standardel
or specifice 
ARACIS 
în 
domeniul 
Ştiinţa 
Sportului 
şi 
Educaţiei 
Fizice 
pentru 
programul 
de studii 
EFS: 
Misiunea 
programul
ui de 
studii; 

Evaluarea 
activităţilor de 
lucrări practice 
desfăşurate la 
programul de studii 
EFS 
Proiectarea planului 
de învăţământ 
pentru promoţia 
2020/2023 
Realizarea statului 
de funcţii al 
programului EFS 
Analiza îndeplinirii 
cerinţelor normative 
privind acoperirea 
cu personal didactic 
a posturilor aferente 
programului de 
studii EFS 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI 
RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE 

EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 
COD: PL--53-01 

Aprilie 2020  Indicator 
îndeplinit 

Informare în şedinţa 
DEFS

Februarie 
2020 

Indicator 
promovabilit
ate la ex de 
finalizare 
studii. Nr. de 
studenţi 
promovaţi la 
examenul de 
licenţă /nr 
total de 
studenţi 
înscrişi la 
examenul de 
licenţă 
X100>80% 

Vezi Rap. 
privint 
desfăşurarea 
activităţii 
pentru 
finalizarea 
studiilor de 
licenţă EFS – 
octombrie 
2020 

Centralizator stagii de 
practică 
Rap. privint 
desfăşurarea activităţii 
pentru finalizarea 
studiilor 
EFS – octombrie 2019
Ghid pentru finalizarea 
studiilor de 
anul universitar 
2019/2020 
 

Aprilie 2020 

Octombrie 
2020 

 
Aprilie - Mai 

2020 

1 pliant de 
prezentare 

 
 
 

Indicatori 
îndepliniţi 

Pliant prezentare 
program de studii EFS

Septembrie 
2020 

1 ghid al 
studentului 

Ghidul studentului

Noiembrie 
2020 

Fişa de 
evaluare 

Indicatori 
îndepliniţi 

Fişa de evaluare a 
îndeplinirii 

standardelor specifice 
în domeniul 

fundamental „Ştiinţa 
Sportului şi Educaţiei 

Fizice” pentru 
programul de studii 

EFS

Iunie 2020 

Iulie 2020 

Iulie 2020 

Ediţia 1 
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Informare în şedinţa 
DEFS 

 

Centralizator stagii de 

Rap. privint 
desfăşurarea activităţii 
pentru finalizarea 

de licenţă 
octombrie 2019 

Ghid pentru finalizarea 
studiilor de licenţă în 
anul universitar 

 

 

Pliant prezentare 
program de studii EFS 

 

Ghidul studentului 

Fişa de evaluare a 
îndeplinirii 

standardelor specifice 
în domeniul 

fundamental „Ştiinţa 
Sportului şi Educaţiei 

Fizice” pentru 
programul de studii 

EFS 
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Personalul 
didactic şi 
posturile 
didactice; 
Conţinutul 
planului de 
învăţământ
; 
Conţinutul 
fişelor de 
disciplină; 
Rezultatele 
învăţării; 
Baza 
materială 
asigurată 
programul
ui de 
studii. 

Realizarea bazei de 
date cu absolvenţii 
promoţiei 2020 
 

Analiza fişelor de 
disciplină pentru 
anul universitar 
2020/2021 

Analiza cerinţelor 
ARACIS privind 
elaborarea 
materialelor 
didactice de către 
titularii de 
disciplină. 
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RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE 

EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 
COD: PL--53-01 

Septembrie 
2020 

Baza de date 
cu 

absolvenţii 
promoţiei 

2019 
completată 

100% 

Indicator 
îndeplinit 

Baza de date 
absolvenţi

Octombrie 
2020 

Pentru toate 
disciplinele 

din planul de 
invăţământ 
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