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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂ

Nr. 
crt. 

Obiectivele calității urmărite la nivelul 
programului de studii 

1. 

Aprecierea anuală a activităţii cadrelor 
didactice prin autoevaluare, evaluare 
colegială şi evaluare de către studenţi, 
prin stimularea participării studenţilor la 
aceste mecanisme de feed-back. 
 

Evaluarea activită
programului de studii
SPM,pe anul 2020
Evaluarea activită
către studen
SPM 
Monitorizarea ac
îmbunătă
nivelul programului de studiu 
Analiza calităţii activităţii didactice

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

F01-PL-53-01: Plan anual de activitateprivindasigurareacalită

ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ 
ȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ 

 
AVIZAT,                                                                                           

       În ședința Departamentului
     din data de ………………..

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII
MOTRICĂ 

Perioada de planificare ANUL 2021 
 

Activități 
Termen/Perioadă 

de realizare 
Evaluarea activității CEAC la nivelul 
programului de studiide licență 

pe anul 2020 
Ianuarie 2021 

Realizarea obiectivelor privind asigurarea calită
programului de studii

Evaluarea activității didactice de 
udenții programului de studiu 

Ianuarie/Iunie 
2021 

Cadre didactice 

Monitorizarea acțiunilor de 
îmbunătățire a calității inițiate la 
nivelul programului de studiu SPM 

Permanent 
Îndeplinirea indicatorilor de rezultat predefini
programului de studii

Analiza calităţii activităţii didactice Permanent Fișe de autoevaluare, evaluare colegială 
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Anexa nr. 2. 
Plan anual de activitateprivindasigurareacalității la nivelulprogramului de studii (CEAC

    APROBAT, 
ședința Departamentului 

……………….. 

OGRAMULUI DE STUDIISPORT ȘI PERFORMANȚĂ 

Indicatori de rezultat predefiniți 

Realizarea obiectivelor privind asigurarea calității la nivelul 
programului de studiiSPM 

didactice evaluatede către studenți 

Îndeplinirea indicatorilor de rezultat predefiniți la nivelul 
programului de studii 

de autoevaluare, evaluare colegială și din partea 
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2. 

Asigurarea calității activității de 
cercetare a cadrelor didactice si a 
studenților de la programul de studiu 
Sport și performanță motrică 

Atragerea 
cercetare ştiinţifică şi creşterea 
calităţii Sesiunii de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti
Evaluarea rezultatelor activităţilor de 
cercetare 
studenți
programului de studiu de licen
SPM 

3. 

Evaluarea anuală a rezultatelor obţinute 
la programul de studiu Sport și 
performanță motrică 

Îndrumarea studen

Fişele disciplinelor

Monitorizarea desfăşurării sesiunilor 
de examen

Activitatea de stagiu de practică 
analiza stagiilor de practică ale anilor 
de studii

Finalizarea studiilor

4 Actualizarea/îmbunătățirea Revizuirea planului de învăţământ în 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

directorului de departament
Atragerea studenţilor în activitatea de 
cercetare ştiinţifică şi creşterea 
calităţii Sesiunii de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti 

Mai 2021 Susținerea de comunicări științifice 

Evaluarea rezultatelor activităţilor de 
cercetare a cadrelor didactice și a 

ților efectuate în cadrul 
programului de studiu de licență 

Septembrie 2021 
Raportareaactivită
titulare la programul 
fisei CNATDCU 

Îndrumarea studenților Martie 2021 

Repartizarea îndrumătorilor pe ani/ grupe de studenţi.
Monitorizarea activităţii de îndrumare.
Repartizarea temelor de 
Monitorizareaprezenţeistuden
şiaplicaţii 

Fişele disciplinelor Martie 2021 
Concordanţa 
Coordonarea 
procedurile în vigoare.

Monitorizarea desfăşurării sesiunilor 
de examen 

Sesiunea de 
iarnă/vară, 

conform structurii 
generale a anului 

universitar 

Desfăşurarea examenelor
Regulamentul
REG-DSG-03

Activitatea de stagiu de practică - 
analiza stagiilor de practică ale anilor 
de studii 

Mai 2021 

Respectarea cerin
Proceduraoperaţionalăprivindorganizareaşidesfăşurareastagiilor 
de practică de specialitate la Facultatea de Ştiinţe, 
EducaţieFizică

Finalizarea studiilor Iunie 2021 

Desfășurarea examenului de 
de studiiSPM
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării 
studiilor pentru anul universita
Cod: REG- CMCPU 

Revizuirea planului de învăţământ în Septembrie 2021 Reactualizare
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directorului de departament 

ținerea de comunicări științifice  

Raportareaactivității de cercetare, de către cadrele didactice 
titulare la programul SPM pe platforma UPIT și completarea 
fisei CNATDCU  

Repartizarea îndrumătorilor pe ani/ grupe de studenţi. 
Monitorizarea activităţii de îndrumare. 

epartizarea temelor de licenţă/disertaţie. 
Monitorizareaprezenţeistudenților la orele de curs 

Concordanţa fișelor de disciplină cu planul de învăţământ. 
Coordonarea fișelor de disciplină cu regulamentele şi 
procedurile în vigoare. 

a examenelorrespectândcondiţiile  stipulate în 
Regulamentul privind examinarea și notarea studenților, Cod: 

03 

espectarea cerințelor din 
Proceduraoperaţionalăprivindorganizareaşidesfăşurareastagiilor 
de practică de specialitate la Facultatea de Ştiinţe, 
EducaţieFizicășiInformatică Cod: PO-FSEFI-01 

șurarea examenului de finalizare a studiilor  la programul 
SPM în conformitate cu  

gulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării 
studiilor pentru anul universitar la Universitatea din Piteşti 

CMCPU - 05 
Reactualizarea planurilor de învățământ la programului studiu 
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documentelor sistemului de management 
al calității la nivelul programului de 
studiu Sport și performanță motrică 

concordanţă cu cerinţele actuale  

Actualizarea ghidului studen
SPM 

Informarea studenţilor prin postarea 
anunţurilor pe pagina web 

Întâlniri cu elevii de liceu pentru 
promovarea programului de studiu 
SPM 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

concordanţă cu cerinţele actuale   SPM conform 
avizareașiaprobareaplanurilor de învățământCod:RE
CMCPU – 02

zarea ghidului studenților la 
Octombrie 2021 Ghidul  studentului

Informarea studenţilor prin postarea 
anunţurilor pe pagina web DEFS 

Permanent 

Materiale foto 
studenții programului de studiu 
didactice. 
Informații privind evenimente și activități de referință pentru 
programul de studiu 
facultate, universitate, comunitate

Întâlniri cu elevii de liceu pentru 
promovarea programului de studiu Periodic 

Diseminarea informa
promovare a programelor de studii din cadrul universită

 
Întocmit, 

 
CEAC-P 

 
1. Responsabil ECTS –lect. univ. dr. Geanina TOMA

2. Cadru didactic –lect. univ. dr. Ilie MIHAI 

3. Student –Cosmin BURICEL 

4. Absolvent –Marian ALBU 
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conform Regulamentuluiprivindelaborarea, revizuirea, 
șiaprobareaplanurilor de învățământCod:REG- 

02și a standardelor ARACIS 

Ghidul  studentului 

Materiale foto și video  de la activitățile didactice realizate de 
ții programului de studiu SPM împreună cu cadrele 

ții privind evenimente și activități de referință pentru 
programul de studiu SPM, desfășurate la nivel de catedră, 
facultate, universitate, comunitate 

Diseminarea informațiilor  în cadrul evenimentelor de 
promovare a programelor de studii din cadrul universității  

lect. univ. dr. Geanina TOMA  
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F02

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ
DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
PROGRAMUL DE STUDII SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ
 

                     AVIZAT,                                                                                     
             Director Departament                        
conf. univ. dr. Liviu Emanuel MIHĂILESCUa  

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂ

N
r. 
cr
t. 

Obiectiv al calității 

Descrier
ea 

activități
i 

realizate 
conform 
planifică

rii 

Perioad
a în 

care a 
fost 

realizat
ă 

activitat
ea 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

5. Angajator –prof. Gheorghe GEORGESCU 

F02-PL-53-01:Raportanual de activitateprivindasigurareacalită

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

ȘTIINȚE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ 
ȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ 

AVIZAT,                                                                                           
     În ședința Departamentului
    din data de ……………….. 

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

Perioada de raportare: ANUL 2020 

Indicatori de rezultat predefiniți Descrierea rezultatelor ob
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Anexa nr. 3
Raportanual de activitateprivindasigurareacalității la nivelulprogramului de studii (CEAC

   APROBAT, 
ședința Departamentului 

ȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDIISPORT ȘI 

Descrierea rezultatelor obținute 

Observați
i 

(documen
te 

rezultate 
în urma 

desfășură
rii 

activității, 
alte 

observații 

 
Propuner
i măsuri 

de 
îmbunătă

țire a 
calității la 

nivelul 
program
ului de 
studii



 

PLANIFICAREA ACTIVITĂ

 

1 

Aprecierea anuală a 
activităţii cadrelor 
didactice prin 
autoevaluare, 
evaluare colegială şi 
evaluare de către 
studenţi, prin 
stimularea 
participării 
studenţilor la aceste 
mecanisme de feed-
back. 
 

Evaluarea 
activității 
CEAC la 
nivelul 
programul
ui de 
studii de 
licenţă 
Sport și 
performan
ță motrică 
pentru 
anul 2019 

Ianuarie 
2021 

Realizarea obiectivelor privind asigurarea 
calită

Evaluarea 
activității 
didactice 
de către 
studenții 
programul
ui de 
studiu 
SPM 

Ianuarie/
Mai 2020 

Cadre

Analiza 
calităţii 
activităţii 
didactice 

Permane
nt 

Fișe 
de curs, 
învăţământului pe crearea de competenţe.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Realizarea obiectivelor privind asigurarea 
calității la nivelul programului de studiiSPM 

Raportului anual (20
activitatea de evaluare şi asigurare a 
calităţii la nivelul programului de studiu 
SPM 

Cadre didactice evaluatede către studenți 
Centralizarea chestionarelor 
postareaacestora online
Analiză rezultate. 

 de disciplină, materiale didactice, suporturi 
de curs, metodele de predare şi orientarea 
învăţământului pe crearea de competenţe. 

Analiza planului de învăţământ în 
vederea respectării cerinţelor ARACIS.
Analiza calităţii programelor analitice
analiza proiectării, organizării şi 
desfăşurării activităţilor didactice.
Analiza utilizării materialelor didactice şi 
a mijloacelor de învăţământ.
Analiza existenţei suportului de curs 
pentru disciplinele din planul de 
învățământ. 
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relevante) 

aportului anual (2020) privind 
activitatea de evaluare şi asigurare a 
calităţii la nivelul programului de studiu 

Raport 
calitate pe 

program de 
studiu 

 

Centralizarea chestionarelor și  
aacestora online. 

Dosare 
individuale 
ale cadrelor 

didactice 
arondate 

programulu
i 

 

Analiza planului de învăţământ în 
vederea respectării cerinţelor ARACIS. 
Analiza calităţii programelor analitice, 

proiectării, organizării şi 
desfăşurării activităţilor didactice. 
Analiza utilizării materialelor didactice şi 
a mijloacelor de învăţământ. 
Analiza existenţei suportului de curs 
pentru disciplinele din planul de 

Planul de 
învățământ 

și 
standardele 
ARACIS 

 



 

PLANIFICAREA ACTIVITĂ

 
2. 

Asigurarea calității 
activității de 
cercetare a cadrelor 
didactice si a 
studenților de la 
programul de studiu 
Sport și performanță 
motrică 

Atragerea 
studenţilor 
în 
activitatea 
de 
cercetare 
ştiinţifică 
şi 
creşterea 
calităţii 
Sesiunii 
de 
comunicăr
i ştiinţifice 
studenţeşti 

Permane
nt 

Susținerea de

Evaluarea 
rezultatelo
r 
activităţilo
r de 
cercetare a 
cadrelor 
didactice 
efectuate 
în cadrul 
programul
ui de 
studiu de 
licență 
SPM 

Septembr
ie 2020 

Raportareaactivită
cadrele didact
platforma 

3. Evaluarea anuală a 
rezultatelor obţinute 
la programul de 

Îndrumare
a 
studenților 

Martie 
2020 

Repartizarea îndrumătorilor pe ani/ grupe de 
studenţi.
Monitorizarea activităţii de îndrumare.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

ținerea de comunicări științifice  

Verificarea activităţii de cercetare a 
studenților, în contextul realizării 
lucrărilor de licență și al participării 
acestora la sesiunile de comunicări 
științifice ale studenților.

Raportareaactivității de cercetare, de către 
cadrele didactice titulare la programul SPM pe 
platforma UPIT și completarea fisei CNATDCU 

Verificarea raportării activită
cercetare a cadrelor didactice pe 
platforma SIIMADC din U

Repartizarea îndrumătorilor pe ani/ grupe de 
studenţi. 
Monitorizarea activităţii de îndrumare. 

Centralizarea proceselor verbale 
întocmite de către îndrumătorii de an în 
urma întâlnirilor periodice cu studen

ȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
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Verificarea activităţii de cercetare a 
ților, în contextul realizării 

ță și al participării 
acestora la sesiunile de comunicări 

ților. 

Pliant 
sesiune, 

lucrări de 
licență. 

 

Verificarea raportării activităților de 
cercetare a cadrelor didactice pe 
platforma SIIMADC din UPIT. 

Fișe 
CNATDCU 
individuale 
de evaluare 
a activității 

de 
cercetarede 

pe 
platforma 
SIIMADC 

 

Centralizarea proceselor verbale 
întocmite de către îndrumătorii de an în 
urma întâlnirilor periodice cu studenții 

Procese 
verbale 

întocmite 
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studii Sport și 
performanță motrică 

Repartizarea temelor de licenţă/disertaţie.
Monitorizareaprezenţeistuden
de curs şiaplicaţii

Fişele 
disciplinel
or 

Martie 
2020 

Concordanţa 
învăţământ.
Coordonarea 
regulamentele şi procedurile în vigoare.

Monitoriz
area 
desfăşurăr
ii 
sesiunilor 
de examen 

Sesiunea 
de 
iarnă/var
ă, 
conform 
structurii 
generale 
a anului 
universita
r 

Desfăşurare
stipulate în Regulamentul
notarea studen

Activitate
a de stagiu 
de 
practică - 
analiza 
stagiilor 
de 

Mai 2020 

Respectarea cerin
Proceduraoperaţionalăprivindorganizareaşidesfă
şurareastagiilor de practică de specialitate la 
Facultatea de Ştiinţe, 
EducaţieFizică

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

epartizarea temelor de licenţă/disertaţie. 
Monitorizareaprezenţeistudenților la orele 
de curs şiaplicaţii 

programului de studiu 
”Proceduriioperaţionaleprivindîndrumare
astudenţilor la Facultatea De Ştiinţe, 
EducaţieFizicăŞiInformatică cod: PO
FSEFI- 06” 

Concordanţa fișelor de disciplină cu planul de 
învăţământ. 
Coordonarea fișelor de disciplină cu 
regulamentele şi procedurile în vigoare. 

Activități de audit intern ce vizează 
verificarea fiselor de disciplină conform 
”Regulamentuluiprivindelaborarea, 
revizuirea, avizareașiaprobareaplanurilor 
de învățământCod:REG

Desfăşurarea examenelor respectândcondiţiile  
stipulate în Regulamentul privind examinarea și 
notarea studenților, Cod: REG-DSG-03 

Stabilirea și realizarea activităților de 
audit intern ce vizează respectarea 
Regulamentuluiprivindexaminarea
eastudenților, Cod: REG

espectarea cerințelor din 
Proceduraoperaţionalăprivindorganizareaşidesfă
şurareastagiilor de practică de specialitate la 
Facultatea de Ştiinţe, 
EducaţieFizicășiInformatică Cod: PO-FSEFI-01 

Mod de organizare. 
Contracte pentru stagiile de practică.
Repartizarea responsabililor de practică.
Materiale necesare desfăşurării stagiului 
de practică (ghiduri de practică).
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programului de studiu SPM conform 
Proceduriioperaţionaleprivindîndrumare

astudenţilor la Facultatea De Ştiinţe, 
EducaţieFizicăŞiInformatică cod: PO-

de 
îndrumători

i de an, 
centralizare 

date 
personale 
studenți, 
situație 

promovabil
itate 

de audit intern ce vizează 
verificarea fiselor de disciplină conform 
Regulamentuluiprivindelaborarea, 

șiaprobareaplanurilor 
țământCod:REG- CMCPU – 02” 

Analiza 
fișelor de 
disciplină 

 

și realizarea activităților de 
audit intern ce vizează respectarea 
Regulamentuluiprivindexaminareașinotar

ților, Cod: REG-DSG-03 

Planificarea 
examenelor 
și asistenței  
la examen. 
Analiza 
rezultatelor 
şcolare ale 
studenților 
la 
programul 
de studiu 

 

 
Contracte pentru stagiile de practică. 

ea responsabililor de practică. 
Materiale necesare desfăşurării stagiului 
de practică (ghiduri de practică). 

Contracte 
încheiate cu 
instituții de 

profil, 
convenții 

de practică 
cu diverși 
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practică 
ale anilor 
de studii 

Finalizare
a studiilor 

Iunie 
2020 

Desfă
studiilor  la programul de studii
conformitate cu 
Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul 
universitar la 
REG

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE EVALUARE 
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

esfășurarea examenului de finalizare a 
studiilor  la programul de studiiSPM în 
conformitate cu  

gulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul 
universitar la Universitatea din Piteşti Cod: 
REG- CMCPU - 05 

Programarea activităţilor pentru 
susţinerea lucrării/proiectului.
Propuneri de comisii de finalizare a 
studiilor. 
Propuneri de comisii de rezolvar
contestaţiilor. 
Analiza rezultatelor obţinute de 
absolvenţi. 
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parteneri la 
nivel 

comunitar, 
regulament 

privind 
organizarea 

și 
desfășurare
a practicii 

de 
specialitate, 

caiete de 
practică 

Programarea activităţilor pentru 
susţinerea lucrării/proiectului. 
Propuneri de comisii de finalizare a 

Propuneri de comisii de rezolvare a 

Analiza rezultatelor obţinute de 

Cereri 
pentru 

lucrarea de 
finalizare a 
studiilor, 
Cataloage 
rezultate 
examen 
licență, 
Comisii 
examen 
licență, 
rapoarte 

SemPlag, 
referate din 

partea 
îndrumător

ului de 
licență, 
calendar 
susținere 
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4. 
Actualizarea/îmbună
tățirea documentelor 
sistemului de 
management al 
calității la nivelul 
programului de 
studiu Sport și 
performanță motrică 

Revizuirea 
planului 
de 
învăţămân
t în 
concordan
ţă cu 
cerinţele 
actuale   

Septembr
ie 2020 

Reactualizare
programului studiu 
Regulamentuluiprivindelaborarea, revizuirea, 
avizarea
învățământCod:REG
standardelor ARACIS

5. 

Diseminarea 
informațiilor și 
crearea culturii 
calității în 
departament    

Îmbunătăţi
rea 
activităţilo
r de 
consiliere 
a 
studenţilor 
(orientarea 
în 
activităţi 
de studiu, 
practică, 
carieră) 

Permane
nt 

Evenimente
studenţilor.

Informare
a 
studenţilor 
prin 
postarea 

Permane
nt 

Materiale foto 
didactice realizate de studen
studiu 
Informa
referin
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Reactualizarea planurilor de învățământ la 
programului studiu SPM conform 
Regulamentuluiprivindelaborarea, revizuirea, 
avizareașiaprobareaplanurilor de 

țământCod:REG- CMCPU – 02și a 
standardelor ARACIS 

Analiza planului de învăţământ, 
elaborarea proiectului de curriculă.

venimenteșiactivitățide informare a 
studenţilor. 

Întâlniri periodice ale îndrumătorilor de 
an cu studenții, ore de consultații și 
îndrumare 

Materiale foto și video  de la activitățile 
didactice realizate de studenții programului de 
studiu SPM împreună cu cadrele didactice. 
Informații privind evenimente și activități de 
referință pentru programul de studiu SPM, 

Actualizarea permanentă a paginii web a 
DEFS. 

Reproiectarea şi actualizarea permanentă 
a paginii web a DEFS
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examen 
finalizare 

studii 

Analiza planului de învăţământ, 
elaborarea proiectului de curriculă. 

Planuri de 
învățământ 
încărcate pe 
platforma 
SIIMADC 
din UPIT 

de 
responsabil

ul ECTS 

 

Întâlniri periodice ale îndrumătorilor de 
ții, ore de consultații și 

Orar de 
consultații 
și 
îndrumare 
licență, 
propuneri 
teme lucrări 
licență, 
procese 
verbale 
întâlniri 
periodice 
ale 
îndrumători
lor de an cu 
studenții  

 

Actualizarea permanentă a paginii web a Pagina web 
a DEFS, 
pagina de 
facebook a 
DEFS 

 

Reproiectarea şi actualizarea permanentă 
DEFS. 
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anunţurilo
r pe 
pagina 
web a 
DEFS 

desfă
universitate, comunitate

Întâlniri 
cu elevii 
de liceu 
pentru 
promovare
a 
programul
ui de 
studiu 
SPM 

Periodic 
Diseminarea informa
evenimentelor de promovare a programelor de 
studii din cadrul universită
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desfășurate la nivel de catedră, facultate, 
universitate, comunitate 

Diseminarea informațiilor  în cadrul 
evenimentelor de promovare a programelor de 
studii din cadrul universității  

Discuții informale cu elevii de liceu  
privind oferta educaț
de broșuri, pliante. 
Prezentări multimedia ale programului de 
studiu SPM cu ocazia unor evenimente de 
promovare. 

 

Întocmit, 
 

CEAC-P 
 
 

1. Responsabil ECTS –lect. univ. dr. Geanina TOMA

2. Cadru didactic –lect. univ. dr. Ilie MIHAI  

3. Student –Cosmin BURICEL  

4. Absolvent –Marian ALBU  

5. Angajator – prof. Gheorghe GEORGESCU 
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ții informale cu elevii de liceu  
țională și distribuirea 

Prezentări multimedia ale programului de 
cu ocazia unor evenimente de 

Pliante de 
promovare, 
pagina de 
Facebook 

DEFS, 
pagina 

WEB UPIT 

 

Geanina TOMA 
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