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N
r.
cr
t.

1

Obiectiv al calității

Funcţionareaeficientăşiresponsab
ilă a structurilor de
evaluareşiasigurare a calităţii

Descrierea activității
realizate conform
planificării

Perioa
da în
care a
fost
realizat
ă
activita
tea

PrezentareaRaportului de
activitate a
reprezentanţilorDEFS
înstructurile de
calitateUPIT pe anul
2019Realizareaşiaprobarea
planului de acţivităţi
CEACA.M.C.E.pentruanul 2020

Februari
e2020

Indicatori de rezultat predefiniți

Descrierea rezultatelor
obținute

Observații
(documente rezultate în urma
desfășurării activității, alte
observații relevante)

Realizarea ob. calitățiișiîndeplinireaindic de
rezultatpredefiniți la nivelulprogr de studiu,
menționațiînPlanul de activprivindasigcal la
nivelulprogrde studiu master PS, anul 2019,
înproporție de 100%

Planul a fostintocmitşirealizat

Rapoarte de activitate Plan de activitate
CEAC- A.M.C.E.

Propun
eri
măsuri
de
îmbună
tățire a
calității
la
nivelul
progra
mului
de
studii

2

Asigurareacalităţiiactivităţii de
cercetare a cadrelordidactice

Analizaîndepliniriiindicato
rilor ARACIS referitori la
cercetareaştiinţificăîndome
niuldisciplinelor din post a
cadrelordidactice cu
activităţi la programul de
studii master
A.M.C.E.înanul 2020
Analizadisciplinelor din
planul de invatamnatanul I
Analiză rezultate.

3

Asigurarea calității procesului
didactic

4

Asigurareacalităţiiprocesului de
predareînvăţare-evaluare

5

6

7

Asigurareacalităţiiprocesului de
predareînvăţare-evaluare

Asigurareacalităţiiprocesului de
predareînvăţare-evaluare

Asigurareacalităţiiprocesului de
predareînvăţare-evaluare

Evaluarea activității
didactice de către studenții
programului de studiu DE
MASTER A.M.C.E.
Analizarezultatelorstudenţi
lor de la programul de
studii master
A.M.C.E.însesiunea de
iarnă 2020şimăsuri de
îmbunătăţire
Analizarezultatelorstudenţi
lor de la programul de
studii master
A.M.C.E.înanuluniversitar
2019- 2020şimăsuri de
îmbunătăţire
Analizaelaborăriimaterialel
ordidactice de cătretitularii
de discipline la programul
master A.M.C.E.
Analizastadiuluiderulăriilu
crarilor de disertatiela
programul de studii master
A.M.C.E.
Analizafinalizăriistudiilor
la programul master
AMCEînsesiuneaiulie
2020

Ianuarie
2020

Martie
2020
Iunie
2020

Martie
2020

Fiecarecadru didactic are anualcelpuțin o
publicațiesau o
realizaredidacticăoriștiințificăîndomeniuldisciplinel
or predate.

Nr. de discipline ev. încadrul dep. min 3
Rezolvrecomandărilor din rapoartele de audit
înproporție de 100%
Indicator indeplinit

Indicatori de promovabilitate din
rapoartulprivindAnalizapromovabilitățiistudenților
prinprismarezultatelorobținute –octombrie 2019

Vezi Rap
privindAnalizaîndepliniriiindic
ARACIS referitori la
cercetareașt a c.d. îndomeniul
disciple. din post -ianuarie 2019

F01_PO_01_2013-Analiza
îndepliniriiindicatorului ARACIS:
„Cadreledidacticetitulare au
pregătireainițială, sunt doctori /
doctoranzişicerceteazăîndomeniulîn care se
includdisciplinele din postulocupat”
RaportulprivindAnalizaîndepliniriiindicator
ilorARACIS referitori la
cercetareaștiințifică a
cadrelordidacticeîndomeniuldisciplinelor
din post anuluniversitar 2019-2020

Proces verbal incheiat

Chestionare.
Procese verbale
Fișe de autoevaluareRaport de evaluare
discipline:

VeziRapoarteprivindAnalizapro
movabilității

Raportprivindanalizapregătiriistudenților
masterA.M.C.E..Plan de
măsuriRapoartprivindanalizapromovabilităț
iistudenților.
Raportprivindanalizapregătiriistudenților de
la MASTER
A.M.C.E.prinprismarezultatelorobținuteînse
siunea din iarnă, anul univ 2019-2020. Plan
de
măsuriRaportprivindanalizapromovabilității
studenților de
laMASTERAMCEprinprismarezultatelorob
ținuteînanul univ 2018-2019

Octombr
ie 2020

Indicatori de promovabilitate din
rapoartulprivindAnalizapromovabilitățiistudenților
prinprismarezultatelorobținute –octombrie 2019

VeziRapoarteprivindAnalizapro
movabilității

Martie
2020

Indicator indeplinit

Materiale didactice

Indicator promovabilitate la ex de finalizare a
studiilor:Număr de studenţipromovaţi la examenul
de disertatie./

Vezi Rap
privinddesfășurareaactivipentru
finalizareastudiilor de
licență/disertatie

Mai
iunie
2020

Octombr
ie 2020

Rap.
privinddesfășurareaactivptfinalizareaînanul
univ 2018-2019Ghidpentrufinalizstudiilor
de licențăînanul univ 2019- 2020

8

9

Evaluareacompetenţelorabsolven
ţilor de master
A.M.C.E.potrivitasteptărilorsicer
inţelorangajatorilor

Analizaîndepliniriistandardelors
pecifice ARACIS îndomeniu.
1.Misiunea programului de
studiu2.Personalul didactic
şiposturiledidactice 3.Conţinutul
planului de învăţământ
4.Conţinutul fişelor de disciplină
5.Rezultatele învăţării 6.Baza
materialăasiguratăprogramului
de studiu

Întâlniri cu
reprezentanții studenților/a
bsolvenților și ai mediului
socio-economic pentru
discutarea problemelor
specifice

Evaluarea activităţilor
desfăşurate la programul
de studiu MASTER
A.M.C.E.
Fișa de evaluare Indicator
îndeplinit
Fișa de evaluarea
îndeplinirii standardelor
specifice în domeniU
pentru programul de studii
MASTER A.M.C.E.
Proiectarea planului de
învăţământ pentru
promoţia 2020-2021
Realizarea statului de
funcţii al programului
Analiza îndeplinirii
cerinţelor normativeprivind
acoperirea cu personal
didactic a posturilor
aferente programului de
studiu MASTER A.M.C.E.
Realizarea bazei de date cu
absolvenţii promoţiei 2020
Indicator indeplinit
Analiza fişelor de
disciplină pentru anul
universitar 2020-2021

Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socioeconomic şi cu patronatele pentru creşterea
gradului de angajare a tinerilor
absolvenţi.Creştereacompetenţelorabsolvenţilor
master A.M.C.E.

Proces verbal incheiat co
ocaziaîntâlniriidintreangajatorişicadreledida
ctice cu activităţi la programul de studii
master A.M.C.E.

Noiembr
ie 2020

IUNIE
2020
FISA DE EVALUARE

INDICATOR
INDEPLINIT

Fișa de
evaluareaîndepliniriistandardelorspecificeîn
domeniupentruprogramul de
studiiMASTER A.M.C.E.

IULIE
2020
INDICATOR
INDEPLINIT

IULIE
2020

BAZA DE DATE ABSOLVENTI
Septemb
rie 2020

Octombr
ie 2020

Întocmit,
CEAC-P
1.
2.
3.

Proces verbal/minută

CONF. UNIV. DR. COJANU FLORIN
CONF. UNIV. DR. POPESCU CORINA
LECT. UNIV. DR. MATEESCU ADRIANA

PENTRU FIECARE DISCIPLINA DIN PI
TREBUIE SA EXISTE FISA DISCIPLINEI
CORECT COMPLETATA

INDICATOR
INDEPLINIT

PROCES VERBAL PRIVIND ANALIZA
FISELOR DE DISCIPLINA

4.
5.
6.

STUDENT MASTERAND CIOLPONEA CĂTĂLINA
STUDENT MASTERAND MĂRGĂRIT TEODORA
ANGAJATOR: INSPECTOR SCOLAR ED. FIZICA PROF. GHEORGHE GEORGESCU

