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PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE 
CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDIU 

DE MASTER 'PERFORMAN
 
 
 
 A. Responsabilităţi: 

 1. analiza necesităţilor academice şisocio
cu identificarea grupului ţintă de clienţipotenţiali, studenţişi angajatori
 2. identificarea cadrului legislativ ce permite dezvoltarea programului de studiu şi a 
cerinţelor ce decurg din reglementări naţionale, locale sau instituţionale
 3. posibile consideraţiişi argumente legate de managementul strategic al universităţiişi de 
modul în care acesta este interesat în dezvoltarea programului de studiu
 4. identificarea obiectivelor programului, a cerinţelorclienţilor referitoare la competenţele 
profesionale şi sociale aşteptate de aceştia după absolvirea programului de studiu
 5. identificarea rezultatelor aşteptate ale programului de studiu, exprimate prin portofoliul 
competenţelor, abilităţilor, deprinderilor, pe care le vor obţine viitorii studenţi
 6. sinteza informaţiilor privind programe de studiu similare identificate din
naţionalăşiinternaţională;  
 7. coordonarea procesului de elaborare şi modificare a curriculei specializării
 8. organizarea evaluării periodice a programului de studiu, pe baza procedurii de evaluare 
stabilită de Consiliul Calităţii;  
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Anexa nr. 2.  
Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii 

ȘTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ 
DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

MASTER PERFORMANTA IN SPORT 

AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
Director Departament                                               În ședința Departamentului

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

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A 
ȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDIU 

DE MASTER 'PERFORMANȚĂ ÎN SPORT' 

1. analiza necesităţilor academice şisocio-economice a dezvoltării programului de studiu, 
cu identificarea grupului ţintă de clienţipotenţiali, studenţişi angajatori; 

2. identificarea cadrului legislativ ce permite dezvoltarea programului de studiu şi a 
cerinţelor ce decurg din reglementări naţionale, locale sau instituţionale; 

3. posibile consideraţiişi argumente legate de managementul strategic al universităţiişi de 
modul în care acesta este interesat în dezvoltarea programului de studiu;  

4. identificarea obiectivelor programului, a cerinţelorclienţilor referitoare la competenţele 
profesionale şi sociale aşteptate de aceştia după absolvirea programului de studiu;

. identificarea rezultatelor aşteptate ale programului de studiu, exprimate prin portofoliul 
competenţelor, abilităţilor, deprinderilor, pe care le vor obţine viitorii studenţi; 

6. sinteza informaţiilor privind programe de studiu similare identificate din

7. coordonarea procesului de elaborare şi modificare a curriculei specializării
8. organizarea evaluării periodice a programului de studiu, pe baza procedurii de evaluare 
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ții la nivelul programului de studii 

 
ședința Departamentului 

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

ȘI ASIGURARE A 
ȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDIU  

economice a dezvoltării programului de studiu, 

2. identificarea cadrului legislativ ce permite dezvoltarea programului de studiu şi a 

3. posibile consideraţiişi argumente legate de managementul strategic al universităţiişi de 

4. identificarea obiectivelor programului, a cerinţelorclienţilor referitoare la competenţele 
 

. identificarea rezultatelor aşteptate ale programului de studiu, exprimate prin portofoliul 

6. sinteza informaţiilor privind programe de studiu similare identificate din oferta 

7. coordonarea procesului de elaborare şi modificare a curriculei specializării;  
8. organizarea evaluării periodice a programului de studiu, pe baza procedurii de evaluare 
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 9. în funcţie de cerinţele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare a 
calităţii, propune îmbunătăţiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea 
numărului de ore, felul activităţilor didactice etc. în planul de învăţămân
 10. contribuie la armonizarea curriculei specializării cu celelalte specializări din 
universitate, precum şi cu alte universităţi din ţarăşi străinătate, în vederea promovării cooperării şi 
a îmbunătăţirii continue a eficienţeişi a ren
 11. analizarea de comun acord cu conducerea academică şi implementarea în practică a 
îmbunătăţirilor necesare în privinţacalităţii actului didactic, rezultate în urma evaluărilor.
 
 
Nr.crt. Descrierea activită

1 Coordonarea și analiza activităților privind asigurarea și evaluarea calității

 1.1 

Evaluarea activității CEAC la nivelul 
programului de studiu de master 
”PERFORMANȚĂ ÎN SPORT” pe 
anul 2020 

  1.2 
Evaluarea activității didactice de către 
studenții programului de studiu DE 
MASTER PS 

 1.3 
Monitorizarea acțiunilor de 
îmbunătățire a calității inițiate la nivelul 
programului de studiu DE MASTER PS

 1.4 
 Discutarea rezultatelor la vizita de 
evaluare externă a programului de 
studiu DE MASTER PS 
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cţie de cerinţele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare a 
calităţii, propune îmbunătăţiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea 
numărului de ore, felul activităţilor didactice etc. în planul de învăţământ al specializării

10. contribuie la armonizarea curriculei specializării cu celelalte specializări din 
universitate, precum şi cu alte universităţi din ţarăşi străinătate, în vederea promovării cooperării şi 
a îmbunătăţirii continue a eficienţeişi a rentabilităţii specializării; 

11. analizarea de comun acord cu conducerea academică şi implementarea în practică a 
îmbunătăţirilor necesare în privinţacalităţii actului didactic, rezultate în urma evaluărilor.

Descrierea activității Termen 
limită 

Responsabil 

și analiza activităților privind asigurarea și evaluarea calității

ții CEAC la nivelul 
programului de studiu de master 

ȚĂ ÎN SPORT” pe 
Februarie 
2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Întocmirea raportului 
anual (2019) privind 
activitatea de evaluare şi 
asigurare a calităţii la 
nivelul programului de 
studiu DE MASTER PS

ții didactice de către 
ții programului de studiu DE 

Martie 
2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Îmbunătăţire 
chestionare.
Postare chestionare pe 
site (online).
Analiză rezultate.

țiunilor de 
țire a calității inițiate la nivelul 

de studiu DE MASTER PS 
Permanent 

Directorul 
DEFS 
Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Elaborare rapoarte pe 
program de studiu.
Analiză rapoarte.
Elaborare de planuri de 
măsuri de îmbunătăţire a 
situațiilor constatate.

Discutarea rezultatelor la vizita de 
evaluare externă a programului de 

Semestrul 
al II-lea al 
anului 
universitar  
2020-2021 

Directorul 
DEFS 
Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 

În func
se vor 
specifice de suport.
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cţie de cerinţele noi identificate în timpul anului sau prin procesul de evaluare a 
calităţii, propune îmbunătăţiri calitative privind introducerea unor discipline noi, modificarea 

t al specializării; 
10. contribuie la armonizarea curriculei specializării cu celelalte specializări din 

universitate, precum şi cu alte universităţi din ţarăşi străinătate, în vederea promovării cooperării şi 

11. analizarea de comun acord cu conducerea academică şi implementarea în practică a 
îmbunătăţirilor necesare în privinţacalităţii actului didactic, rezultate în urma evaluărilor. 

Observații 

și analiza activităților privind asigurarea și evaluarea calității 

Întocmirea raportului 
anual (2019) privind 
activitatea de evaluare şi 
asigurare a calităţii la 
nivelul programului de 
studiu DE MASTER PS 

Îmbunătăţire 
chestionare. 
Postare chestionare pe 
site (online). 
Analiză rezultate. 

Elaborare rapoarte pe 
program de studiu. 
Analiză rapoarte. 
Elaborare de planuri de 
măsuri de îmbunătăţire a 

țiilor constatate. 

În funcție de data vizitei 
se vor organiza activități 
specifice de suport. 
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 1.5 Analiza calităţiiactivităţii didactice

1.6 
Evaluarea rezultatelor activităţilor de 
cercetare efectuate în cadrul 
programului de studiu de MASTER PS

1.7 
Analiza spaţiilor de învăţământ 
dotării acestora în vederea respectării 
cerinţelor ARACIS 
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MASTER PS 

Analiza calităţiiactivităţii didactice Permanent 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Analiza planului de 
învăţământ în vederea 
respectării cerinţelor 
ARACIS.
Analiza calităţii
programelor analitice  
analiza proiectării, 
organizării 
şidesfăşurăriiactivităţilor 
didactice.
Analiza utilizării 
materialelor didactice şi 
a mijloacelor de 
învăţământ.
Analiza existenţei 
suportului de curs pentru 
disciplinele din planul 
de învă
Propunerea de măsuri 
pentru îmbunătăţirea 
metodelor de predare şi 
orientarea 
învăţământului pe 
crearea de competenţe.

Evaluarea rezultatelor activităţilor de 
cercetare efectuate în cadrul 
programului de studiu de MASTER PS 

Septembrie 
2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Verificarea activităţii de 
cercetare a studen
în contextul realizării 
lucrărilor de 
DISERTA
participării acestora la 
sesiunile de comunicări 
științifice ale studenților.

de învăţământ și a 
dotării acestora în vederea respectării 

Aprilie 
2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu 
DEMASTER 
PS 

Întocmirea unor referate 
de achizi
materiale didactice, 
pentru acoperirea 
standardelor ARACIS.
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Analiza planului de 
învăţământ în vederea 
respectării cerinţelor 
ARACIS. 
Analiza calităţii 
programelor analitice  - 
analiza proiectării, 
organizării 
şidesfăşurăriiactivităţilor 
didactice. 
Analiza utilizării 
materialelor didactice şi 
a mijloacelor de 
învăţământ. 
Analiza existenţei 
suportului de curs pentru 
disciplinele din planul 
de învățământ. 
Propunerea de măsuri 
pentru îmbunătăţirea 
metodelor de predare şi 
orientarea 
învăţământului pe 
crearea de competenţe. 

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

Întocmirea unor referate 
de achiziții pentru 
materiale didactice, 
pentru acoperirea 
standardelor ARACIS. 
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1.8 

Atragerea studenţilor în activitatea de 
cercetare ştiinţificăşicreştereacalităţii 
Sesiunii de comunicări 
ştiinţificestudenţeşti 

2 Audituri interne   

2.1 Îndrumarea studenților 

2.2 Fişele disciplinelor 

2.3 
Monitorizarea desfăşurării sesiunilor de 
examen 

  2.4 
Activitatea de stagiu de practică 
analiza stagiilor de practică ale anilor 
de studii 
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Atragerea studenţilor în activitatea de 
cercetare ştiinţificăşicreştereacalităţii 

Mai 2021 CEAC-DEFS 

Organizarea în 
colaborare cu studenţii a 
unei sesiunii de 
comunicări ştiinţifice la 
nivelul DEFS

Martie 
2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Repartizarea 
îndrumătorilor pe ani/ 
grupe de studenţi.
Monitorizarea activităţii 
de îndrumare.
Activităţi
repartizarea temelor de 
DISERTA
Monitorizarea 
prezenţeistuden
orele de curs şiaplicaţii.

Martie 
2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

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

Monitorizarea desfăşurării sesiunilor de 

Sesiunea 
de 
iarnă/vară, 
conform 
structurii 
generale a 
anului 
universitar 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Planificarea examenelor.
Planificarea asisten
la examen.
Condiţii de desfăşurare a 
examenelor.
Analiza rezultatelor 
şcolare ale studen
programul de studiu

Activitatea de stagiu de practică - 
analiza stagiilor de practică ale anilor Mai 2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Mod de organizare.
Contracte pentru stagiile 
de practică.
Repartizarea 
responsabililor de 
practică.
Materiale necesare 
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Organizarea în 
colaborare cu studenţii a 
unei sesiunii de 
comunicări ştiinţifice la 
nivelul DEFS 

Repartizarea 
îndrumătorilor pe ani/ 
grupe de studenţi. 
Monitorizarea activităţii 
de îndrumare. 
Activităţi privind 
repartizarea temelor de 
DISERTAȚIE. 
Monitorizarea 
prezenţeistudenților la 
orele de curs şiaplicaţii. 

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

Planificarea examenelor. 
Planificarea asistenților 
la examen. 
Condiţii de desfăşurare a 
examenelor. 
Analiza rezultatelor 
şcolare ale studenților la 
programul de studiu 

Mod de organizare. 
Contracte pentru stagiile 
de practică. 
Repartizarea 
responsabililor de 
practică. 
Materiale necesare 
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 2.5 Finalizarea studiilor 

3 
Actualizarea/îmbunătățirea documentelor sistemului de management al calității la 
nivelul programului de studiu 

3.1 
Revizuirea planului de învăţământ în 
concordanţă cu cerinţele actuale  

3.2 
Actualizarea ghidului studen
MASTER PS 

4 Actualizare/gestionare baze de date 

4.1 
Baze de date privind programul 
studiu DE MASTER PS 
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desfăşurării
practică (ghiduri de 
practică).

Iunie 2021 

Directorul 
DEFS 
Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Programarea activităţilor 
pentru susţinerea 
lucrării/proiectului.
Propuneri de comisii de 
finalizare a studiilor.
Propuneri de comisii de 
rezolvare a 
contestaţiilor.
Analiza rezultatelor 
obţinute de absolvenţi.

țirea documentelor sistemului de management al calității la 
nivelul programului de studiu DE MASTER PS 

Revizuirea planului de învăţământ în 
concordanţă cu cerinţele actuale   

Septembrie 
2021 

Directorul 
DEFS 
Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Analiza planului de 
învăţământ, elaborarea 
proiectului de curriculă.

ghidului studenților la Octombrie 
2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Publicarea ghidului pe 
pagina web a DEFS.

Actualizare/gestionare baze de date și documente privind calitatea 

Baze de date privind programul de 
Permanent  

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Colectarea de date 
privind  următorii 
parametrii de evoluţie: 
progresia numărului de 
studenţi; procentajul de 
succes în promovarea 
examenelor şi a anilor 
de studii
satisfacţieprofesională a 
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desfăşurării stagiului de 
practică (ghiduri de 
practică). 

Programarea activităţilor 
pentru susţinerea 
lucrării/proiectului. 
Propuneri de comisii de 
finalizare a studiilor. 
Propuneri de comisii de 
rezolvare a 
contestaţiilor. 
Analiza rezultatelor 
obţinute de absolvenţi. 

țirea documentelor sistemului de management al calității la 

Analiza planului de 
învăţământ, elaborarea 
proiectului de curriculă. 

Publicarea ghidului pe 
pagina web a DEFS. 

Colectarea de date 
privind  următorii 
parametrii de evoluţie: 
progresia numărului de 
studenţi; procentajul de 
succes în promovarea 
examenelor şi a anilor 
de studii; nivelul de 
satisfacţieprofesională a 
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4.2 
Rezultatele evaluării programului de 
studiu DE MASTER PS 

5 Diseminarea informațiilor și crearea culturii calității în departament

5.1 
Îmbunătăţireaactivităţilor de consiliere a 
studenţilor (orientarea în activităţi de 
studiu, practică, carieră) 

5.2 
Informarea studenţilor prin postarea 
anunţurilor pe pagina web a DEFS

5.3 

Întâlniri cu 
reprezentanții studenților/absolvenților 
și ai mediului socio-economic pentru 
discutarea problemelor referitoare la 
calitate 
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studenţilor; eficienţa 
corpului profesoral (rata 
număr de 
studenţi/profesor etc.); 
resursele de învăţare 
disponibile şi costul 
lor/student; indicatori 
proprii de performanţă 
ai programului de 
studiu, comparativ cu 
performanţa altor 
programe din 
departament, facultate 
sau universitate.

programului de 
Permanent  

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Informarea periodică a 
membrilor DEFS în 
legătură cu 
evaluării.

țiilor și crearea culturii calității în departament   

mbunătăţireaactivităţilor de consiliere a 
studenţilor (orientarea în activităţi de Permanent 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Organizare de 
evenimente de informare 
a studenţilor.

Informarea studenţilor prin postarea 
anunţurilor pe pagina web a DEFS 

Permanent 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Actualizarea permanentă 
a paginii web a DEFS.

ților/absolvenților 
economic pentru 

discutarea problemelor referitoare la 
Iunie 2021 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Dezvoltarea de 
parteneriate cu mediul 
socio-
patronatele pentru 
creşterea gradului de 
angajare a tinerilor 
absolvenţi.
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studenţilor; eficienţa 
corpului profesoral (rata 
număr de 
studenţi/profesor etc.); 
resursele de învăţare 
disponibile şi costul 
lor/student; indicatori 
proprii de performanţă 
ai programului de 
studiu, comparativ cu 

formanţa altor 
programe din 
departament, facultate 
sau universitate. 

Informarea periodică a 
membrilor DEFS în 
legătură cu rezultatele 
evaluării. 

    

Organizare de 
evenimente de informare 
a studenţilor. 

Actualizarea permanentă 
a paginii web a DEFS. 

ezvoltarea de 
parteneriate cu mediul 

-economic şi cu 
patronatele pentru 
creşterea gradului de 
angajare a tinerilor 
absolvenţi. 
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5.4 

Elaborare de rapoarte/informarea 
conducerii privind rezultatele 
proceselor de evaluare/audit intern la 
nivelul programului de studiu DE 
MASTER PS 

5.5 
Actualizarea site-ului DEFS 
la informaţii de interes public

5.6 
Participare la proiecte si evenimente 
privind calitatea în educație

5.7 

Întâlniri cu studenții din anii terminali 
și absolvenții de liceu pentru 
promovarea programului de studiu 
MASTER PS 

 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pentru programul de studiu de master  
”Performanță în Sport” 
Conf. univ.dr. MACRI AURELIA CRISTINA
Lector. Enache Carmen 
MASTERAND Constantin Mihaela
Masterand  Angelescu Florin 
 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI 
RAPORTAREA ÎN SISTEMUL DE 

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

Elaborare de rapoarte/informarea 
conducerii privind rezultatele 
proceselor de evaluare/audit intern la 

lui de studiu DE 
Permanent 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Aprobarea rapoartelor în 
cadrul 
departament, trimiterea 
lor spre avizare în 
Consiliul F
mai departe spre 
structurile ierarhice 
superioare ale UPIT.

ului DEFS și accesul 
la informaţii de interes public 

Permanent 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Reproiectarea şi 
actualizarea permanentă 
a paginii web a DEFS.

proiecte si evenimente 
ție 

Permanent 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Îmbunătăţirea calificării 
cadrelor didactice 
abilitarea acestora de a 
construi o ofertă 
educaţională modernă şi
diversificată, centrată pe 
nevoile de dezvoltare ale 
studen

ții din anii terminali 
și absolvenții de liceu pentru 
promovarea programului de studiu DE 

Periodic 

Comisia 
CEAC la 
nivelul 
programului 
de studiu DE 
MASTER PS 

Distribuirea de bro
pliante.
Prezentări multimedia 
ale programului de 
studiu DE MASTER PS 
cu ocazia unor 
evenimente de 
promovare.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pentru programul de studiu de master  

univ.dr. MACRI AURELIA CRISTINA 

MASTERAND Constantin Mihaela 
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Aprobarea rapoartelor în 
cadrul ședințelor de 
departament, trimiterea 
lor spre avizare în 
Consiliul FȘEFI și apoi 
mai departe spre 
structurile ierarhice 
superioare ale UPIT. 

Reproiectarea şi 
actualizarea permanentă 
a paginii web a DEFS. 

Îmbunătăţirea calificării 
cadrelor didactice și 
abilitarea acestora de a 
construi o ofertă 
educaţională modernă şi 
diversificată, centrată pe 
nevoile de dezvoltare ale 
studenților. 

Distribuirea de broșuri, 
pliante. 
Prezentări multimedia 
ale programului de 
studiu DE MASTER PS 
cu ocazia unor 
evenimente de 
promovare. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii pentru programul de studiu de master  
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EVALUARE 
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