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FACULTATEA DE ELECTRONICA, COMUNICATII SI CALCULATOARE

Planul de activitate CEAC-F pentru anul 2021
Comisiile sunt coordonate si monitorizate de către prodecan. Presedintele comisiei
inainteaza rapoarte de lucru solicitate de prodecan si prezinta anual un raport de activitate pentru
avizare in Consiliul Facultatii. Numărul şi componenţa comisiilor se stabilesc de Consiliul
Facultăţii. Comisiile elaborează regulamente, proceduri si pregătesc proiectele de hotărâri în
domeniile specifice de lucru. Comisiile activează în baza normelor legale, precum şi ale Cartei
universitare.
Comisia cu atribuțiuni privind calitatea invatamantului si activitati didactice la nivelul
Facultatii (numita Comisia de evaluare și asigurare a calității pe facultate – CEACF) conlucrează
cu comisiile de evaluare și asigurare a calității (CEAC) pe programe de studii de la nivelul
Departamentelor și are misiunea evaluării interne şi asigurării calităţii serviciilor educaţionale la
nivel de facultate, este coordonată de decan şi are următoarele atribuţii şi competenţe:
b) coordonează aplicarea procedurilor de evaluare şi de asigurare a calităţii, aprobate de
către Rectorul UP, referitoare la capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi la sistemul
de management al calităţii serviciilor educaţionale ;
c) elaborează rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii serviciilor educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică din facultate pe care îl prezintă în şedinţa Consiliului facultăţii;
d) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică;
e) răspunde de implementarea Hotărârii Senatului UP cu privire la asigurarea calităţii
serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;
f) cooperează cu organismele abilitate care asigură evaluarea externă a calităţii
serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică ;
g) analizeaza si avizeaza planurile de invatamant și fisele disciplinelor ;
h) asigura suportul necesar pentru organizarea concursurilor de titularizare a cadrelor
didactice ;
2) La nivelul FECC, Comisia CEAC-F cu atribuțiuni privind calitatea invatamantului si
activitati didactice se formează conform reglementărilor in vigoare. Comisia este subordonată
funcţional Comisiei de evaluare şi de asigurare a calităţii de la nivelul UP, care este asistată
logistic de către Departamentul de Management al calităţii.
3) La nivelul Departamentului ECIE, se formează conform reglementărilor in vigoare,
Comisia cu atribuțiuni privind calitatea invatamantului si activitati didactice, care conlucreaza cu
CEAC –Programe de studiu. Acesta comisie de calitate este coordonată de director şi are
următoarele atribuţii şi competenţe:
b) coordonează aplicarea procedurilor de evaluare şi de asigurare a calităţii, aprobate de
către decan, referitoare la capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi la sistemul de
management al calităţii serviciilor educaţionale ;
c) elaborează rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii serviciilor educaţionale şi de
cercetare ştiinţifică din departament pe care le prezintă în şedinţa DECIE si le transmite
decanului;
d) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare
ştiinţifică;
e) răspunde de implementarea Hotărâriilor CF cu privire la asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale şi de cercetare ştiinţifică;

f) cooperează cu organismele abilitate care asigură evaluarea externă a calităţii
serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică ;
g) analizeaza si avizeaza planurile de invatamant și fisele disciplinelor ;
h) asigura suportul necesar pentru organizarea concursurilor de titularizare a cadrelor
didactice ;
Comisia cu atribuțiuni privind activitățile științifice si CDI coordonează activitatea de
cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor FECC; asigură dezvoltarea
cooperării interne şi internaţionale în domeniul învăţământului superior tehnic şi cercetării
ştiinţifice, crearea, dezvoltarea şi diversificarea surselor suplimentare de finanţare a proceselor
didactice şi de cercetare ştiinţifică a FECC. Este coordonată de prodecan cu responsabilitati in
domeniu. Îşi desfăşoara activitatea pe bază de ROF şi organigramă proprie aprobate de CF şi are
în principal următoarele atribuţii şi competenţe :
a) elaborează strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice din Facultate, prin
corelare cu priorităţile stabilite la nivelul Universităţii şi la nivel naţional de către Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS);
b) mobilizează activitatea de cercetare a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor
FSE;
c) evaluează rezultatele cercetării ştiinţifice din facultate;
d) avansează/analizează propunerile de înfiinţare sau desfiinţare de unităţi de cercetare şi
le propune spre avizare Consiliului facultăţii, după care sunt supuse aprobării Senatului;
e) iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice cu participare internă şi internaţională;
f) analizează şi avizează modul de utilizare a resurselor financiare obţinute din activitatea
de cercetare;
g) iniţiază şi promovează parteneriatul şi relaţiile de cooperare cu universităţi similare din
ţară şi străinătate, bazate pe principiile libertăţii academice, egalităţii şi reciprocităţii ;
h) asigura suportul necesar pentru organizarea de manifestari stiintifice organizate in
parteneriat academic;
i) asigura suportul necesar pentru activitatea de editare si evaluare a articolelor ce se
publica in buletinele științifice ale Departamentelor sau cele manageriate de Facultate in
parteneriat academic;
j) raspunde de gestionarea bazei de date cu rezultatele cercetarii.
1) Comisia cu atribuțiuni privind activitațile studenţeşti îşi desfăşoară activitatea sub
monitorizarea prodecanului cu responsabilitati in domeniu si are, în principal următoarele
atribuţii şi competenţe:
a) indrumarea studentilor;
b) incheierea de parteneriate cu studentii facultatii;
c) organizarea cercurilor studentesti;
d) organizarea concursurilor studentesti;
e) organizarea sesiunilor stiintifice studentesti;
2) Se ocupă, în temeiul prevederilor din Carta universităţii, de administrarea problemelor
sociale şi cultural-sportive ale studenţilor facultăţii;
3) Propune Biroului Consiliului:
a) lista studenţilor care beneficiază de burse şi alte forme de sprijin material;
b) lista studenţilor care beneficiază de bilete de tabără conform regulamentelor în
vigoare;
4) Activitatea comisiei este ghidată de Regulamentul de organizare şi funcţionare,
Regulamentul de etică și Regulamentul de ordine internă, aprobate de Consiliul facultăţii, şi de
Regulamentul Consiliului pentru probleme sociale studenţeşti, adoptat de Senatul Universităţii
din Piteşti.

Comisia cu atribuțiuni privind relatiile academice este coordonata de catre decan.
Indeplineste, in principal urmatoarele atributii si competente :
a) crează, dezvoltă şi asigură legături trainice cu universitati, institute de cercetare si alte
institutii din tara si strainatate;
b) iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare cu diferite universităţi din Europa şi din
lume ;
e) asigura relatiile cu mass-media pentru o buna vizibilitate a facultatii ;
f) intretine relatiile cu mediul economic si social ;
g) intretine relatiile cu mediul preuniversitar.
Comisia cu atribuțiuni privind relatiile cu mediul de afaceri este coordonata de catre
prodeca. Indeplineste, in principal urmatoarele atributii si competente :
a)crează, dezvoltă şi asigură legături trainice cu mediul de afaceri în scopul creşterii
posibilităţilor integrării la nivel superior a tinerilor absolvenţi în problematica concretă a
mediului de afaceri;
b) iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare cu diferite companii din tara, Europa şi din
lume ;
d) se ocupă de atragerea investitorilor şi dezvoltarea mediului de afaceri ;
e) asigura relatiile cu mass-media pentru o buna vizibilitate a facultatii ;
f) intretine relatii cu mediul economic si social ;
Comisia cu atribuțiuni privind practica îşi desfăşoară activitatea sub monitorizarea
prodecanului cu responsabilitati in domeniu si are, în principal următoarele atribuţii şi
competenţe:
a) crează, dezvoltă şi asigură legături trainice cu mediul de afaceri în scopul creşterii
posibilităţilor de organizare a practicii in companii;
b) iniţiază acţiuni de practica in companii cu sediul in Pitesti sau limitrofe acestuia. tara,
Europa şi din lume ;
c) organizeaza practica studenteasca, precum si stagiile de practica;
Comisia cu atribuțiuni privind relațiile internaționale îşi desfăşoară activitatea sub
monitorizarea prodecanului cu responsabilitati in domeniu si are, în principal următoarele
atribuţii şi competenţe:
a) crează, dezvoltă şi asigură legături trainice la nivel international.
b) iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare internationala cu diferite universitati si
companii din Europa şi din lume ;
d) se ocupă de realizarea acordurilor internationale si mobilitati prin programe Erasmus+,
AUF etc. ;
e) asigura relatiile cu mass-media pentru o buna vizibilitate a facultatii ;
Comisia cu atribuțiuni privind urmărirea angajabilității absolvenților îşi desfăşoară
activitatea sub monitorizarea prodecanului cu responsabilitati in domeniu si are, în principal
următoarele atribuţii şi competenţe:
a) mentine relatiile cu absolventii facultatii in vederea raportarii angajabilității acestora.
b) iniţiază şi organizează acţiuni cu studentii facultatii unde sunt invitati absolventi ai
facultatii;
d) se ocupă de realizarea rapoartelor anuale privind angajabilitatea pe programme de
studii
1) Comisia cu atribuțiuni privind organizarea interna este coordonata de catre un
prodecan. Indeplineste, in principal urmatoarele atributii si competente :
a) realizează în temeiul prevederilor din Carta Universităţii, managementul administrativ
al facultăţii ;

b) elaborează planurile strategice şi planurile operaţionale pe care le propune spre analiză
şi aprobare Consiliului Facultăţii;
c) urmăreşte modul cum este administrat spaţiul universitar şi întregul patrimoniu
gestionat de Facultate, conform destinaţiilor prevăzute prin strategia pe termen lung;
d) coordonează activitatea personalului administrativ;
e) urmăreşte modul de utilizare a resurselor financiare, potrivit legii;
f) urmăreşte modul cum se încasează taxele (lei/valută), în conformitate cu normele
legale;
g) propune Biroului Consiliului acordarea de stimulente în condiţiile legii;
h) se ocupă pentru obţinerea de sponsorizări, donaţii şi alte forme de sprijin financiar şi
material potrivit legii;
i) se ocupă de asigurarea condiţiilor materiale şi logistice necesare desfăşurării diferitelor
acţiuni organizate în Facultate ( activităţi didactice şi de cercetare, concursuri de admitere,
licenţă, sesiuni ştiinţifice);
j) organizarea şi administrarea bazei de date şi a paginii WEB a Facultăţii ;
k) coordoneaza si administeaza comenzile din statul de functiuni ;
l) elaboreaza statul de functiuni ;
m) elaboreaza orariile ;
n) organizeaza planificarea sesiunilor ;
o) coordoneaza finalizarea studiilor;
p) gestioneaza spatiile universitare.
2) Are misiunea de a urmări respectarea deontologiei universitare, care presupune:
a) asumarea tuturor obligaţiilor ce rezultă din statutul, poziţia profesională sau funcţia
administrativă a persoanei care desfăşoară, pe durată de timp determinată/nedeterminată,
activităţi în cadrul FECC, ori în spaţiile acesteia;
b) respectarea regulilor stabilite legal, ce guvernează activitatea instituţiei;
c) demnitate, conştiinţă, moderaţie, tact;
d) abţinerea de la calificări ofensatoare faţă de colegi şi instituţie, manifestarea
solidarităţii, a diligenţei, corectitudinii şi loialităţii.
3) Are misiunea de a elabora recomandări privind etica universitară, deontologia
cercetării ştiinţifice, echitatea internă, relaţiile dintre diferite grupuri de interese din mediul
comunităţii universitare;
4) Analizează abaterile de la deontologia universitară şi propune măsuri pentru
soluţionare:
a) măsurile propuse în cazul studenţilor, cursanţilor şi masteranzilor, sunt soluţionate de
către Consiliul Facultăţii;
b) măsurile propuse pentru personalul administrativ şi didactic sunt avizate de Consiliul
Facultăţii şi soluţionate de Biroul Senatului. Măsurile propuse, în cazul cadrelor didactice, se
supun aprobării Senatului, conform procedurilor prevăzute în regulamentele interne ale
Universităţii din Piteşti.
5) Analizeaza riscurile identificate la nivel institutional.
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