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PLAN DE ACTIVITATE 

Privind asigurarea calității la programului de studiu  

CARIERE JURIDICE 

Perioada de planificare 1.01.2021 - 31.12.2021 
 
 

Obiectiv Activități 
Termen/ perioadă 

de realizare 
Indicatori de rezultat predefiniți 

Funcţionarea eficientă şi responsabilă 

a structurilor de evaluare şi asigurare 

a calităţii 

 

Realizarea şi aprobarea planului de activităţi CEAC-
P-CJ  pentru anul 2021 

Ianuarie 2021 Plan de activitate 

CEAC-CJ 

Asigurarea calităţii activităţii de 

cercetare a cadrelor didactice 

Analiza îndeplinirii indicatorilor ARACIS referitori 
la cercetarea ştiinţifică în domeniul disciplinelor din 
post a cadrelor didactice cu activităţi la programul de 
studii CJ în anul 2020 

Februarie-Martie 

2021 

Notă de informare în şedinţa DAP de 
către responsabilul de program 

Evaluarea competenţelor 

absolvenţilor CJ  potrivit asteptărilor 

si cerinţelor angajatorilor  

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

Martie-Aprilie 

2021 
Proces verbal/minută a întâlnirii 

Asigurarea calităţii procesului de 

predare-învăţare-evaluare 

Analiza rezultatelor studenţilor de la programul de 
studii APIE în sesiunea de iarnă 2021/ de vară 2021 şi 
măsuri de îmbunătăţire a promovabilității 
 
 
 
 

Martie 2020 / Iulie 

2021 

 
 

 

 

Mai 2021 

Raport de analiză pe baza 

centralizatorului rezultatelor, realizat 

de îndrumătorii grupelor de studii 
 
 



Obiectiv Activități 
Termen/ perioadă 

de realizare 
Indicatori de rezultat predefiniți 

Informare privind organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor de practică a studenţilor programului de 
studii CJ 

 
 
 

Analiza elaborării materialelor didactice de către 
titularii de discipline la programul CJ 
 
Analiza listei temelor de licență propuse de cadrele 
didactice pentru anul universitar 2021-2022 
 
 

Analiza rezultatelor examenului de finalizare a 
studiilor la programul CJ 
 
 

Analiza fişelor de disciplină pentru anul universitar 

2021-2022 

 
 

 

 

Martie 2021 

 

 
 

Iunie 2021 

 

 

 

Octombrie 2021 

 

 
 

Septembrie 2021 

Notă de informare în şedinţa DAP pe 

baza centralizatorului stagii  de 

practică  

 

PV analiză materiale didactice 
 

 

 
 

PV al ședinței de analiză a listei 

temelor propuse 

 

Notă de informare în ședința DAP pe 

baza catalogului examenului de 

finalizare a studiilor 2019 CJ 

 

PV analiza fișe disciplină 

 

Analiza îndeplinirii standardelor 

specifice ARACIS pentru programul 

de studii CJ 

 

Fundamentarea revizuirii planului de învăţământ în 

vederea îmbunătățirii concordanței dintre 

competențelor absolvenților și cerințele pieței muncii 

 

Proiectarea planului de învăţământ pentru promoţia 

2021-2022 

Mai 2021 

 

 

 

Iunie 2021 

 

 

 

PV  

 

 

 

PV în caz de revizuire a planului de 

învățământ CJ 

 

29.01.2021 

Întocmit, 

CEAC – CJ 

Lect. univ. dr. Andrei Soare  - responsabil program 

Lect. univ. dr. Viorica Popescu 

Nicolae Valentina – reprezentant studenți 

Graure Ionuț– Reprezentant absolvenți 

Cabinet individual de avocat Ghineț Cristina – reprezentant angajatori 


