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1. Introducere
Descrierea generală a managementului calității la nivelul facultății
Facultatea de Științe Economice și Drept funcționează din data de 01.10.2017, în urma
fuzionării Facultății de Drept și Științe Administrative cu Facultatea de Științe Economice.
În cadrul Facultății de Științe Economice și Drept sunt acreditate să funcționeze opt
programe de licență - „Drept”, „Administrație publică”, „Administrarea afacerilor”,
„Economia comerțului, turismului și serviciilor”, „Management”, „Marketing”,
„Contabilitate și informatică de gestiune”, „Economie și Afaceri Internaționale” și „Finanțe și
bănci”- toate la forma de învățământ cu frecvență. Programele de licență „Drept”, „Economia
comerțului, turismului și serviciilor”, „Management”, „Contabilitate și informatică de
gestiune”, și „Finanțe și bănci” sunt acreditate și la forma de învățământ cu frecvență redusă.
De asemenea, funcționează unsprezece programe de master – „Administrația publică în
contextul integrării europene”; „Instituții juridice europene și internaționale”, „Asistența
juridică a întreprinderii”, „Cariere Juridice”, „Management strategic și dezvoltarea afacerilor”
(în limba engleză), „Managementul strategic al resurselor umane”, „Administrarea afacerilor
în comerț, turism și servicii de ospitalitate”, „Management financiar bancar și în asigurări”,
„Economie și finanțe europene”, „Contabilitate managerială și audit contabil” și
„Management contabil și informatică de gestiune.”
Structura facultății este formată din trei departamente – „Drept și administrație
publică”, „Management și administrarea afacerilor” și „Finanțe, contabilitate și economie”
precum și din secretariat.
Tabel 1. Structurile de evaluare și asigurare a calității la nivelul facultății
Facultatea de Științe Economice
Facultatea de Drept și Științe
Administrative
Conf. dr. Avrămescu
Conf. dr. Drăghici
Tiberiu - președinte
Componența comisiei AndreeaComponența
a fost aprobată în președinte
comisiei
a
fost
Consiliului Prof. univ. dr. aprobată în ședința
Lect. dr. Micu Cristina ședința
Facultății din data de Anton
- membru
Florinel Consiliului Facultății
12.05.2016
data
de
Boța Moisin - din
17.05.2016.
membru
Conf.
dr.
Mihai
Lect. dr. Popescu
Daniela- membru
Carminamembru
Conf. dr. Bondoc
Reprezentant al
Daniela- membru
studenților
–
Sanda Larisa
Student
Ciolacu
Badea Viorel –
Giuliana - membru
Direcția
Județeană pentru
Evidența
Persoanelor
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Absolvent Munteanu
Lucian- membru
Angajator
Ștefan
Valeriu- membru
Lect.
dr.
Oancea
Olimpia - secretar
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Argeș
absolvent Roșoi
Robert- membru

Facultatea de Științe Economice și Drept
Prof. dr. Chelaru Eugen
Componența comisiei a fost
aprobată în ședința Consiliului
conf. univ. Nenu Carmen - membru
Facultății
din
data
de
conf. univ. Burtescu Claudia - membru
29.11.2016
lect. univ. Dascălu Nicoleta - membru
Student Andreea Popa- membru
Absolvent Robert Roșoi- membru
Angajator Badea Viorel- membru
Tabel 2. Structurile de evaluare și asigurare a calității la nivelul departamentelor
facultății

Drept și Administrație Publică

Departa
ment

Componența structurilor de evaluare și asigurare a calității
Comisia de calitate pentru programul de studii de licență Drept
Lect. univ. dr. Carmina Popescu – director departament
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
Lect. univ. dr. Daniela Iancu - responsabil program
Sanda Larisa – reprezentant studenți
Roșoi Robert – Reprezentant absolvenți
Cabinet individual de avocat Ghineț Cristina – reprezentant angajatori
Comisia de calitate pentru programul de studii de licență
Administrație publică
Lect. univ. dr. Carmina Popescu – director departament
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
Asist. univ. dr.Adriana Pîrvu - responsabil program
Șoimu Marian – reprezentant studenți
Saru Ionela– Reprezentant absolvenți
Dr. Badea Viorel – Director Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa
Persoanelor Argeş
Comisia de calitate pentru programul de studii de master A.P.I.E.
Lect. univ. dr. Carmina Popescu – director departament
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
Conf. univ. dr. Doina Popescu - responsabil program
Martin Laura – reprezentant studenți
– Reprezentant absolvenți
Dr. Badea Viorel – Director Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa
Persoanelor Argeş
Comisia de calitate pentru programul de studii de master Cariere
juridice

Data aprobării
în ședința de
departament
PV al ședinței
departamentului
din 17.05.2016

Finanțe, Contabilitate, Economie
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Lect. univ. dr. Carmina Popescu – director departament
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
Lect. univ. dr. Lavinia Olah - responsabil program
Ologu Oana – reprezentant studenți
Roșoi Robert– Reprezentant absolvenți
Cabinet individual de avocat Ghineț Cristina – reprezentant angajatori
Conf univ dr Andreea Drăghici (RCD)
Comisia de calitate pentru programul de studii de licență Drept:
Lect. univ. dr. Daniela Iancu – responsabil program
Lect. univ. dr. Ramona Duminică
Sanda Larisa – reprezentant studenți
Roșoi Robert – reprezentant absolvenți
Cabinet individual de avocat Cristina Ghineț – reprezentant angajatori
Comisia de calitate pentru programul de studii de licență
Administrație publică:
Conf. univ. dr. Doina Popescu – responsabil program Lect. univ. dr.
Adriana Pîrvu, Șoimu Marian – reprezentant studenți
Saru Ionela – reprezentant absolvenți
Dr. Badea Viorel – Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor
Argeș – reprezentant angajatori
Comisia de calitate pentru programul de studii de master A.P.I.E.
Prof. univ. dr. Ionel Didea – responsabil program
Lect. univ. dr. Florina Mitrofan
Martin Laura – reprezentant studenți
Șerban Margareta – reprezentant absolvenți
Dr. Badea Viorel – Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor
Argeș – reprezentant angajatori
Comisia de calitate pentru programul de studii de master Cariere
juridice
Lect. univ. dr. Andrei Soare – responsabil program
Lect. univ. dr. Viorica Popescu
Graure Ionuț – reprezentant studenți
Roșoi Robert – reprezentant absolvenți
Cabinet individual de avocat Cristina Ghineț – reprezentant angajatori
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu C.I.G.
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN
Lect. univ. dr. Marian ŢAICU
Andreea POPA (student)
Radu GIONEA (absolvent)
Corina Monica ANDROI(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu F.B.
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN
Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU
Ramona ȘERBAN (student)
Luiza ȚÎRCU (absolvent)

PV al ședinței
departamentului
din 13.12.2016

PV al ședinței
departamentului
din 13.05.2016
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Radu Cezar CÂRSTEA(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu C.M.A.C.
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU
Andreea ENE(student)
Loredana BĂDULĂ (absolvent)
Nicolae ȘERBĂNESCU(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu M.C.I.G.
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN
Lect. univ. dr. Consuela DICU
Irina ȚĂROIU(student)
Alina MIRCEA (absolvent)
Nicolae ȘERBĂNESCU(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu E.F.E.
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN
Lect. univ. dr. Luiza APOSTOL
Alexandra STURZEANU (student)
Catălina PĂTRU (absolvent)
Radu Cezar CÂRSTEA(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu M.F.B.A.
Conf. univ. dr. Daniela BONDOC
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN
Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI
Mădălina ATANASIU(student)
Andreea Roxana MERTOIU(absolvent)
Radu Cezar CÂRSTEA(angajator)
conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN (RCD)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu C.I.G.
Lect. univ. dr. Marian ȚAICU – responsabil ECTS
Conf. univ. dr. Luminița ȘERBĂNESCU
Andreea POPA (student)
Radu GIONEA (absolvent)
Corina Monica ANDROI(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu F.B.
Conf. univ. dr. Magdalena RĂDULESCU – responsabil ECTS
Conf. univ. dr. Tiberiu AVRĂMESCU
Ramona ȘERBAN (student)
Luiza ȚÎRCU (absolvent)
Radu Cezar CÂRSTEA(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la

nivelul

nivelul

nivelul

nivelul

nivelul

nivelul

nivelul

PV al ședinței
departamentului
din 05.12.2016

Management și Admnistrarea Afacerilor
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programului de studiu C.M.A.C.
Lect. univ. dr. Mihaela GÂDOIU – responsabil ECTS
Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU
Andreea ENE(student)
Loredana BĂDULĂ (absolvent)
Nicolae ȘERBĂNESCU(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.C.I.G.
Lect. univ. dr. Consuela DICU – responsabil ECTS
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU
Irina ȚĂROIU(student)
Alina MIRCEA (absolvent)
Nicolae ȘERBĂNESCU(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu E.F.E.
Lect. univ. dr. Luiza APOSTOL – responsabil ECTS
Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU
Alexandra STURZEANU (student)
Catălina PĂTRU (absolvent)
Radu Cezar CÂRSTEA(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.F.B.A.
Conf. univ. dr. Emilia CLIPICI – responsabil ECTS
Lect. univ. dr. Alina HAGIU
Mădălina ATANASIU(student)
Andreea Roxana MERTOIU(absolvent)
Radu Cezar CÂRSTEA(angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu A.A.C.T.S.O.:
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela
Arsene Alexandra Maria (student)
Simulescu Andrei (absolvent)
Aldea Nicolae – S.C. Ambasador Tour S.R.L. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.S.R.U.:
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Conf. univ. dr. Grădinaru Doruleţ
Bădescu George Iulian (student)
Nicolae Mihaela (absolvent)
Șerbănescu Nicolae – S.C. Vel Pitar S.A. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.S.D.A. (în lb. engleză):
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Conf. univ. dr. Grădinaru Puiu
Ciolacu Giuliano (student)

PV al ședinței
departamentului
din 16 mai 2016
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Șerbănescu Nicolae – S.C. Vel Pitar S.A. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu E.C.T.S.:
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Lect. univ. dr. Micu Cristina
Han Cristian (student)
Șerban Ioana (absolvent)
Ștefan Valeriu – S.C. Velmar Dreams S.R.L. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu Administrarea Afacerilor:
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Conf. univ. dr. Secară Carmen
Badea Claudia Andreea (student)
Prună Elena Loredana (absolvent)
Șerban Alexandru – Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu Management:
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Conf. univ. dr. Brutu Mădălina
Nedelcu Daniel (student)
Beregheanu Laurențiu (absolvent)
Șerbănescu Nicolae – S.C. Vel Pitar S.A. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu programului de studu Marketing:
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Conf. univ. dr. Duţu Amalia
Roșu Carol (student)
Dimineață Alina (absolvent)
Neagu Adrian – Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu programului de studu E.A.I.:
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Conf. univ. dr. Meghișan Flaviu
Militaru Alin (student)
Stanciu Radu (absolvent)
Axinte Gheorghe – S.C. Argecom S.A. (angajator)
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana (RCD)

PV al ședințe
departamentului
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
din
06
programului de studiu A.A.C.T.S.O.:
decembrie 2016
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela (responsabilul ECTS)
Conf. univ. dr. Meghișan Flaviu (cadru didactic)
Arsene Alexandra Maria (student)
Simulescu Andrei (absolvent)
Aldea Nicolae – S.C. Ambasador Tour S.R.L. (angajator)
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Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.S.R.U.:
Conf. univ. dr. Grădinaru Doruleţ (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Jianu Elena (cadru didactic)
Bădescu George Iulian (student)
Nicolae Mihaela (absolvent)
Șerbănescu Nicolae – S.C. Vel Pitar S.A. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.S.D.A. (în lb. engleză):
Lect. univ. dr. Isac Nicoleta (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Antoniu Eliza (cadru didactic)
Ciolacu Giuliano (student)
Șerbănescu Nicolae – S.C. Vel Pitar S.A. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu E.C.T.S.:
Lect. univ. dr. Micu Cristina (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Simoni Smaranda (cadru didactic)
Han Cristian (student)
Șerban Ioana (absolvent)
Ștefan Valeriu – S.C. Velmar Dreams S.R.L. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu Administrarea Afacerilor:
Conf. univ. dr. Secară Carmen (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Stanciu Tolea Claudia (cadru didactic)
Badea Claudia Andreea (student)
Prună Elena Loredana (absolvent)
Șerban Alexandru – Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (angajator
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu Management:
Conf. univ. dr. Brutu Mădălina (responsabilul ECTS)
Conf. univ. dr. Grădinaru Puiu (cadru didactic)
Nedelcu Daniel (student)
Beregheanu Laurențiu (absolvent)
Șerbănescu Nicolae – S.C. Vel Pitar S.A. (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu programului de studu Marketing:
Conf. univ. dr. Duţu Amalia (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Oancea Olimpia (cadru didactic)
Roșu Carol (student)
Dimineață Alina (absolvent)
Neagu Adrian – Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (angajator)
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2. Procesul de Management al Calității la nivelul Facultății
2.1 Revizuirea/elaborarea documentelor Sistemului de Management
al Calității
Documentele SMC proprii elaborate/revizuite și aprobate în Consiliul Facultății în
anul 2016:
- Regulament de organizare și funcționare al Facultății de Științe Economice și
Drept: PV al ședinței Consiliului FSED din data de 29.11.2016
- Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Facultății de Științe
Economice și Drept: PV al ședinței Consiliului FSED din data de 29.11.2016
- Ghidul de elaborare a lucrării de licență/disertație pentru anul universitar
2016/2017: PV al ședinței Consiliului FSED din data de 29.11.2016
- Planul strategic al Facultății de Științe Economice și Drept, 2016-2020: PV al
ședinței Consiliului FSED din data de 16.12.2016
- planul operațional al Facultății de Științe Economice și Drept, 2016-2017: PV al
ședinței Consiliului FSED din data de 16.12.2016
- Metodologie și criterii de acordare a burselor nr. 295 din 07.11.2016
- Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a
studiilor de licență/masterat: PV al ședinței Consiliului FSE din 01.02.2016 și PV
al ședinței Consiliului FDSA din 5.04.2016
- Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere: PV al
ședinței Consiliului FSE din 01.02.2016 și PV al ședinței Consiliului FDSA din
5.04.2016
- Regulament de organizare și funcționare al FSE: PV al ședinței Consiliului FSE
din 16.05.2016
- Plan strategic al FSE: PV al ședinței Consiliului FSE din 16.05.2016
- Regulament de organizare și funcționare al FDSA: PV al ședinței Consiliului
FDSA din 17.05.2016
- Plan strategic al FDSA: PV al ședinței Consiliului FDSA din 17.05.2016

2.2 Programele de studii supuse evaluării externe ARACIS în cadrul
facultății în perioada de raportare
În anul 2016 au fost evaluate extern programele de studii Administrarea Afacerilor și
Marketing care au obținut calificativul Încredere.
Potrivit Raportului Comisiei ARACIS din data dec 15.12.2016, pentru programul de
studii Marketing au fost realizate următoarele observații:
- se impune susținerea și promovarea programului de studii în scopul atragerii unui
număr mai mare de studenți;
- se recomandă promovarea unor relații de parteneriat cu mediul de afaceri în vederea
asigurării stagiilor de practică pentru studenți și facilitarea inserției acestora pe piața muncii;
- se recomandă achiziționarea unui număr mai mare de cărți din literatura
internațională și creșterea numărului de abonamente la periodice române și străine.
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În vederea remedierii punctelor slabe observate de membrii comisiei de evaluare
ARACIS, s-a dispus realizarea unui plan de măsuri pentru redresarea programului de studii
Marketing și includerea în planul anual de audit al CEAC-F a activității de verificare a
acordurilor instituționale încheiate pentru desfășurarea practicii de specialitate a studenților.

2.3 Procesele de audit intern realizate de CEAC-F în perioada de
raportare
În perioada de raportare, misiunile de audit desfășurate în cadrul FSE și și FDSA nu
au avut la bază planuri de audit intern aprobate în ședințele consiliilor facultăților.
Având în vedere prevederile documentelor SMC ale Universității din Pitești, în
Facultatea de Științe Economice au fost desfășurate următoarele activități:
1.
verificarea modului de desfășurare a evaluărilor finale din sesiunea februarie
2016. Activitatea s-a finalizat prin realizarea unui raport sintetic semnat de
membrii CEAC-F. Nu au fost constatate neconformități;
2.
analiza gradului de promovabilitate a studenților la evaluările finale din
sesiunea de examene februarie 2016. Activitatea s-a finalizat prin realizarea
unui raport sintetic semnat de membrii CEAC-F. S-a constatat un procent
de promovare de peste 50% din numărul total de studenți. Nu au fost
propuse măsuri de îmbunătățire a situației;
3.
Analiza modului de completare a cataloagelor în sesiunea de examene
februarie 2016. Activitatea s-a finalizat prin realizarea unui raport sintetic
semnat de membrii CEAC-F. Au fost constatate neconformități și s-a
stabilit un plan de măsuri.
4.
Analiza fișelor disciplinelor. Activitatea s-a finalizat prin întocmirea
următoarelor documente:
- PV ale comisiei de evaluare și asigurare a calității – departamentul EFC, din data
de 23.09.2016 și 30.09.2016
- PV al comisiei de evaluare și asigurare a calității – departamentul MAA, din data
de 21.09.2016 și 07.10.2016
5.
Analiza planurilor de învățământ. Activitatea s-a finalizat prin întocmirea
următoarelor documente:
- PV ale comisiei de evaluare și asigurare a calității – departamentul MAA, din data
de 04.07.2016
- PV ale comisiei de evaluare și asigurare a calității – departamentul EFC, din data
de 04.07.2016
Având în vedere prevederile documentelor SMC ale Universității din Pitești, în
Facultatea de Drept și Științe Administrative au fost desfășurate următoarele activități:
1. Audit privind modul de desfășurare a activitaților didactice. Activitatea s-a finalizat
prin realizarea unui PV de către CEAC-F. Nu au fost constatate neconformități.
2. Verificarea modului de desfășurare a evaluărilor finale din sesiunea ianuarie februarie 2016. Activitatea s-a finalizat prin realizarea unui PV de către CEAC-F. Nu
au fost constatate neconformități.
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3. Analiza modului de completare a cataloagelor în sesiunea de examene februarie 2016.
Activitatea s-a finalizat prin realizarea unui PV de către CEAC-F. Nu au fost
constatate neconformități.
4. Analiza fișelor disciplinelor în luna septembrie. Activitatea s-a finalizat prin
întocmirea următoarelor documente: PV al comisiei de evaluare și asigurare a calității
– departamentul DAP, din data de 28 septembrie 2016.

2.4 Comunicare internă
Fluxul informațional către cadrele didactice din cadrul facultății se realizează prin:
- întâlnirile organizate cu ocazia desfășurării diverselor activități specifice. Astfel, în
scopul întocmirii orarului, organizării diverselor evenimente etc sunt constituite comisii cu
atribuții stabilite prin decizii ale decanului. Cele mai multe dintre întâlniri se finalizează cu
procese verbale în care sunt consemnate rezultatele discuțiilor;
- comunicarea on-line.
Fluxul informațional către studenții facultății se realizează prin:
- întâlnirile dintre studenți și îndrumătorii de an, respectiv studenți și reprezentanții
studenților în Consiliul facultății;
- comunicarea on-line (pagina de Facebook și web site-ul facultății).

2.5 Comunicare externă
Tabel 3. Evenimente organizate și desfășurate în facultate, în vederea
comunicării externe - 2016
Nr.crt.

Denumire
eveniment

Tip eveniment

1

Zilele porților Promovare
deschise la FSE ofertă
educațională

Perioada de Public
desfășurare
vizat
20
aprilie elevi
2016

țintă Documente care fac
dovada desfășurării
evenimentului
agendă eveniment

Tabel 4. Protocoalelor de colaborare semnate în facultate - 2016
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Partener

Număr
înregistrare
Jan Wyrzykowski University
European Business School
Eastern Macedonia and
Thrace
Institute
of
Technology, Kavala, Greece
Instituția Prefectului Județul
FDSA
Argeș
13716/16.05.
2016
BEJ Tudor Florin Alin
FDSA
299/09.05.20
16
Casa
de
Cultură
a
FDSA

Direcții
de
colaborare
Cercetare științifică
Cercetare științifică
Cercetare științifică

Perioada
de
colaborare
Iunie-noiembrie 2016
Iunie-noiembrie 2016
Iunie-noiembrie 2016

Practică
specialitate

de Iunie-iulie 2016

Practică
specialitate

de Mai – Iunie 2016

Protocol

de Mai 2016
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Studenților Pitești

550/20.05.20
16

7

Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Argeș

FDSA
564/24.05.20
16

8

Cabinet individual de avocat
Ghineț Cristina

9

Societatea
profesionala
notariala Didea Lex

10

Primăria Bogați

11

Judecatoria Pitești

12

Curtea de Apel Pitești

13

BCR Sucursala Argeș

14

SCPA Dan Ioan Panțoiu și
asociații

15

SCPA Postelnicescu, Nenu
și asociații

16

Consiliul Județean Arges

FDSA
301/09.05.20
16
FDSA
300/9.05.201
7
FDSA
4720/21.06.2
016
FDSA
415/14.06.20
16
FDSA
72/29.01.201
6
FDSA
1172/01.02.2
016
FDSA
437/17.06.20
16
FDSA
303/09.05.20
16
FDSA
316/16.05.20
16

parteneriat
în
vederea organizării
sesiunii științifice
studențești
Protocol
de Mai 2016- Aprilie
parteneriat
în 2017
vederea organizării
sesiunii științifice
studențești
Practică
de Mai-Iunie 2016
specialitate
Practică
specialitate

de Mai – Iunie 2016

Practică
specialitate

de Iunie-iulie 2016

Practică
specialitate

de Iunie-iulie 2016

Practică
specialitate

de Februarie 2016

Practică
specialitate

de Februarie-iunie 2016

Practică
specialitate

de Iunie – iulie 2016

Practică
specialitate

de Mai-iunie 2016

Practică
specialitate

de Iunie-iulie 2016

2.6 Competenţă, instruire și conştientizare
Activitățile de instruire și de conștientizare desfășurate în cadrul facultății:
- prezentarea regulamentului de implementare a sistemului de asigurare a calității la
nivelul FSE de către decan: PV al ședinței Consiliului FSE din 12.05.2016;
- instruirea comisiei pentru elaborarea orarului de către prodecanul cu atribuții
specifice: PV al ședinței comisiei pentru elaborarea orarului din 05.03.2016 și
17.10.2016;
- prezentarea regulamentului de implementare a sistemului de asigurare a calității la
nivelul FDSA de către decan: PV al ședinței Consiliului FDSA din 17.05.2016.
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2.7 Satisfacţia clienţilor
Tabel 5. Cadre didactice evaluate de către studenți - 2016
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Departamentul Drept și
Administrație Publică

Departamentul Finanțe,
Contabilitate, Economie

Conf. univ. dr. Andreea Conf. univ. dr. Bâldan Cristina
Drăghici
Conf. univ. dr. Elise Vâlcu
Conf. univ. dr. Avrămescu Tiberiu
Lect. univ. dr. Carmina Lect. univ. dr. Bărbulescu Marinela
Popescu
Lect. univ. dr. Sorina Lect. univ. dr. Hagiu Alina
Șerban-Barbu

5
6

Departamentul
Management și
Administrarea
Afacerilor
Prof. univ. dr.
Diaconu Mihaela
Conf. univ. dr. Mihai
Daniela
Conf. univ. dr. Brutu
Mădălina
Lect. univ. dr. Micu
Cristina
Lect. univ. dr. Jianu
Elena
Lect. univ. dr. Tuță
Loredana

În conform prevederilor Regulamentului Universității din Pitești privind evaluarea
periodică a cadrelor didactice, raportul final de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
și chestionarele aferente se păstrează la Departamentul pentru Evaluare și Asigurarea
Calității.
În anul 2016 nu au fost înregistrate reclamații depuse de studenți la nivelul facultății.
Cererile de recorectare a lucrărilor realizate cu ocazia evaluărilor finale sau examenelor de
finalizare a studiilor au fost soluționate potrivit prevederilor regulamentelor proprii.

2.8 Acţiuni corective
În scopul corectării neconformităților identificate cu ocazia desfășurării misiunilor de
audit intern de către CEAC-U în primul semestru al anului universitar 2016/2017 (Existența
și modul de întocmire a fișelor de disciplină pentru anul universitar 2016/2017 și Întocmirea
orarelor și alocarea spațiilor pentru desfășurarea activităților didactice în anul universitar
2016/2017), Decanul a dispus rezolvarea problemelor semnalate în rapoartele întocmite de
membrii CEAC-U, sub răspunderea directorilor de departament și prodecanului cu atribuții în
domeniul activității didactice. CEAC-F s-a întrunit în ședința, în data de 30.01.2017, pentru
analiza modului de corectare a neconformităților. Din procesul verbal încheiat rezultă că mai
existau doar 2 fișe ale disciplinei nesemnate de către cadrul didactic titular. Până la momentul
realizării prezentului raport neconformitățile au fost corectate integral.
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2.9 Acţiuni preventive
În cadrul întâlnirilor organizate cu toate cadrele didactice ale facultății sau cu ocazia
ședințelor Consiliului facultății, Decanul facultății a semnalat riscurile la care se supun
cadrele didactice dacă nu respectă obligațiile prevăzute în fișa postului sau prevederile
regulamentelor proprii.

3. Procese principale derulate în cadrul facultății în perioada de
raportare
3.1. Analiza privind admiterea în anul universitar 2016-2017 pentru
programele de studii universitare de licență și masterat
comparativ cu anul universitar 2015-2016
Concursul de admitere s-a desfășurat potrivit prevederilor Regulamentului privind
organizarea și desfasurarea concursului de admitere în Universitatea din Pitești și
metodologiilor proprii, în cladirea fostului Centru de Calcul – sediul administrativ al
facultății. Comisia de admitere a realizat toate demersurile preliminare pentru derularea în
condiții optime a concursului de admitere, astfel încât nu au fost constatate disfuncționalități.
Tabel 6. Numărul studenților înmatriculați în anul I în urma concursului de
admitere 2016-2017 (la nivelul facultății și programelor de studii)
Program
studii Nr studenți - Nr studenți - Program studii masterat
Nr studenți licență
ZI
IFR
ZI
Contabilitate și
58
20
Managementul strategic al
29
informatică de
resurselor umane
gestiune
Management
46
23
Management strategic și
15
dezvoltarea afacerilor
Marketing
0
0
Contabilitate managerială și
34
audit contabil
Finanțe și bănci
44
0
Management contabil și
24
informatică de gestiune
Administrarea
28
0
Economie și finanțe
26
afacerilor
europene
Economia
31
0
Management financiar
20
comerțului,
bancar și în asigurări
turismului și
serviciilor
Administrație
32
0
Administrarea afacerilor în
31
publică
comerț, turism și servicii de
ospitalitate
Drept
99
58
Administrația publică în
38
contextul integrării europene
Cariere juridice
52
TOTAL
338
101
TOTAL
269
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Tabel 7. Rata de înmatriculare a studenților - 2016
Program
licență

studii Învățământ
cu frecvență
%
Contabilitate și
72,5
informatică de
gestiune
Management
82,14
Marketing

Învățământ fără Program studii masterat
frecvență
%
100
Managementul strategic al
resurselor umane
100

0

0

Finanțe și bănci

84,62

0

Administrarea
afacerilor
Economia
comerțului,
turismului și
serviciilor
Administrație
publică

65,11

0

62

0

80

0

Drept

77,34

100

Management strategic și
dezvoltarea afacerilor
Contabilitate managerială și
audit contabil
Management contabil și
informatică de gestiune
Economie și finanțe
europene
Management financiar
bancar și în asigurări
Administrarea afacerilor în
comerț, turism și servicii de
ospitalitate
Administrația publică în
contextul integrării europene
Cariere juridice

Învățământ cu
frecvență
%
90,62
100
97,14
100
100
95,24

100
100
100

Programele de studii de licență pentru care nu s-a organizat școlarizare în anul
universitar 2016-2017 sunt Marketing, Economie și afaceri internaționale, Contabilitate și
informatică de gestiune – Râmnicu Vâlcea, Economia comerțului, turismului și serviciilor Râmnicu Vâlcea, Economia comerțului, turismului și serviciilor –IFR, Finanțe și bănci –IFR.
Programele de studii de masterat pentru care nu s-a organizat școlarizare în anul
universitar 2016-2017 sunt Sisteme bancare europene, Managementul dezvoltării afacerilor în
contextul globalizării, Asistența juridică a întreprinderii, Instituții juridice europene și
internaționale.
Numărul studenților înmatriculați la programele de studii de licență, forma de
învățământ zi, a scăzut cu 17% în anul 2016 față de anul 2015. Reducerea numărului
studenților înmatriculați a afectat toate programele de studii de licență, forma de învățământ
zi, cu excepția programelor de studii Management și Administrație publică. Programele de
studii cu cele mai mari scăderi sunt Economia comerțului, turismului și serviciilor (scădere de
31%) și Contabilitate și informatică de gestiune (24%).
Numărul studenților înmatriculați la învățământul cu frecvență redusă a crescut cu 7%
în anul 2016 față de anul 2015, dar situația trebuie diferențiată pe programele de studii din
cele 2 domenii fundamentale de științe gestionate de Centrul IFR. Astfel, numărul studenților
înmatriculați la programul de studii Drept IFR a crescut cu 40% în anul 2015 față de anul
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2016, iar numărul studenților înmatriculați la programele de studii din domeniul științe
economice a scăzut cu 23% în anul 2015 față de anul 2016.
Numărul studenților înmatriculați la programele de studii de masterat a scăzut cu 9%
în anul 2016 față de anul 2015. Reducerea numărului studenților înmatriculați poate fi
observată numai în cazul programelor de studii de masterat din domeniul fundamental științe
economice (cu excepția programelor de studii de masterat din domeniul finanțe). Programele
de studii cu cele mai mari scăderi sunt Management strategic și dezvoltarea afacerilor
(scădere de 38%) și Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate
(31%).
În vederea îmbunătățirii rezultatelor procesului de admitere pentru anul următor
(2017-2018) au fost realizate/vor fi realizate următoarele activități:
- participarea la evenimentele de promovare a programelor de studii din cadrul
Universității din Pitești, organizate în liceele piteștene, în cadrul proiectului
Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea
accesului la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială
CNFIS_FDI-0037-2016;
- organizarea unor evenimente cu participanți din liceele piteștene în cadrul facultății:
Buil your career (03.03.2017) și Zilele porților deschise (31.03.2017);
- încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Județean Argeș pentru organizarea unor
seminarii educaționale și de activități de formare, în domeniul economico-financiar și
juridic în liceele argeșene;
- participarea cadrelor didactice din facultate la toate evenimentele de promovare a
programelor de studii, organizate de structurile din cadrul prorectoratului pentru
relaţii cu studenţii, absolvenţii şi mediul socio-economic.

3.2 Analiza privind finalizarea studiilor în anul universitar 2015-2016
pentru programele de studii universitare de licență și masterat
comparativ cu anul universitar 2014-2015
Examenele de finalizare a studiilor s-au desfășurat potrivit prevederilor
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor în Universitatea din
Pitești și metodologiilor proprii. Comisiile de finalizare a studiilor, numite prin decizii ale
Rectorului Universității din Pitești, au realizat toate demersurile preliminare pentru derularea
în condiții optime a examenelor, astfel încât nu au fost constatate disfuncționalități.
Tabel 8. Numărul total de studenți în an terminal (2015/2016)– pe total facultate
și programe de studii
Program
studii Nr studenți - Nr studenți - Program studii masterat
licență
ZI
IFR
Contabilitate și
62
22
Managementul strategic al
informatică de
resurselor umane
gestiune
Management
35
16
Contabilitate managerială și
audit contabil
Marketing
25
0
Management contabil și

Nr studenți ZI
44
41
27
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informatică de gestiune
Economie și finanțe
europene
Administrarea afacerilor în
comerț, turism și servicii de
ospitalitate
Administrația publică în
contextul integrării europene

Finanțe și bănci

55

0

Administrarea
afacerilor

31

0

Economia
comerțului,
turismului și
serviciilor
Administrație
publică
Drept
Economie și
afaceri
internaționale
TOTAL

53

19

23

0

107
22

56

Asistența
juridică
întreprinderii
Cariere juridice

413

113

TOTAL

a

41
35
27

20
48

283

Tabel 9. Numărul absolvenților (2015/2016)– pe total facultate și programe de
studii
Program
studii Nr studenți - Nr studenți - Program studii masterat
Nr studenți licență
ZI
IFR
ZI
Contabilitate și
53
20
Managementul strategic al
40
informatică de
resurselor umane
gestiune
Management
29
16
Contabilitate managerială și
38
audit contabil
Marketing
21
0
Management contabil și
27
informatică de gestiune
Finanțe și bănci
52
0
Economie și finanțe
39
europene
Administrarea
31
0
Administrarea afacerilor în
31
afacerilor
comerț, turism și servicii de
ospitalitate
Economia
45
19
Administrația publică în
27
comerțului,
contextul integrării europene
turismului și
serviciilor
Administrație
22
0
Asistența
juridică
a
17
publică
întreprinderii
Drept
84
37
Cariere juridice
37
Economie și
21
0
Afaceri
Internaționale
TOTAL
358
92
TOTAL
256
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Tabel 10. Numărul participanților la examenul de finalizare studii (anul 2016)
care au promovat examenul
Program
studii Nr studenți - Nr studenți - Program studii masterat
Nr studenți licență
ZI
IFR
ZI
Contabilitate și
52
17
Managementul strategic al
36
informatică de
resurselor umane
gestiune
Management
26
12
Contabilitate managerială și
34
audit contabil
Marketing
19
0
Management contabil și
24
informatică de gestiune
Finanțe și bănci
52
0
Economie și finanțe
38
europene
Administrarea
25
0
Administrarea afacerilor în
31
afacerilor
comerț, turism și servicii de
ospitalitate
Economia
44
17
Administrația publică în
27
comerțului,
contextul integrării europene
turismului și
serviciilor
Administrație
21
0
Asistența
juridică
a
17
publică
întreprinderii
Drept
75
25
Cariere juridice
35
Economie și
21
0
Afaceri
Internaționale
TOTAL
335
71
TOTAL
242

Tabel 11. Rata de promovare (numărul participanților la examenul de finalizare studii
care au promovat examenul/numărul participanților la examenul de finalizare studii X 100)
Program
licență

studii Învățământ
cu frecvență
%
Contabilitate și
98,11
informatică de
gestiune
Management
100
Marketing

Învățământ fără Program studii masterat
frecvență
%
85
Managementul strategic al
resurselor umane
80

90,48

0

Finanțe și bănci

100

0

Administrarea
afacerilor
Economia
comerțului,
turismului și

100

0

97,78

94,44

Management strategic și
dezvoltarea afacerilor
Contabilitate managerială și
audit contabil
Management contabil și
informatică de gestiune
Economie și finanțe
europene
Management financiar
bancar și în asigurări

Învățământ cu
frecvență
%
100
0
100
100
100
0
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Administrație
publică
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100

0

100

0

94,94

89,29

Administrarea afacerilor în
comerț, turism și servicii de
ospitalitate
Administrația publică în
contextul integrării europene

100

Asistența
juridică
întreprinderii
Cariere juridice

100

a

100

100

Comparativ cu anul precedent, rata de promovare a examenelor de finalizare a
studiilor de licență și masterat a crescut astfel încât nu a fost necesară implementarea unor
măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor acestui proces pentru anul 2017.

3.3 Evaluarea calității procesului de învățământ la nivelul
programelor de studii din cadrul facultății
Evaluarea programelor de studii conform Regulament privind iniţierea,
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii
Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor
La începutul anului universitar 2015 – 2016 s-a aprobat în departamentul MAA lista
programelor propuse pentru evaluare periodică în cursul respectivului an universitar –
Administrarea Afacerilor și Marketing, pentru care urma să expire termenul de 5 ani de la
precedenta evaluare periodică. S-a obținut avizul Consiliului Facultății, și aprobarea
Consiliului de Administrație și a Senatului. Ulterior, la nivelul departamentului s-au stabilit
comisiile de redactare a rapoartelor de autoevaluare, formate din:
- pentru programul de studiu Administrarea Afacerilor: Conf. univ. dr. Mihai Daniela,
Conf. univ. dr. Secară Carmen, Conf. univ. dr. Brutu Mădălina, Lect. univ. dr. Micu
Cristina;
- pentru programul de studiu Marketing: Conf. univ. dr. Mihai Daniela, Conf. univ. dr.
Duțu Amalia, Conf. univ. dr. Brutu Mădălina, Lect. univ. dr. Oancea Olimpia.
In luna februarie 2017 au fost finalizate rapoartele de autovaluare și s-au transmis
pentru verificarea încadrării în cerințele standardelor specifice către CEAC-U.
După operarea corecțiilor propuse de reprezentantul CEAC-U, Prof. univ. dr. Ion
Iorga Simăn, în luna martie s-a obținut avizul Consiliului de Administrație pentru plata taxei
și depunerea la A.R.A.C.I.S. a dosarelor de evaluare periodică a programelor de studiu
Administrarea Afacerilor și Marketing.
Comisiile de experți stabilite de A.R.A.C.I.S. au sosit la Universitatea Pitești în
vederea evaluării în perioada 02 – 04 noiembrie 2016 pentru Administrarea Afacerilor și
respectiv 24 – 25 noiembrie 2016 pentru programul de studiu Marketing. În ședința din 15
decembrie 2016, Consiliul A.R.A.C.I.S. a decis „menținerea acreditării/încredere” pentru
ambele programe de studiu.
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Evaluarea conținutului fişelor de disciplină aferente programelor de studii și
revizuirea planurilor de învățământ conform Regulament privind elaborarea,
revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ
Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor
Comisia pentru activitate didactică din cadrul Departamentului Management şi
Administrarea Afacerilor, formată din Conf. univ. dr. Daniela Mihai (Director Departament),
Conf. univ. dr. Brutu Mădălina, Conf. univ. dr. Secară Carmen, Lect. univ. dr. Tuţă Loredana,
Asist. univ. dr. Antoniu Eliza, s-a întâlnit în şedinţă operativă în data de 28 iunie 2016, având
ca ordine de zi: Analiza şi revizuirea periodică a planurilor de învăţământ aferente
programelor de studii de licenţă şi master gestionate de Departamentul Management şi
Administrarea Afacerilor. Studenţii au fost reprezentaţi la analiză printr-un masterand al
programului de studiu M.S.D.A., care era și membru al Consiliului Facultății (Ciolacu
Giuliano) şi un student în anul II de la programul de studiu A.A. (Badea Claudia Andreea).
Din partea mediului de afaceri a fost invitat dl. Dr. Ec. Axinte Gheorghe – Director S.C.
ARGECOM S.A. Propunerile de îmbunătăţire a conţinului planurilor de învăţământ care au
fost convenite au fost supuse aprobării membrilor departamentului (în data de 04 iulie 2016)
și avizate de Consiliul Facultății de Științe Economice în ședința din data de 04.07.2016.
Departamentul Drept și Administrație Publică
În vederea revizuirii anuale a planurile de învățământ pentru programele de studiu
gestionate de către Departamentul de Drept și Administrație publică, au fost parcurse
următoarele etape:
consultatea standardelor ARACIS în vederea respectării includerii disciplinelor
fundamentale, de domeniu, de specialitate și complementare, a ponderii și a înlănțuirii
acestora, precum și a numărului de ore;
consultarea planurilor de învățământ similare din țară;
corelarea numărului de credite alocat unei discipline cu volumul de muncă depus de
student.
Planurile de învățământ au fost avizate în departament și aprobate în Consiliul
Facultății.
Departamentul Finanțe, Contabilitate, Economie
Comisia pentru activitate didactică din cadrul Departamentului FCE s-a întâlnit în
şedinţă operativă în data de 4 iulie 2016, având ca ordine de zi: Analiza şi revizuirea
periodică a planurilor de învăţământ aferente programelor de studii de licenţă şi masterat
gestionate de Departamentul FCE. Membrii comisiei au consultat standardele ARACIS
pentru domeniile Contabilitate si Finante, au consultat planuri de învăţământ similare de la
alte centre universitare din ţară.Propunerile de îmbunătăţire a conţinului planurilor de
învăţământ care au fost convenite au fost supuse aprobării membrilor departamentului in
sedinta din 4.07.2016 şi avizate de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice în şedinţa din
data de 04.07.2016
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Evaluarea activității didactice conform Regulament privind evaluarea periodică a
cadrelor didactice
Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor
În procesul de evaluare a cadrelor didactice au fost avute în vedere următoarele
componente:
- autoevaluarea anuală (realizată de fiecare titular al departamentului și depusă la
Responsabilul de calitate la nivelul Departamentului Management şi Administrarea
Afacerilor – Lect. Dr. Loredana TUȚĂ);
- evaluarea colegială – realizată în cadrul ședinței de departament din data de 30
ianuarie 2017, pentru 4 cadre didactice (Conf. univ. dr. SECARĂ Carmen, Conf. univ. dr.
MEGHIȘAN Flaviu, Lect. univ. dr. POPESCU Emilia și Lect. univ. dr. SINISI Crenguța
Ileana), reprezentând cca. 20% din numărul de titulari ai departamentului. Pentru fiecare
cadru didactic evaluat s-au constituit comisii de evaluare formate din câte 5 membri (1
membru desemnat de reprezentantul C.E.A.C.-F. din cadrul departamentului – Lect. Dr.
Nicoleta DASCĂLU; 2 membri desemnați de directorul departamentului – Conf. univ. dr.
Daniela MIHAI și 2 membri desemnați de cadrul didactic evaluat). Dupa centralizarea
chestionarelor s-a constatat că toate cele 4 cadre didactice au obținut calificativul „Foarte
bine”, cu punctaje cuprinse între 4,70 și 4,92.
- evaluarea de către studenţi – a vizat tot cele 4 cadre didactice implicate în
evaluarea colegială: pentru Conf. univ. dr. SECARĂ Carmen, Responsabilul de calitate la
nivelul Departamentului Management şi Administrarea Afacerilor (Lect. Dr. Loredana
TUȚĂ) a aplicat chestionare studenților de la Management – anul III și masteranzilor de la
A.A.C.T.S.O. – anul I; pentru Conf. univ. dr. MEGHIȘAN Flaviu au fost chestionați studenții
de la E.C.T.S. – anul III; pentru Lect. univ. dr. POPESCU Emilia – studenții de la E.C.T.S. –
anul II și A.A. – anul II, iar pentru Lect. univ. dr. SINISI Crenguța Ileana – studenții de la
Management – anul II și masteranzii de la M.S.D.A. – anul I). Pe baza acestor chestionare,
responsabilul de calitate la nivelul departamentului (Lect. Dr. Loredana TUȚĂ) a întocmit,
împreună cu student reprezentant C.E.A.C.-F. (Andreea POPA) Sinteza chestionarelor și
Raportul final de evaluare a cadrelor didactice din partea studenților;
- evaluarea anuală de către directorul de departament, care a vizat atât aspecte
incluse în fișa de autoevaluare, cât și aspecte care țin de percepţia directorului de departament
făţă de activităţile si comportamentul cadrului didactic evaluat. Toți titularii departamentului
au obținut calificativul „Foarte bine”.
Rezultatele evaluării anuale a activităţii profesionale a personalului didactic din
departament au fost transmise către Serviciul Organizare Resurse Umane – Salarizare.
Departamentul Drept și Administrație Publică
În evaluarea cadrelor didactice au fost parcurse următoarele etape:
directorul de departament a propus, în ședință, cadrele didactice ce urmează a fi
supuse evaluării colegiale (PV al sedintei departamentului DAP). Aceleași cadre didactice au
fost supuse evaluării de către studenți;
comisiile de evaluare au fost constituite în conformitate cu prevederile
Regulamentului pentru evaluarea cadrelor didactice;
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evaluarea de către directorul de departament s-a făcut pe baza autoevaluărilor depuse
de către cadrele didactice titulare, până la data de 15.01.2017.

Departamentul Finanțe, Contabilitate, Economie
În procesul de evaluare a cadrelor didactice, la nivelul DFCE au fost avute în vedere
următoarele componente:
- autoevaluarea anuală (realizată de fiecare titular al departamentului şi depusă la
Responsabilul de calitate la nivelul departamentului – Conf. univ.dr. Cristina Baldan);
- evaluarea colegială – realizată pentru 6 cadre didactice stabilite în cadrul şedinţei de
departament din data de 26 ianuarie 2017 (Conf. univ. dr. habil. Daniela Pirvu, Conf. univ.
dr. Emilia Clipici, Conf. univ. dr. Emil Burtescu, Lect. univ. dr. Luiza Apostol, Lect. univ. dr.
Mihaela Gadoiu si Asist. univ. dr. Diana Brinza), reprezentând cca. 25% din numărul de 25
titulari ai departamentului. Pentru fiecare cadru didactic evaluat s-au constituit comisii de
evaluare formate din câte 5 membri (1 membru desemnat de reprezentantul C.E.A.C.-F., 2
membri desemnaţi de directorul departamentului şi 2 membri desemnaţi de cadrul didactic
evaluat). Dupa centralizarea chestionarelor s-a constatat că toate cele 6 cadre didactice
evaluate de catre colegi au obţinut calificativul „Foarte bine”.
- evaluarea anuală de către directorul de departament - care a vizat atât aspecte
incluse în fişa de autoevaluare, cât şi aspecte care ţin de percepţia directorului de departament
făţă de activităţile si comportamentul cadrului didactic evaluat. Toţi titularii departamentului
au obţinut punctaje medii intre 4 si 5, fiind apreciate prin calificativul „Foarte bine”.
Rezultatele evaluării anuale a activităţii profesionale a personalului didactic din
departament au fost prezentate, analizate şi aprobate în cadrul şedinţei departamentului din
27.01.2017 si inaintate Serviciului Organizare Resurse Umane – Salarizare.
Evaluarea modului de desfășurare a procesului de evaluare a studenților conform
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor din Universitatea din Pitești
În FSED, programarea evaluărilor finale este realizată de către șefii grupelor de
studenți, sub coordonarea îndrumătorului de an, respectându-se regulile privind susținerea
examenelor pe grupe, la un interval de cel puțin 3 zile între examene.
Biletele de examen sunt verificate și avizate de directorul de departament. Cataloagele
sunt ridicate de la secretariat sub semnătura cadrului didactic titular al disciplinei și sunt
predate în cel mult 48 de ore de la data desfășurării examenului. Titularii disciplinelor
comunică studenților punctajele obținute pentru activitățile didactice desfășurate pe parcursul
semestrului.
Examenele se desfășoară în prezența a 2 cadre didactice: titularul disciplinei și cadrul
didactic care a desfășurat activități de seminar sau un alt cadru didactic. Cererile studenților
pentru reevaluarea lucrărilor scrise sunt soluționate în cel mult 48 de ore.
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3.4 Cercetarea științifică și obținerea finanțărilor
Producția științifică la nivel de facultate poate fi considerată satisfăcătoare, acoperind
aproape toate categoriile de produse de cercetare științifică. Totuși, trebuie remarcat că există
cadre didactice care nu au avut nicio activitate de cercetare științifică pe parcursul anului
2016.
Tabel 12. Producția științifică la nivelul facultății (număr) - 2016
nr. articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters
nr. articole în volume indexate ISI Proceedings
nr. articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date
internaţionale
nr. lucrări (articole) publicate în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi (neindexate)
nr. cărți de specialitate publicate în edituri internaționale
nr. capitole în cărți de specialitate publicate în edituri internaționale
nr. cărți de specialitate publicate în edituri naționale
nr. capitole în cărți de specialitate publicate în edituri naționale
nr. cursuri universitare/manuale didactice/îndrumare de laborator
nr. brevete de invenție obținute

6
8
92
26
0
2
10
1
3
0

Tabel 13. Productivitatea științifică la nivelul facultății (raportul dintre producția
științifică și numărul de cadre didactice) - 2016
nr. articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters
nr. articole în volume indexate ISI Proceedings
nr. articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte
baze de date internaţionale
nr. lucrări (articole) publicate în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi
(neindexate)
nr. cărți de specialitate publicate în edituri internaționale
nr. capitole în cărți de specialitate publicate în edituri internaționale
nr. cărți de specialitate publicate în edituri naționale
nr. capitole în cărți de specialitate publicate în edituri naționale
nr. cursuri universitare/manuale didactice/îndrumare de laborator
nr. brevete de invenție obținute

8,33
11,11
127,77
36,11
0
2,77
13,88
1,38
4,16
0

Tabel 14. Manifestări științifice organizate și desfășurate în cadrul facultății - 2016
Manifestare științifică

Nr participanți Nr
Documente doveditoare
- total
participanți străinătate
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
46
18
-call for papers;
"Emerging Trends and Approaches" –
-protocoale de colaborare;
ediția a II-a, 11-12 noiembrie 2016
-program.
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
88
18
-call for papers;
"European Union's History, Culture
-protocoale de colaborare;
and Citizenship" – ediția a IX-a, 13-14
-program;
mai 2016
-volumul conferinței.
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Work shop Internațional Exploratory
Domains of Econophysics (EDEN) ediția a VIII – a, 27 iunie 2016
Workshop International Academic
Research for young teachers (ARFYT)
– ediția a V-a, 14 decembrie
Sesiunea anuală de comunicări
stiinţifice studenţesti „Noi perspective
în spaţiul economic european”, ediția a
XIX-a, 21 aprilie 2016
Sesiunea
naţională
anuală
de
comunicări ştiinţifice a studenţilor
„Evoluţia statului şi dreptului în
perioada post-aderare”, ediţia a VIII-a

15

8

-invitație;
-program.

13

3

-invitație;
-program.

144

0

-program.

37

0

-program.

Tabel 15. Volumele publicate de revistele gestionate în cadrul facultății și indexarea
acestora - 2016
Revista
The Scientific Bulletin – Economic Sciences
Legal and administrative studies

Volum
Issue 1
Issue 2
Issue 1

Indexare
RePEc database
DOAJ database
DOAJ database
SSRN database

Tabel 16. Cereri de finanțare depuse și declarate eligibile - 2016
Denumire proiect
Informarea,
consilierea
și
orientarea în carieră a elevilor
argeșeni,
pentru
creșterea
accesului
la
învățământul
superior în condiții de echitate și
incluziune socială
CNFIS_FDI-0037-2016
European innovation capacity
development
through
experiential learning contexts
into the framework of active
cooperation between higher
education
and
business
environment - the ELIDA model
575844-EPP-1-2016-1-ROEPPKA2-KA

Director proiect
Categorie de finanțare
Prof. univ. dr. Diaconu Fondul de dezvoltare instituțională
Mihaela
– Ministerul Educației Naționale

Prof. univ. dr. Diaconu
Mihaela

Fonduri europeneErasmus+

Capacitatea globală de accesare a finanțărilor la nivelul facultății*: 2,78%
*numărul cererilor de finanțare depuse și declarate eligibile la nivelul facultății indiferent de tipul
finanțării/ nr. cadrelor didactice titulare din facultate X 100

Capacitatea de accesare a fondurilor de cercetare*: 0%
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*numărul cererilor de finanțare pentru accesarea fondurilor de cercetare depuse și declarate eligibile
la nivelul facultății/ nr. cadrelor didactice titulare din facultate X 100

Tabel 17. Proiecte câștigate prin competiție - 2016
Denumire proiect
Director proiect
Categorie de finanțare
Valoare
Informarea, consilierea și Prof.
univ.
dr. Fondul de dezvoltare 225000 lei
orientarea în carieră a Diaconu Mihaela
instituțională
–
elevilor argeșeni, pentru
Ministerul
Educației
creșterea
accesului
la
Naționale
învățământul superior în
condiții de echitate și
incluziune socială
CNFIS_FDI-0037-2016

Rata globală de succes în accesarea finanțărilor la nivelul facultății*: 50%
* numărul granturilor / proiectelor câștigate prin competiție națională / internațională la nivelul
facultății, indiferent de tipul finanțării/ nr. cererilor de finanțare depuse în competițiile naționale /
internaționale și declarate eligibile la nivelul facultății X 100

Rata de succes în accesare fondurilor de cercetare*: 0%
* numărul granturilor / proiectelor de cercetare câștigate prin competiție națională/internațională la
nivelul facultății / nr. cererilor de finanțare pentru accesare fondurilor de cercetare depuse în
competiții naționale / internaționale și declarate eligibile la nivelul facultății X 100

4. Procese suport
4.1 Resursa umană
Tabel 18. Posturi scoase la concurs și ocupate prin concurs – 2016
Postul
Lector

Lector
Lector

Disciplinele
Managementul strategic al carierei și dezvoltării angajaților (Strategic Career
Management and Employees’ Development); Managementul comparat al
resurselor umane; Managementul carierei.
Eurocariere; Management comparat
Drept electoral, Dreptul turismului, Drept constituțional și instituții politice 1,2;
Dreptul comunitar al muncii și securității sociale, Dreptul muncii
Drept bancar, Elemente de drept general, Drept financiar, Drept civil. Drepturi
reale

În anul 2016 un cadru didactic a obținut atestatul de abilitare în domeniul Finanțe,
afiliindu-se la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul
Universității din Craiova.
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Tabel 19. Repartizarea corpului profesoral pe funcţii didactice – 01.10.1016
Departamentul
Titulari
din care:
Prof.
Conf.
Lect.
Asist.
Management şi
21
1
7
11
0
Administrarea Afacerilor
Finanțe, Contabilitate și
25
3
12
9
1
Economie
Drept și Administrație
26
4
6
16
0
Publică
Gradul de acoperire cu conferențiari și profesori la nivelul facultății este de 45,83%.

4.2 Baza materială
Pe parcursul anului 2016 nu au fost realizate dotări noi pentru îmbunătățirea bazei
materiale a facultății.

4.3 Activitatea de secretariat
În contextul fuzionării Facultății de Drept și Științe Administrative cu Facultatea de
Științe Economice, secretariatul facultății a fost reorganizat. Pe parcursul anului 2016, nu au
fost realizate misiuni de audit, la nivelul facultății, care să vizeze activitatea de secretariat.
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CONCLUZII:
Pe parcursul anului 2016, facultatea a dispus de structuri și instrumente concrete
pentru evaluarea și asigurarea calității.
La nivelul facultății, în perioada următoare, trebuie să se depună eforturi pentru:
- întărirea funcției de control a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în condițiile în care
există cadre didactice care nu și-au realizat norma de cercetare (parte a normei
universitare);
- conştientizarea la nivel individual a necesității îmbunătățirii calității procesului
educațional;
- îmbunătățirea activității de monitorizare a programelor de studii, prin realizarea și
implementarea unor proceduri specifice (de exemplu, evaluarea materialelor de
învățare, revizuirea cursurilor care sunt editate de mai mult de 5 ani etc);
- facilitarea accesului studenților de la programele de studii din domeniul economic la
stagii de practică de specialitate organizate de departamentele academice;
- încurajarea constituirii unor colective de cadre didactice care să participe la
competițiile pentru proiecte de cercetare, proiecte finanțate din fonduri europene etc;
- evidențierea rezultatelor activității ştiințifice şi discutarea lor în cadrul
departamentelor academice, astfel încât cadrele didactice ale facultății să fie stimulate
să inițieze și/sau să continue demersuri de cercetare și în lipsa unor finanțări
suplimentare;
- realizarea unui număr mai mare de întâlniri/mese rotunde pentru instruirea cadrelor
didactice în scopul aplicării corecte a prevederilor regulamentelor, metodologiilor și
procedurilor proprii;
- creșterea vizibilității facultății prin organizarea unui număr mai mare de evenimente
cu impact în mediul socio-economic;
- identificarea, la nivelul departamentelor, a cauzelor care au generat scăderea mare a
numărului de studenți înmatriculați la anumite programe de studii și adoptarea unor
planuri de măsuri menite să redreseze situația;
- evaluarea activității de secretariat.

DECAN
Prof. univ. dr. Chelaru Eugen

