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Obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea activităților specifice îndeplinirii misiunii
programului de studiu A.A.C.T.S.O.
Activități:
1. Analiza corespondenței între misiunea programului de studii și concordanța cu cadrul
național al calificărilor și cerințele pieței muncii
Termen: iunie-iulie 2017
Indicatori de rezultat: o întâlnire de analiză și formularea misiunii
programului de studii in acord cu cerințele pieței
muncii și cu cadrul național al calificărilor
Responsabil: Responsabil ECTS
2. Analiza materialelor de învățare elaborate de cadrele didactice
Termen: februarie-martie 2017
Indicatori de rezultat: min 5 materiale de învățare analizate
Responsabili: Responsabil ECTS și cadru didactic, membrii ai comisiei
CEAC_AACTSO
3. Analiza corespondenței între planurile de învăţământ ale programului de studiu
AACTSO cu planuri de învățământ ale altor universități din ţară şi străinătate
Termen: iunie-iulie 2017
Indicatori de rezultat: min 5 planuri de învățământ ale programului de studii
AACTSO ale universităților din țară și min 3 planuri
de învățământ ale programului de studii AACTSO ale
universităților din țările europene.
Responsabil: Responsabil ECTS
4. Revizuirea planurilor de învăţământ pentru armonizarea curriculei programului de
studiu AACTSO cu alte programe de studiu din universitate in vederea promovării
cooperării și a îmbunătățirii continue a eficienței și rentabilității programului de studiu.

Termen: iulie 2017
Indicatori de rezultat: două planuri de învățământ revizuite
Responsabil: Responsabil ECTS
5. Analiza fișelor disciplinelor
Termen: septembrie 2017
Indicatori de rezultat: toate fișele de discipline aferente programului de studii
AACTSO
Responsabili: Responsabil ECTS și cadru didactic, membrii ai comisiei
CEAC_AACTSO
Obiectivul strategic 2: Creşterea calităţii activităţilor şi proceselor desfășurate în
cadrul programului de studiu AACTSO
Activități:
1. Cunoașterea legislației, a procedurilor generale și specifice care stau la baza
managementului calității programelor de studiu universitare
Termen: permanent
Indicatori de rezultat:
- legislație studiată: Legea 87 / 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75 /
2005 privind asigurarea calității educației; HG nr. 1257 / 2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a calității în
învățământul superior; Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 33/26.05.2016 privind modificarea
Regulamentului de organizare si funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS);OUG nr. 75 / 2011 pentru modificarea și completarea OUG
nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității educației
- proceduri studiate elaborate de CMCPU: -Regulament de organizare
și funcționare a Centrului pentru Managementul Calității și Programe Universitare al
Universității Pitești; Procedura privind inițierea, aprobarea, monitorizare și asigurarea calității
la nivelul programului de studii
Responsabili: membrii ai comisiei CEAC_AACTSO
2. Întocmirea planului de activitate al Comisiei CEAC-AACTSO
Termen: ianuarie 2017
Indicator de rezultat: planul de activitate al Comisiei CEAC_AACTSO
Responsabil: Responsabil ECTS
3. Elaborarea raportului privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de
studii AACTSO
Termen: septembrie 2017
Indicator de rezultat: Raportul privind evaluarea și asigurarea calității la
nivelul programului de studii AACTSO
Responsabil: Responsabil ECTS

4. Stabilirea și implementarea în practică a îmbunătățirilor necesare în privința
calității actului didactic rezultate în urma evaluărilor.
Termen: septembrie 2017
Indicator de rezultat: Plan de măsuri de îmbunătățire a actului didactic
Responsabil: Responsabil ECTS
5. Diseminarea informațiilor referitoare la managementul calității in vederea
dezvoltării culturii calității in universitate la nivelul studenților și cadrelor didactice aferente
programului AACTSO
Termen: permanent
Indicator de rezultat: informări periodice trimestriale
Responsabil: Responsabil ECTS
6. Sprijinirea RMCD in procesul de evaluare a cadrelor didactice care desfășoară
activități didactice la acest program de către studenți
Termen: permanent
Indicator de rezultat: 5 cadre didactice evaluate la nivelul programului de studii
A.A.C.T.S.O.
Responsabili: membrii ai comisiei CEAC_AACTSO

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de studiu A.A.C.T.S.O.
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