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PLAN ANUAL DE ACTIVITATE   

AL COMISIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE 
STUDII STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS DEVLOPMENT  

PENTRU ANUL 2017 
 
Nr. 
crt. 

Activitate Termen 

1. Elaborarea planului anual de activitate Ianuarie 2017 
2. Analiza materialelor de învăţare elaborate de cadrele didactice care 

desfăşoară activităţi didactice în cadrul programului de studii 
Februarie – Martie 
2017 

3. Elaborare propuneri privind îmbunătăţirea calităţii la nivelul programelor de 
studii pe baza analizei rapoartelor de evaluare din anul precedent 

Martie 2017 

4. Analiza cerinţelor sectorului economic şi social referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor programului de studii 

Martie 2017 

5. Fundamentarea revizuirii planului de învăţământ pentru a corespunde 
standardelor generale şi specifice de calitate în domeniul programului de 
studii, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, 
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cerinţelor existente pe 
piaţa muncii 

Martie – Aprilie 
2017 

6. Elaborarea / revizuirea planului de învăţământ pentru programul de studii Mai – Iunie 2017 
7. Analiza fişelor disciplinelor elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 

activităţi didactice în cadrul programului de studii 
Septembrie 2017 

8. Elaborarea raportului privind evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul 
departamentului 

Decembrie 2017 – 
Ianuarie 2018 

 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de studiu M.S.D.A.: 

▪ Lect. univ. dr. ISAC Nicoleta (responsabil ECTS)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

▪ Lect. univ. dr. ANTONIU Eliza (cadru didactic _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
cu activităţi în cadrul programului de studii) 

▪ Giuliano  CIOLACU (student) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

▪ Nicolae ŞERBĂNESCU – S.C. Vel Pitar S.A. (angajator)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Întocmit, 

Responsabil ECTS – Lect. univ. dr. ISAC Nicoleta 
 

Aprobat în şedinţa departamentului din data de 21.02.2017                   

Director department, 

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
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