
 
 
 
Departament: Management și Administrarea Afacerilor 
 

Avizat, 
Director department, 

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
 

PLAN ANUAL DE ACTIVITATE   

AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII ( CEAC-P)  
A PROGRAMULUI DE STUDIU MARKETING 

 
 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea activităților specifice îndeplinirii misiunii 
programului de studii MARKETING 

 
Obiectivul strategic 2: Creşterea calităţii activităţilor şi proceselor desfășurate 

în cadrul programului de studii MARKETING 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Termen Indicatori de rezultat 

1. 
Analiza corespondenței între 
misiunea programului de studii 
și cerințele pieței muncii 

Martie – Iunie 
2017 

- un workshop desfășurat cu specialisti 
(practicieni) din domeniul 
MARKETING, 
- analiza planurilor de învatamânt din 
cadrul altor universități din România, 
- o întâlnire de analiză și formulare a 
misiunii programului de studii în 
concordanta cu cerințele pieței muncii 
și cu cadrul național al calificărilor. 

2. 
Analiza materialelor  de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice 

Februarie - 
Martie 2017 

- analiza materialelor de învățare 
pentru min. 6 discipline din planul de 
învățământ. 

3. 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ pentru armonizarea 
curriculei programului de studii 
MARKETING cu alte programe 
de studii similare din țară și 
străinătate, respectiv cu 
cerințele de competente ale 
angajatorilor 

Iunie - Iulie 
2017 

 

- plan de învățământ revizuit 
 

4. 

Analiza gradului de satisfacție 
a studenților înmatriculați la 
programul de studii 
MARKETING cu privire la 
serviciile educaționale furnizate 
în cadrul programului 

Iulie 2017 

- raport de cercetare, 
- plan de măsuri pentru creșterea 
gradului de calitate a serviciilor 
educaționale furnizate in cadrul 
programului. 
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Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de studiu Marketing 

 Conf. univ. dr. Duţu Amalia (responsabil ECTS)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Lect. univ. dr. Oancea Olimpia (cadru didactic cu activităţi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
în cadrul programului de studii) 

 Roșu Carol (student) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Dimineață Alina (absolvent) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Neagu Adrian – Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (angajator)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

Întocmit, 

Responsabil ECTS – Conf. univ. dr. Duţu Amalia 
 
 

Aprobat în şedinţa departamentului din data de 21.02.2017                   

Director department, 

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 
 
 

 
 
 

 

5. 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 
reprezentanții mediului socio-
economic pentru asigurarea 
stagiilor de practică/internship 
pentru studenții programului de 
studii MARKETING 

Martie - Mai 
2017 

- 5 parteneriate semnate cu 
reprezentanții mediului de afaceri. 

6. 
Analiza fișelor disciplinelor 
pentru programul de studii 

Septembrie 
2017 

- pentru toate disciplinele din planul 
de învățământ a fost elaborată fișa 
disciplinei pentru anul univ. 2017-
2018, 
- toate fișele de disciplină respectă 
cerințele IL- REG-71-03. 

7. 

Diseminarea informațiilor 
referitoare la managementul 
calității în vederea dezvoltării 
culturii calității în cadrul 
programului de studii 
MARKETING 

Permanent 
- informări periodice către cadrele 
didactice care predau la programul 
MARKETING. 

8. 
Elaborarea raportului anual 
privind asigurarea calității la 
nivelul programului de studiu 

Ianuarie  2018 - raport de activitate 


