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ABROBAT,
DIRECTOR DEPARTAMENT DAT
Conf. univ. dr. ing. Adrian CLENCI
PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017
AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII ( CEAC-P)
A PROGRAMULUI DE STUDIU AUTOVEHICULE RUTIERE
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de studii AUTOVEHICULE RUTIERE>
▪ Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE (responsabilul ECTS)
▪ Conf. univ. dr. ing. Adrian CLENCI (cadru didactic)
▪ Ana BADEA (studentă)
▪ Adina TODEROIU (absolventă)
▪ Nicolae BOICEA – Renault Technologie Roumanie (angajator)
Obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea activităților specifice îndeplinirii misiunii programului de studii AR
Obiectivul strategic 2: Creşterea calităţii activităţilor şi proceselor desfășurate în cadrul programului de studii AR

Nr.
crt.

Tema

1.

Raport de
autoevaluare a
programului AR

2

Fişele de
disciplină

3

Finalizarea
studiilor

4

Activitatea de
practică

5

Monitorizarea
desfăşurării
activităţilor
didactice

6

Îndrumarea
studenţilor

7

Monitorizarera
desfașurării
activităților
planificate

15.12.2016

Activităţi de realizat

Documente de referință

Organizarea şi monitorizarea activităţilor didactice
Planul de învăţământ,
Realizarea Raportului de autoevaluare a
State de funcţii,
programului de studii AR
Fişe discipline,
Regulamente Universitate
Analiza modului de întocmire:
Planul de învăţământ,
- concordanţa cu Planul de învăţământ
State de funcţii,
- concordanţa cu Statul de funcţiuni
Fişe discipline,
- respectarea regulamentelor în vigoare
Regulamente Universitate
Mod de organizare şi desfăşurare:
Ghid pentru realizarea
- repartizarea temelor
proiectului de licență
- componența comisiei de finalizare studii
Fișe de urmărire a
- analiza periodică a stadiului de elaborare a participării studenților la
proiectelor (monitorizarea prezenței
programulo de consultații
studenților la ședințele de consultații)
Catalogul examenului de
- analiza rezultatelor obţinute de absolvenţi
licență
Mod de organizare şi desfăşurare:
- contacte cu partenerii economici
Convenţii de practică
- analize privind desfăşurarea activităţii de
practică
- Analize ale rezultatelor studenţilor obținute
Procedură privind
în cadrul sesiunilor de evaluări finale
evaluarea unei discipline
-Evaluarea activităților didactice la
de studiu
discipline
Procedură privind
- Raportări ale îndrumătorilor de an privind
activitatea de îndrumare a
activitățile desfăşurate
studenţilor
Dosar cu materialele
- Activităţi desfăşurate conform planului de
prezentate de către
muncă
comisia CEAC-P AR în
sedinţele de departament
Elaborat,
Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE

Termene
de realizare

Aprilie
2017

Aprilie
2017

Sept. 2017

Sept. 2017

Oct. 2017

permanent

permanent

