PLAN DE AUDIT INTERN
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
din Universitatea din Pitești
Perioada: octombrie 2016 - decembrie 2016
Planul de audit a fost realizat împreună cu Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare, în baza PLANULUI DE ACTIVITĂȚI PRIVIND
ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII 2016 -2017 în UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, aprobat de Senatul Universității din Pitești și în baza
PLANULUI DE MĂSURI PRIVIND IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR COMISIEI ARACIS DE EVALUARE INSTITUȚIO NALĂ
(Recomandările sunt extrase din RAPORTUL DEPARTAMENTULUIDE EVALUARE A CALITĂȚII al ARACIS PRIVIND EVALUAREA EXTERNĂ A
CALITĂȚII ACADEMICE DIN UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI (documentul de referință 1 - Nr. 4828/ 26.07.2012), aprobat în ședința Consiliului de
Administrație cu nr. 9070 din 13.07.2016).

Președinte CEAC -U,
Prof. dr ing. Viorel NICOLAE
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MISIUNI DE AUDIT

Perioada auditurilor:
octombrie - decembrie 2016
săptămâna
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ELEMENTE VERIFICATE

M1. Activitate de audit privind
întocmirea orarelor şi alocarea
spaţiilor
pentru
desfăşurarea
activităţilor didactice în anul
universitar 2016 - 2017.

1. Verificarea respectării cerințelor ARACIS la elaborarea orarelor.
2. Verificarea modului de utilizare eficientă a spațiilor de învățământ.
3. Întocmirea raportului de audit.

M2. Activitate de audit privind
existenţa şi modul de întocmire a
fişelor de disciplină pentru anul
universitar 2016 - 2017.

1. Existența fișelor disciplinelor la departamentele care gestionează programele de
studii.
2. Verificarea modului de întocmire a fișelor disciplinelor (în conformitate cu
Instrucțiunile de lucru - anexă la Regulamentul privind elaborarea, revizuirea,
avizarea și aprobarea planurilor de învățământ ).
3. Afișarea pe site-ul facultății a fișelor disciplinelor.
4. Întocmirea raportului de audit.

M3. Activitate de audit privind
verificarea
respectării
regulilor
referitoare la alocarea temelor de
licență în anul universitar 2016 2017.

1. Verificarea temelor de licență în ultimii 3 ani pentru programele gestionate de
departamente.
2. Verificarea existenței ghidului de elaborare a lucrării de licență / disertație.
3. Postarea pe site-ul facultății a ghidului de elaborare a lucrării de licență /
disertație.
4. Verificarea afișării temelor de licență la avizierul facultății pentru anul universitar
2016-2017.
5. Verificarea alocării temelor de licență pe cadre didactice (nr. de lucrări coordonate
de un cadru didactic) în anul universitar 2016-2017.
6. Întocmirea raportului de audit.

M4. Activitate de audit pentru
verificarea corectării punctelor slabe
aferente programelor de studii,
identificate în cadrul evaluării
instituționale 2012.

1. Verificarea măsurilor adoptate la nivelul facultății / departamentului / programului
de studii, în vederea corectării punctelor slabe identificate cu ocazia evaluării
instituționale 2012.
2. Întocmirea raportului de audit.
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