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Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul programului de studii  

Asiten  Mmanagerial  i Secretariat 

 

Lect. univ. dr. Georgescu Bogdan  

Lect. univ. dr.Cuceanu M d lina – Responsabil ECTS 

Neculae Bianca - absolvent 

Soare Iuliana - student 

Dan IONESCU – Asocia ia Oamenilor de Afaceri Arge  (angajator) 
 

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea activităților specifice îndeplinirii misiunii programului 

de studii AMS 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea calităţii activităţilor şi proceselor desfășurate în cadrul 
programului de studii AMS 

Nr. 

crt. 

Activitate Termen Indicatori de rezultat Responsabilit i 

1. Organizarea activităților 
comisiei CEAC-P AMS, 

2017 

Ianuarie-

Februarie 

2017 

- planul anual de activitate al Comisiei 

de Evaluare si Asigurare a Calității 
(CEAC-P) a programului de studiu 

Asistență Managerială și Secretariat, 

aprobat de către directorul de 
departament. 

 

- director de 

departament 

- membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 

GEORGESCU 

Bogdan 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

2. Analiza corespondenței 
între misiunea programului 

de studii și cerințele pieței 
muncii. 

 

Martie – 

Iunie  

2017 

 - un workshop desfășurat cu 
specialisti (practicieni) din domeniul 

programului de studii, 

- analiza planurilor de învatamânt din 

cadrul altor universități din România, 
- o întâlnire de analiză și formulare a 

- director departament 

- membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 

GEORGESCU 

Bogdan 
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misiunii programului de studii în 

concordanta cu cerințele pieței muncii 
și cu cadrul național al calificărilor. 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

Neculae Bianca – 

absolvent 

Soare Iuliana - 

student 

Dan IONESCU – 

Asociația Oamenilor 
de Afaceri Argeș 

(angajator) 

3 Analiza materialelor  de 

învățare elaborate de 
cadrele didactice. 

 

Martie- 

Iunie 2017 

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

de învățământ. 

- membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 

GEORGESCU 

Bogdan 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

Soare Iuliana - 

student 

4 Revizuirea planurilor de 

învăţământ pentru 
armonizarea curriculei 

programului de studii AMS 

cu alte programe de studii 

similare din țară și 
străinătate, respectiv cu 
cerințele de competente ale 
angajatorilor. 

Iunie - 

Iulie  

2017 

- plan de învățământ revizuit 
 

- director departament 

- membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 

GEORGESCU 

Bogdan 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

Neculae Bianca – 

absolvent 

Soare Iuliana - 

student 

Dan IONESCU – 

Asociația Oamenilor 
de Afaceri Argeș 

(angajator) 

5 Analiza gradului de 

satisfacție a studenților 
înmatriculați la programul 
de studii AMS 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. 

- membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 

GEORGESCU 

Bogdan 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

Soare Iuliana - 

student 

- director departament 

- RCD 

 

6 Analiza fișelor disciplinelor 
pentru programul de studii. 

Septembri

e  

2017 

- pentru toate disciplinele din 

planul de învățământ a fost 

elaborată fișa disciplinei pentru 

- membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 
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Elaborat, 

              Lect.univ.dr. GEORGESCU Bogdan 

                             Membru CEAC-P AMS 

 

anul univ. 2017-2018, 

- toate fișele de disciplină respectă 
cerințele IL- REG-71-03. 

GEORGESCU 

Bogdan 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

 

7 Diseminarea informațiilor 
referitoare la managementul 

calității în vederea 

dezvoltării culturii calității 
în cadrul programului de 

studii AMS. 

Permanent - informări periodice către cadrele 
didactice care predau la 

programul AMS. 

- membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 

GEORGESCU 

Bogdan 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

8 Elaborarea raportului anual 

privind asigurarea calității 
la nivelul programului de 

studiu. 

Ianuarie  

2018 

- raport de activitate - membrii CEAC-P 

Lect.univ.dr. 

GEORGESCU 

Bogdan 

Lect.univ.dr. 

CUCEANU Mădălina 

Neculae Bianca – 

absolvent 

Soare Iuliana - 

student 

Dan IONESCU – 

Asociația Oamenilor 
de Afaceri Argeș 

(angajator) 


