UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
DEPARTAMENTUL LIMBĂ ȘI LITERATURĂ, ISTORIE ȘI ARTE

PLAN DE ACTIVITATE
a Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul programelor de studii
din cadrul DLLIA
-2017Activitate
Analiza şi optimizarea planurilor de învățământ, în conformitate cu
cerințele ARACIS și cu documentele UPIT
Analizarea desfășurării procesului didactic derulat în cadrul
programului de studii (fișe disciplină, conținuturi şi metode de predare
şi evaluare, orare, spații) și propuneri de îmbunătățire a unor aspecte
Analizarea fişelor cadrelor didactic şi verificarea corelării dintre
disciplinele predate în cadrul programului de studii şi activitatea de
cercetare
Analiza derulării stagiilor de practică de specialitate, a protocoalelor
încheiate cu parteneri externi şi a calităţii stagiilor respective;
interacţiuni cu tutorii de practică din mediul socio-economic,
transpunerea elementelor pertinente de feedback în conţinuturile de
învăţământ
Evaluarea bazei materiale şi a modului de utilizare a acesteia conform
standardelor de calitate: săli, orare, echipamente laboratoare

Termen
iunie 2017
februarie,
septembrie
2017
septembrie 2017

iunie 2017

februarie,
septembrie
2017
Integrarea studenţilor în activităţi de cercetare şi concursuri februarie, mai, iunie
profesionale studenţeşti (cercuri științifice studențești, sesiuni de 2017
comunicări ştiinţifice studenteşti, proiecte)
Propuneri de modernizare a fondului de carte de specialitate disponibil permanent
în biblioteca universităţii
Promovarea pe site-ul facultății a activităților din cadrul programului de permanent
studii
Acţiuni de îndrumare a studenţilor, inclusiv în domeniul orientării şi permanent
consilierii profesionale, în strânsă colaborare cu Centrul de consiliere
şi orientare profesională din cadrul Universităţii din Piteşti
Monitorizarea activității de îndrumare a studenților
permanent
Promovarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice
permanent
Evaluarea periodică a gradul de îndeplinire a standardelor generale și iunie 2017
specifice de calitate în domeniul programului de studii, elaborate de
către ARACIS
Elaborarea unui raport anual privind evaluarea și asigurarea calității la decembrie 2017
nivelul programului de studii
Avizat în ședința departamentului LLIA din 20.02.2017

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE APLICATE

PLAN ANUAL DE ACTIVITATE

a Comisiilor de Evaluare si Asigurare a Calitatii la nivelul programelor de studii
LMA si LSTAC pentru anul 2017

Nr.
crt.
1.

Activitate
Analiza şi optimizarea planurilor de învățământ.

2.

Analiză și măsuri de optimizare a procesului didactic derulat în cadrul
filierelor LMA, LSTAC (fișe disciplină, conținuturi şi metode de
predare şi evaluare, orare, spații)
3. Analiză fişe cadru didactic şi verificarea conformităţii dintre
disciplinele predate în cadrul programului de studii şi activitatea de
cercetare
4. Analiză și măsuri după bilanțul sesiunilor de examene și de finalizare
studii
5. Analiza derulării stagiilor de practică de specialitate, a protocoalelor
încheiate cu parteneri externi şi a calităţii stagiilor; interacţiuni cu
tutorii de practică din mediul socio-economic, transpunerea
elementelor pertinente de feedback în conţinuturile de învăţământ
6. Analiză și măsuri cu privire la baza materială şi utilizarea acesteia
conform standardelor de calitate: săli, orare, echipamente laboratoare.
7. Integrarea studenţilor în activităţi de cercetare studenţească şi
concursuri profesionale studenţeşti (sesiuni de comunicări ştiinţifice
studenteşti, proiecte) şi concursuri profesionale (Mot à monde, Des
Mots pour voir, Festivalul regional al studenţilor francofoni etc.)
8. Propuneri de modernizare a fondului de carte de specialitate disponibil
în biblioteca universităţii şi acţiuni de actualizare a fondului de
publicaţii al punctului de documentare LSA ; acţiuni de stimulare a
accesării acestora
9. Constituirea şi actualizarea permanentă a datelor privitoare la
absolvenţi; atragerea absolvenţilor în activităţi academice
10. Acţiuni şi măsuri de promovare a programelor de studii pentru
admitere (acțiuni de publicitate) în vederea recrutării de candidaţi
11. Acţiuni de îndrumare a studenţilor, inclusiv în domeniul orientării şi
consilierii profesionale, în colaborare cu Centrul de consiliere şi
orientare profesională din cadrul Universităţii din Piteşti.
12. Promovarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice care
predau la programele de studii LMA si LSTAC.

Termen
iunie 2017
februarie, septembrie
2017
septembrie 2017

martie, iulie
2017
iunie 2017

februarie, septembrie
2017
februarie, mai, iunie
2017

permanent

permanent
permanent
permanent

permanent

Data: 20.02.2017
Responsabil Comisie program de studiu LMA,
Conf. univ. dr. Laura CÎȚU, director departament
Responsabil Comisie program de studiu LSTAC,
Lect.univ.dr. Cristina ILINCA

