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Activitate Termen
Îndeplinirea atribuțiilor specifice stabilite prin reglementări în procesul
de evaluare a cadrelor didactice

ianuarie – martie
2017

Îndeplinirea atribuțiilor specifice stabilite prin reglementări în procesul
de evaluare de către studenți a disciplinelor

ianuarie – martie
2017

Analizarea datelor culese cu ocazia evaluărilor și întocmirea de baze
de date și rapoarte finale de analiză

aprilie 2017

Îndeplinirea obligațiilor stabilite de CEAC-U în cadrul grupurilor de
lucru  (misiuni de audit în UPIT)

permanent

Îndeplinirea obligațiilor stabilite de CEAC-FTLIA (misiuni de audit
intern)

periodic

Îndeplinirea obligațiilor stabilite de CEAC-U si CEAC-FTLIA în
contextul procesului de evaluare instituțională ARACIS 2017

Încheierea vizitei
comisiei de experţi
ARACIS

Contribuții la elaborarea metodologiilor și procedurilor de asigurare a
calității în cadrul CEAC-FTLIA

permanent

Analiză și propuneri cu privire la structura resursei umane a
departamentului conform standardelor ARACIS (propuneri privitoare
la constituirea şi scoaterea la concurs de posturi didactice)

iunie 2017

Analiză și propuneri cu privire la baza materială şi utilizarea acesteia
conform standardelor de calitate: săli, orare, echipamente
laboratoare

februarie,
septembrie
2017

Analiza procesului didactic, a procesului de cercetare şi a rezultatelor
studenţilor după sesiunile de examene și de finalizare studii

aprilie, iulie
2017

Contribuții la activitatea de promovare a programelor de studii din
cadrul DLLIA (Zilele Porților Deschise, prezentări ale ofertei
educaționale în diverse contexte)

permanent

Contribuții la procesul de acordare a burselor sociale în cadrul
facultății

otombrie 2017

Sprijinirea și promovarea activităților socio-educative şi culturale ale
studenților de la programele din cadrul DLLIA

mai 2017

Sprijinirea studenţilor în vederea creşterii performanţelor lor în
competiţiile naţionale şi internaţionale

permanent

Monitorizarea bazei de date a absolvenţilor programelor din cadrul
DLLIA și propuneri de integrare a reprezentanților mediului socio-
economic în îmbunătățirea conținutului procesului didactic și de
cercetare derulat la nivelul DLLIA

permanent

Elaborarea unui raport anual privind evaluarea și asigurarea calității
la nivelul departamentului

decembrie 2017

Avizat în ședința departamentului LLIA din 20.02.2017
Responsabil de calitate la nivelul departamentului,

Conf.univ.dr. habil. Claudiu Neagoe
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PLAN ANUAL DE ACTIVITATE

A RESPONSABILULUI DE CALITATE LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE
LIMBI STRĂINE APLICATE PENTRU ANUL 2017

Nr.
crt.

Activitate Termen

1. Îndeplinirea atribuțiilor specifice stabilite prin reglementări în
procesul de evaluare a cadrelor didactice

ianuarie – martie
2017

2. Îndeplinirea obligațiilor stabilite de CEAC-U în cadrul grupurilor de
lucru  (misiuni de audit in UPIT)

permanent

3. Îndeplinirea obligațiilor reglementate de CEAC-FTLIA (misiuni de
audit intern)

periodic

4. Îndeplinirea obligațiilor stabilite de CEAC-U si CEAC-FTLIA în
cadrul procesului de evaluare insituțională ARACIS 2017

Încheierea vizitei
comisiei de experţi
ARACIS

5. Contribuții la elaborarea metodologiilor și procedurilor de asigurare a
calității în cadrul CEAC-FTLIA

permanent

6. Analiză și propuneri cu privire la structura resursei umane a
departamentului conform standardelor ARACIS (propuneri privitoare
la constituirea şi scoaterea la concurs de posturi didactice)

iunie 2017

7. Analiză și propuneri cu privire la baza materială şi utilizarea acesteia
conform standardelor de calitate: săli, orare, echipamente laboratoare

februarie, septembrie
2017

8. Analiză și propuneri cu privire la procesul didactic derulat în cadrul
filierelor nefilologice (fișe disciplină, conținuturi de învățământ,
orare, spații)

februarie, septembrie
2017

9. Analiză și propuneri după bilanțul sesiunilor de examene și de
finalizare studii

aprilie, iulie
2017

10. Analiză și propuneri de eficientizare a strategiei de promovare a
programelor de studii pentru admitere (acțiuni de publicitate)

permanent

11. Contribuții la procesul de acordare a burselor sociale în cadrul
facultății

otombrie 2017

12. Monitorizarea și stimularea activităților socio-educative şi culturale
ale studenților gestionați de Departamentul LSA

mai 2017

13. Monitorizarea bazei de date a absolvenţilor LMA și LSTAC și
propuneri de integrare a reprezentanților mediului socio-economic în
îmbunătățirea conținutului procesului didactic și de cercetare derulat
la nivelul Departamentului de LSA

permanent

Data: 20.02.2017 Responsabil de calitate la nivelul departamentului,
Conf.univ.dr Cristina Ungureanu


