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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALIT II LA 
NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOLOGIE 

Perioada de planificare 2017 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele 

calit ii 
urm rite la 

nivelul 

programului de 

studii 

Activit i Termen/Perioad  
de realizare 

Indicatori de 

rezultat 

predefini i 

1 

Actualizarea 
metodologiilor 
şi procedurilor 
proprii 
programului de 
studiu 

Participare la elaborarea / 
verificarea / avizarea 
metodologiilor şi 
procedurilor proprii 
programului de studiu; 

Ianuarie – 
februarie 2017 

Propuneri 
privind 
metodologia 
proprie de 
finalizare a 
studiilor și de 
admitere. 

2 Actualizarea 
indicatorilor de 
calitate pe care 
trebuie să-i 
îndeplinească 
activitatea din 
cadrul 
programului de 
studii Psihologie 

Analiza periodică a 
aşteptărilor și cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților 
programului de studii 
(evaluarea nevoilor pe piața 
muncii) și calitatea 
programului de studii pentru 
anul universitar următor; 

Noiembrie 2017 Raport al comisiei 
CEAC P 
conținând 
concluziile 
punctuale ale 
consultărilor cu 
angajatori 
potențiali, ale 
celor care au 
angajat absolvenți 
ai programului de 
Psihologie și ale 
profesiniștilor din 
domenii conexe. 



Monitorizarea modificărilor 
standardelor generale și 
specifice de calitate în 
domeniul Psihologie, 
specificate în Metodologia de 
evaluare externă, standardele, 
standardele de referinţă şi lista 
indicatorilor de performanţă a 
ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Februarie - mai 
2017 

Proces verbal al 
ședinței CEAC-P 
care semnalează 
modificările 
constatate și 
sugestiile de 
îndeplinire a 
noilor standarde. 

3. Monitorizarea 
calității 
activității în 
cadrul 
programului 
Psihologie ca 
urmare a 
procesului de 
evaluare a 
cadrelor 
didactice și a 
disiciplinelor 

Analiza rezultatelor evaluării 
periodice a cadrelor didactice 
cu activitate la programul de 
studiu Psihologie și a 
disciplinelor din cadrul 
programului care au fost 
supuse evaluării  

Mai 2017 Proces verbal al 
CEAF P cu 
constatări și 
recomandări 
necesare. 

4. Asigurarea 
calității planului 
de învățământ al 
programului în 
conformitate cu 
standardele 
specifice actuale 
ARACIS și cu 
cerințele 
comunității 

Fundamentarea elaborării / 
revizuirii planului de 
învățământ pentru a 
corespunde standardelor 
generale și specifice de 
calitate în domeniul 
Psihologie, specificate în 
Metodologia de evaluare 
externă, standardele, 
standardele de referinţă şi lista 
indicatorilor de performanţă a 
ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
cerințelor existente pe piața 
muncii și nevoilor comunității 
de profesioniști în domeniu. 

Iunie 2017 Proces verbal al 
ședinței CEAC-P 
de fundamentare a 
revizuirii planului 
de învățământ 

Participare la elaborarea 
/revizuirea planului de 
învăţământ; 

La nevoie în 
funcție de 
rezultatele 
activităților 
anterioare 
Iunie-septembrie 
2017 

Plan de 
învățământ 
actualizat 

Analiza fișelor disciplinelor și 
a materialelor de învățare 
elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii; 

Septembrie 2017 Raport CEAC P 
privind adecvarea 
fișelor de 
disciplină 

5. Monitorizarea 
calității 
activității în 
cadrul 

Evaluare periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale și specifice de 
calitate ARACIS în domeniul 

Decembrie 2017 Raport al 
CEAC-P privind 
gradul actual de 



programului 
Psihologie 
conform 
normelor 
ARACIS 

programului de studii îndeplinire a 
standardelor n 
vigoare 

Elaborează anual un raport 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului 
de studii, respectarea planului 
de activitate; 

Ianuarie 2018 Raportul de 
activitate 

 
Întocmit, 

 
CEAC-P 

 
1. Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu 

2. Conf.univ.dr. Ileana Loredana Vialia 
3. Dan Preda - student 

4. Alina Stănică - absolvent 
5. Dumitra Sima – ”Salvați Copiii” filiala Argeș 

 


