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

CONSILIERE IN ASISTENTA SOCIALA 

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 

 

 

 

Analiza cerințelor 
sectorului socio-
economic 
referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii  

Masa rotunda cu 
reprezentantii 
ONG-urilor  si  
respectiv a 
DGASPC Arges/ 
SPAS-urilor cu 
activitate in 
domeniul asistentei 
sociale 

Ianuarie 2017 Proces verbal 

2 

Elaborarea 
/modificarea 
metodologiilor şi 
procedurilor proprii 
programului de 
studiu pentru 
admitere 

Redactarea 
propunerilor 
privind revizuirea 
editiilor precedente Ianuarie 2017 

Metodologii editie 
revizuita 

 
 

3 

Participarea 
structurilor de 
evaluare şi 
asigurare a 
calităţii la 
indeplinirea 
atributiilor 
specifice 

Prezentarea 
Raportului de 
activitate a 
reprezentanţilor 
DPSCAS în 
structurile de 
calitate FSESSP şi 
UPIT pe anul 
2016  
 
Realizarea şi 
aprobarea 

Februarie 2017 Raport de activitate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



planului de 
activităţi CEAC-
P-CAS pentru 
anul 2017 

Plan de activitate 
CEAC-P-CAS 

 
4 

Asigurarea 
calităţii procesului 
de predare- 
învăţare-evaluare 

Prezentarea 
rezultatelor 
studenţilor de la 
programul de 
studii CAS în 
sesiunea de iarnă 
2017 şi propuneri 
de ameliorare 
 
Analiza elaborării 
materialelor 
didactice de către 
titularii de 
discipline la 
programul CAS  
 
Verificarea 
gradului de 
acoperire  a 
activităţilor 
didactice în anul 
universitar 2016-
2017  
 
Analiza gradului 
de 
promovabilitate a 
masteranzilor de 
la programul de 
studii CAS 

Martie 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprilie 2017  
 
 
 
 
 
 

Aprilie 2017  
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 2017 

Sinteză rezultate 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sinteză materiale 
didactice  

 
 
 
 
 

Plan de măsuri 
 
 
 
 
 
 
 

Informare în şedinţa 
DPSCAS  si a FSESSP 

 
5 

Asigurarea 
vizibilitatii 
informatiilor 
privind programul 
de studii CAS 

Realizarea 
pliantului de 
promovare a 
programului de 
studii CAS 

Mai 2017 Pliant prezentare CAS 
 

Difuzarea acestuia 
institutii de profil 

6 Analiza 
îndeplinirii 
standardelor 
specifice 
ARACIS în 
domeniul 
„Sociologie” 
pentru programul 
de studii CAS 
 
 

Proiectarea 
planului de 
învăţământ  CAS 
pentru promoţia 
2017-2019  
 
Concordanta 
structurii 
prezentului 
program de studiu 
cu programe 

Iunie 2017  
 
 
 
 
 

Iunie 2017 
 
 
 
 

FIŞA DE EVALUARE 
a îndeplinirii 

standardelor specifice 
în domeniul 

fundamental Sociologie 
pentru programul de 

studiu CAS 



 
 
1. Misiunea 
programului de 
studiu  
 
 
2. Personalul 
didactic şi 
posturile didactice 
 
3.Conţinutul 
planului de 
învăţământ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Conţinutul 
fişelor de 
disciplină  
 
 
 
 
5. Rezultatele 
învăţării  
 
 
 
 
 
 
6. Baza materială 
asigurată 
programului de 
studiu 
 
 
 
 
 
 
 

similare 
 
Intocmirea 
statului de funcţii 
al programului 
CAS  
 
Verificarea 
îndeplinirii 
cerinţelor 
normative privind 
acoperirea cu 
personal didactic 
a posturilor 
aferente 
programului de 
studiu CAS  
 
Completarea 
bazei de date cu 
absolvenţii prin 
inregistrarea  
promoţiei 2017  
 
Prezentarea si 
discutarea fişelor 
de disciplină 
pentru anul 
universitar 2017-
2018  
 
Analiza cerinţelor 
Aracis privind 
elaborarea 
materialelor 
didactice de către 
titularii de 
disciplină  
 
Inventarierea 
dotarii salilor de 
curs/seminar cu 
logistica necesara 
(videoproiector, 
laptop, 
calculatoare, Tv, 
videorecoder etc) 
Carti, periodice, 
reviste Biblioteca 
UPIT 

 
 
Iulie 2017 
 
 
 
 
 Iulie 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 2017 
 
 
 
 
 Octombrie 2017  
 
 
 
 
 
 
Noiembrie 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 2017 



 
Întocmit, 

 
CEAC-P 

 
1.Responsabil ECTS – CONF. UNIV. DR. GRUIONIU OCTAVIAN 
2.Cadru didactic cu ore pe program si neimplicat in calitate- LECT. UNIV. DR. 
DUMITRESCU ANA MARIA 
3.Student-  STANCU (MATEI) IULIANA 
4.Absolvent - PITA (PIRVAN) MARIA CRISTINA 
5.Angajator - MACOVEI ADRIAN- DIRECTOR EXECUTIV DGASPC ARGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


