
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 
DEPARTAMENTUL DE ELECTRONICĂ, CALCULATOARE ȘI INGINERIE ELECTRICĂ     

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL  
PROGRAMULUI DE STUDIU ELECTROMECANICĂ (EM) 

Perioada de raportare -  Anul 2019 

 

F02- PL-53-01 

 

Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studiu Electromecanică 
Anul 2019                                                                                                                                                                                                                                                                          Pag 1/3 

  
Anexa 3 
AVIZAT,  
Director Departament  
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Șerban  
 

 
APROBAT, 
În ședința Departamentului din data de 27.01.2020 

Nr. 
crt. 

Obiectiv al 
calității 

Descrierea activității 
realizate conform 

planificării 

Perioada în care 
a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniți 

Descrierea rezultatelor 
obținute 

Observații (documente 
rezultate în urma 

desfășurării activității, 
alte observații 

relevante) 

Propuneri de 
măsuri de 

îmbunătățire a 
calității la nivelul 
departamentului 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Asigurarea calității 
activității de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analiza îndeplinirii 
indicatorilor ARACIS 
referitori la cercetarea 
științifică în domeniul 
disciplinelor din post a 
cadrelor didactice cu 
activități la programul de 
studii Electromecanică în 
anul 2019  
 
 

Ianuarie 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiecare cadru didactic are 
anual cel puțin o 
publicație sau o realizare 
didactică ori științifică în 
domeniul disciplinelor 
predate 
 
 
 
 
 

Fiecare cadru didactic are 
anual cel puțin o publicație 
sau o realizare didactică ori 
științifică în domeniul 
disciplinelor predate 
 
 
 
 
 
 

Analiza îndeplinirii 
indicatorului ARACIS 
referitor la cercetarea 
științifică a cadrelor 
didactice în domeniul 
disciplinelor cuprinse în 
norma didactică pe care o 
acoperă  - raport la nivel 
de departament și 
facultate realizat pe 
platforma S.I.I.M.A.D.C. 

 

2 

Funcționarea 
eficientă și 
responsabilă a 
structurilor de 
evaluare și 
asigurare a calității 

Prezentarea Raportului de 
activitate a reprezentanților 
DECIE în structurile de 
calitate FECC și UPIT pe 
anul 2018 
 
Realizarea și aprobarea 
planului de activități 
CEAC_P-EM pentru anul 
2019 

Ianuarie 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 raport 
 
 
 
 
 
1 plan de activitate 
 
 
 

Prezentare și aprobare:  
- raport activitate;  
 
 
 
 
- plan activități CEAC_P-
EM 
 
 

Raport de 
Activitate CEAC_P-EM 
 
 
 
 
Plan de activitate 
CEAC_P-EM 
 
 

 

3 
Asigurarea calității 
procesului de 

Vizita ARACIS pentru 
reevaluarea programului EM 

Martie 2019 
 
 

Obținerea acreditării 
 
 

În urma vizitei ARACIS, 
6-8 martie 2019, s-a 
obținut menținerea 

Realizarea dosarului 
pentru următoarea 
reevaluare a 

Se vor avea în 
vedere 
observațiile 
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predare-învățare-
evaluare  

acreditării și a 
calificativului încredere 
la programul EM, până în 
23.04.2024 

programului EM se va 
realiza în anul 
universitar 2023-2024. 

comisiei, în 
vederea 
soluționării lor. 

Analiza fișelor de disciplină: 
- concordanța cu Planul 
de învățământ 
- concordanța cu Statul 
de funcțiuni 
- respectarea 
regulamentelor în 
vigoare 

Octombrie 2019 
 
 
 
 
 

 

Fișele de disciplină 
 
 
 
 
 
 
 

Fișe de disciplină corectate 
și adaptate 
 
 
 
 
 

Planul de învățământ, 
State de funcții, 
Fișe discipline, 
Regulamente 
Universitate 
 
 

 

Monitorizarea 
desfășurării 
activităților 
didactice: 
- Analize ale 
rezultatelor studenților 
obținute în cadrul 
sesiunilor de evaluări 
finale 
-Evaluarea activităților 

didactice la discipline 
 
 
 

Septembrie 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promovabilitate de minim 
50%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promovabilitatea pentru 
anul universitar 2018-2019 
la Electromecanică a fost de 
85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedură 
privind evaluarea 
unei discipline 

de studiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea 
disciplinelor care 
prezintă 
probleme de 
promovabilitate 
în cadrul 
sesiunilor de 
evaluări finale. 
Îmbunătățirea 
metodelor de 
evaluare a 
studenților pe 
parcursul 

semestrului. 

Finalizarea studiilor 
 
 
 
 
 
 
 

Iulie 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Studenți înscriși care au 
predat proiectul de 
diplomă > 70% 
Studenți promovați > 50% 
Asigurarea cadrului optim 
pentru înscriere și 
participare la proiectul de 
diplomă 

Rata studenților înscriși la 
proiectul de diplomă 100% 
Rata studenților promovați 
la proiectul de diplomă 
100% 
 
 
 
 

Ghid pentru realizarea 
proiectului de diplomă  
 
 
Catalogul examenului 
de licență 
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Organizarea stagiilor de 
practică 

Iulie 2019 

Procentul de studenți cu 
loc de stagiu practică la 
firme la care se încheie 
contract de colaborare 
minim 80% 

Procentul studenților cu loc 
stagiu de practica la firme a 
fost de 100%  

Convenții de practică  

4 

Creșterea 
vizibilității 
programului de 
studiu 
Electromecanică 

Actualizarea pliantului de 
promovare a programului 
de studii EM 
Realizarea Ghidului 
studentului  

Martie 2019 
 
 

Aprilie 2019 

Pliant admitere 2019 
FECC (program 
Electromecanică) 
 
Ghidul studentului 
 

Pliant admitere 2019 
FECC (program 
Electromecanică) 
 
Ghidul studentului 
 

Pliantul admiterii FECC 
2019 
 
 
Ghidul studentului 
FECC 

 

 
 
 
 
Întocmit, 
S.l.dr.ing. Luminița Constantinescu, responsabil CEAC-P-EM 
Conf.dr.ing. Robert Beloiu – membru CEAC-P-EM 
Conf.dr.ing. Dumitru Cazacu– membru CEAC-P-EM 
Std. an IV EM Alexandru Raluca EM4 – membru CEAC-P-EM 
ing. Sofianu Nicoleta (absolvent) – membru CEAC-P-EM 
ing. Manoloiu Sorin (angajator) – membru CEAC-P-EM 


