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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 măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

departamentului 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Asigurarea 

calităţii activităţii 

de cercetare a 

cadrelor didactice 

Analiza îndeplinirii 

indicatorilor ARACIS 

referitori la cercetarea 

științifică în domeniul 

disciplinelor din post a 

cadrelor didactice cu 

activităţi la programul de 

studii Electronica Aplicata 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. 

Plan de masuri pentru 

cresterea numarului de 

publicatii 

2 

Funcţionarea 

eficientă şi 

responsabilă a 

structurilor de 

evaluare şi 

asigurare a 

calităţii 

Prezentarea Raportului de 

activitate a reprezentanților 

DECIE în structurile de 

calitate FECC şi UPIT pe 

anul 2019 

 

Realizarea şi aprobarea 

planului de activităţi CEAC-

P-EA pentru anul 2019 

Februarie 

2019 

1 raport 

 

 

 

1 plan de 

activitate 

Prezentare şi aprobare:  

- raport activitate;  

- plan activităţi 

CEAC-P-EA 

Raport de 

Activitate CEAC-P-C 

Plan de activitate 

CEAC-P-EA 

 

3 

Asigurarea 

calităţii procesului 

de predare-

învăţare-evaluare  

Analiza fișelor de disciplină: 

- concordanţa cu Planul 

de învăţământ 

- concordanţa cu Statul 

de funcţiuni 

- respectarea 

Septembrie 

2019 
Fișele de disciplină 

Fișe de disciplină 

corectate și adaptate 

Planul de 

învăţământ, 

State de funcţii, 

Fişe discipline, 

Regulamente 

Universitate 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

regulamentelor în 

vigoare 

Monitorizarea desfăşurării 

Activităţilor didactice: 

- Analize ale rezultatelor 

studenţilor obținute în 

cadrul 

sesiunilor de evaluări 

finale 

-Evaluarea activităților 

didactice la discipline 

Noiembrie 

2019 

Promovabilitate de 

minim 50%  

Promovabilitatea pentru 

anul universitar 2018-2019 

la Electronica Aplicata a 

fost de 61% 

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 
Septembrie 

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 85% 

Rata studenților promovați 

la proiectul de diplomă 

94% 

Catalogul 

examenului de 

licență 

Ghid pentru 

realizarea 

proiectului de 

licență 

 

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 60% - ca urmare a 

pandemiei COVID nu s-a 

putut asigura rata de 

acoperire stagii practică 

propusă 

Conveții de practică 

Procedură operaţională privind 

desfăşurarea online a evaluării 

cunoştinţelor 

studenţilor/cursanţilor pentru 

situaţii speciale 

Contactarea agenților 

economici parteneri în 

vederea creșterii numărului 

de locuri de practică ce 

presupun activitate on-line 

(IT, colectare, procesare și 

analiză date) 

4 

Creșterea 

vizibilității 

programului de 

studiu Electronica 

Aplicata 

Actualizarea pliantului de 

promovare a programului 

de studii EA 

Realizarea Ghidului 

studentului  

Martie 

2019 

 
Aprilie 

2019 

Pliant admitere 2019 

FECC (program 

Electronica Aplicata) 

 

Ghidul studentului 

 

Pliant admitere 2019 FECC 

(program Electronica 

Aplicata) 

 

Ghidul studentului 

 

Pliantul admiterii FECC 2019 

Ghidul studentului FECC 

Plan de promovare a 

programului de studii EA 

prin mijloace media  

 

 

 
 

Întocmit, 
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Prof.dr.ing. Nicu Bizon, responsabil CEAC-P-EA 

Conf.dr.ing. Gabriel Iana – membru CEAC-P-EA 

Sl.dr.ing. Mihaela Teodorescu – membru CEAC-P-EA 

Std. an II EA Petre Andreea – membru CEAC-P-EA 

ing. Marin George Iulian (absolvent) – membru CEAC-P-EA 

Grigore Florentin (angajator) – membru CEAC-P-EA 

 


