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AVIZAT,  

Director Departament   

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Șerban 

APROBAT, 

În ședința Departamentului din data de 28.01.2019 

 
 

 
 
 
 

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 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 RST în anul 
universitar 2017-2018  

Septembrie 

2018 

 

Responsabil de 

Calitate la nivelul 

Departamentului 

 

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 
2017 
 
Realizarea şi aprobarea 
planului de activităţi 
CEAC-P-RST pentru 
anul 2018 

Februarie 

2018 

Reprezentanții 

aleşi ai DECIE în 

structurile de 

calitate  

 

CEAC-P-RST 

Raport de activitate 

CEAC-P-RST-2018 

 

Plan de activitate 

CEAC-P-RST-2018 
Raport de activitate CEAC-

P-RST 

Plan de activitate CEAC-P-

RST 

 

3 

Evaluarea 

competenţelor 

absolvenţilor Retele 

si Software de 

Analiza corelării 
competenţelor 
absolvenţilor 
programului de studii 

Martie - 

iulie 2018 

Biroul DECIE 

CEAC-P-RST 

Procese verbale ședințe 

departament 

Raport de activitate CEAC-

P-RST 

 

Intalniri cu principalii 

angajatori ai absolventilor 

RST 
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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 

Telecomunicatii 

potrivit aşteptărilor 

şi cerinţelor 

angajatorilor  

RST cu competenţele 
cerute de angajatorii 
regionali din domeniu 

4 

Asigurarea calităţii 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare 

Analiza rezultatelor 

studenților de la 

programul de studiu RST 

în sesiunea de iarnă 2018 

 

Informare privind 

organizarea şi 

desfășurarea stagiilor de 

practică pentru 

realizarea Proiectului de 

Diplomă de către 

studenții programului de 

studiu RST  

 

Analiza corelării 

programelor analitice 

ale disciplinelor de 

domeniu (D) şi de 

specialitate (S) la 

programul de studii 

RST 

Analiza discipline 

 

Analiza stadiului 

realizării Proiectelor de 

Martie 2018 

 

 
 

 

 

Martie 2018 

 

 

 

Mai-iunie 

2018 

 

 
Iunie 2018 

 

 
Octombrie  

2018 

 

 

Îndrumătorii an 

RST & 

Responsabil de 

Calitate la nivelul 

Departamentului 

 

 

 

 

Îndrumătorii de 

an și îndrumătorii 

de practică 

 

 

Responsabil 

ECTS RST & 

titularii de 

discipline & 

Comisie analiză 

 

 

Preşedinte 

comisie finalizare 

studii &  

 

Procent studenți care 

susțin evaluările 

(participa la ele): > 90%; 

Procent studenți 

integraliști: > 50% 

 

Procentul de studenți cu 

loc de stagiu practică la 

firme la care se încheie 

contract de colaborare 

minim 80% 

 

Propuneri discipline și 

programă  

 

 

 

Studenți înscriși care au 

predat proiectul de 

diplomă > 70% 

 

Studenți promovați > 

50% 

 

Raport de activitate CEAC-

P-RST 

 

Plan de masuri pentru 

cresterea calităţii 

procesului de predare-

învăţare-evaluare 
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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 

Diplomă la programul 

de studii RST 

 

 

Analiza finalizării 

studiilor la programul 

RST în sesiunea iulie 

2018 

 

 

Analiza promovabilităţii 

studenților de la 

programul de studii RST 

în anul univ. 2017- 2018 

 

Octombrie 

2018 

Responsabil 

ECTS RST 

 

 

Îndrumătorii ani 

RST 

Responsabil de 

Calitate DECIE 

5 

Transparenţa 

informaţiilor de 

interes public privind 

programul de studii 

Retele si Software de 

Telecomunicatii 

Actualizarea pliantului 

de promovare a 

programului de studii 

RST 

Actualizarea Ghidului 

studentului 2017-2018 

Martie 2018 

 
Septembrie 

2018 

Responsabil 

ECTS RST 

 

Responsabil cu 

elaborarea 

ghidului DECIE 

Pliant prezentare Retele 

si Software de 

Telecomunicatii 

 

 

Ghidul studentului 

Raport de activitate CEAC-

P-RST 

 

Plan de masuri pentru 

cresterea transparentei 

privind informatiile de 

interes public 

6 

Îndeplinirea 

standardelor specifice 

ARACIS în domeniul 

„Ştiinţe inginereşti” 

pentru programul de 

studiu Retele si 

Software de 

Telecomunicatii 

Proiectarea planului de 

învăţământ pentru 

promoţia 2019-2023 

(conform noilor 

standarde ARACIS). 

Realizarea statului de 

funcţii al programului 

RST pentru anul univ. 

Mai-iunie 

2018 

 

 

Septembrie 

2018 

 

 

Responsabil 

ECTS RST 

şi director DECIE 
 

Director DECIE 

 şi CEAC-P-RST 

 
 

Plan de învăţământ care 

respectă standardele 

ARACIS 

 

Stat de funcţii al 

programului de studiu 

RST care respectă 

cerinţele ARACIS 

Analiza îndeplinirii 

standardelor specifice 

ARACIS în domeniul 

„Ştiinţe inginereşti” pentru 

programul de studiu 

Retele si Software de 

Telecomunicatii - raport la 

nivel de departament și 

Plan de masuri pentru 

indeplinirea noilor  

standardelor specifice 

ARACIS în domeniul 

„Ştiinţe inginereşti” 

pentru programul de 

studiu Retele si Software 
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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. 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 

2019-2020 & Analiza 

îndeplinirii cerinţelor 

normative privind 

acoperirea cu personal 

didactic a posturilor 

aferente programului de 

studiu RST 

Realizarea bazei de date 

cu absolvenţii promoţiei 

2018 

Analiza fişelor de 

disciplină pentru anul 

universitar 2018-2019 

Analiza cerinţelor 

ARACIS privind 

elaborarea materialelor 

didactice de către 

titularii de disciplină 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

2018 

 

 

Septembrie 

2018 

 

 

Martie 2018 

 

 

 

Responsabil baza 

de date 

 
CEAC–P-RST 

 

 

CEAC-P-RST 

Baza de date absolvenţi 

 

 

Raport & Plan de măsuri 

 

 

Pentru fiecare disciplină 

din planul de învățământ 

(cu excepția celor 

facultative) trebuie să se 

asigure în bibliotecile 

proprii cursuri și 

îndrumare de 

laborator/proiect, sau 

documentații accesibile în 

format electronic. 
 

Toate activitățile de 

laborator trebuie să fie 

asigurate pe platforme de 

laborator existente în 

dotare. 

facultate realizat pe 

platforma S.I.I.M.A.D.C. 

de Telecomunicatii (vizita 

ARACIS in 2019) 

Întocmit, 

Conf.dr.ing. Daniel Visan, responsabil CEAC-P-RST 

Sl.dr.ing. Bogdan Cioc – membru CEAC-P-RST 

Sl.dr.ing. Iordăchescu Adrian – membru CEAC-P-RST 

Std. an III RST Borăşeanu Ana – membru CEAC-P-RST 

ing. Toma Denisa (absolvent) – membru CEAC-P-RST 

ing. Brebeanu Dumitru (angajator) – membru CEAC-P-RST  


