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FACULTATEA DE ELECTRONICĂ COMUNICAȚII ȘI CALCULATOARE 
 
DEPARTAMENTUL DE ELECTRONICĂ CALCULATOARE ȘI INGINERIE ELECTRICĂ 

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

APROBAT, 
În ședința Departamentului din data de 27.01.2022 

 

Raport de activitate cu privire la asigurarea calității programului de studii de master IESI 
pentru anul 2021 

 
Obiectivul calității la nivelul 

programelor de studii 
Activități specifice Responsabil  Rezultate 

1. Asigurarea calităţii 
procesului de predare-
învăţare evaluare 

Actualizarea tematicii cursurilor si a aplicațiilor în raport 
cu tendințele în domeniu și cu cerințele beneficiarilor. 
 

Cadrul didactic 
titular de disciplină 

 
 

i) Cursuri/suporturi de cursuri si lucrări practice 
actualizate încărcate pe platforma de e-learning a 
UPIT. 

ii) Fișe de disciplină actualizate Adaptarea metodelor de predare și evaluare 

Dotarea laboratoarelor didactice cu aparatură și resurse 
de învățare 

Cadrul didactic 
responsabil de 

laborator 

Dotare asigurată de Universitatea din Pitești prin 
sume alocate la nivel de department – oct.2021 

2. Asigurarea calităţii 
activităţii de cercetare a 
cadrelor didactice 

Recepția și avizarea etapelor/rezultatelor de cercetare 
în cadrul contractelor derulate/finalizate 

Responsabilii/ 
directorii de proiect 

Toate etapele și proiectele finalizate au fost avizate și 
decontate 

Dotarea laboratoarelor de cercetare 
i) Fonduri asigurate de UPIT repartizate centrelor de 

cercetare pentru dotare – nov.2021. 
ii) Foduri din bugetul proiectelor de cercetare 

Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de 
lucrări științifice  

Membrii echipei de 
cercetare 

i) Rezultate consemnate în listele de lucrări ale 
cadrelor didactice. 

ii) Un număr de 6 cadre didactice titular cu activități 
la mastere cumuleaza cca. 13% din indicatorii 
IC2.2+IC2.3 la nivelul UPIT. 

3. Creșterea vizibilității 
programelor de studiu de 
master 

Evaluarea impactulului pe piața forței de muncă - 
angajabilitate 
 

Responsabilii 
programelor de 
studii de master 

 
 

Analiza situației angajării masteranzilor după 
terminarea studiilor de master relevă peste 90% 
angajați în domeniu. 

Atragerea de candidați cu rezultate bune la programele 
de master  

Cei mai buni absolvenți de la programele de studii de 
licență urmează programele de master 



4. 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 
2020 
 
Realizarea şi aprobarea planului de activităţi CEAC-P-
IETTI pentru anul 2022-2023 

Responsabilii 
programelor de 
studii de master 

 
Responsabil 

domeniu de master 

Raportul CEAC-F FECC pe 2020 
 
 
 

Plan de activități elaborat pentru anul 2022 

 
 

Responsabil domeniu de master IETTI 
 

Prof.dr.ing. Silviu IONIȚĂ 


