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 Auditul a fost început în data de 10 octombrie 2016 prin planificarea modului de 
defăşurare a acestuia şi s-a întins pe parcursul întregului semestru I al anului universitar 2016-
2017. Auditul s-a desfăşurat cu respectarea procedurii de monitorizare a activităţii desfăşurate 
la seminarii, laboratoare şi proiecte la forma IFR – PL-82-02-IFR dar şi al celorlalte 
reglementări în acest domeniu la nivelul Universităţii din Piteşti. 
 La nivelul Centrului IFR au fost organizate echipe, formate dintr-un reprezentat al 
CEAC-C, un reprezentant al CEAC-P care s-au deplasat în sălile unde aveau loc activităţile 
respective şi au verificat modul de desfăşurare a lor. 
 1. Activităţi desfăşurate 
 - verificarea modului de programare a evaluărilor finale în sesiunea de iarnă 2017; 
 - corectitudinea modului de desfăşurare a evaluărilor finale şi a modului de evaluare a 
cunoştinţelor studenţilor. 

- verificarea modului de completare a punctajelor aferente, conforme cu fişele 
disciplinelor; 
 - verificarea datei de ridicare a cataloagelor de la Secretariatul Facultăţilor şi a datei de 
depunere a acestora. 
 2. Modul de auditare 
 Au fost verificate următoarele aspecte: 

- respectarea regulilor privind programarea activităţilor desfăşurate la seminarii, 
laboratoare şi proiecte la forma IFR ; 

- respectarea orelor de început şi a orelor de finalizare a seminariilor, laboratoarelor 
şi proiectelor; 

- condiţiile de desfăşurare a activităţilor practice; 
- corespondenţa cu fişele disciplinelor şi calendarele disciplinelor. 
3. Observaţiile auditului 
Membrii echipelor de verificare au completat un formular (Fişă de control privind 

modul de desfăşurare al activităţilor desfăşurate la seminarii, laboratoare şi proiecte la forma 
IFR – Procedura de monitorizare a activităţii desfăşurate la seminarii, laboratoare şi proiecte 
la forma IFR – PL-82-02-IFR) în care au fost consemnate conformităţile şi neconformităţile 
constatate, acestea fiind anunţate conducerii centrului, facultăţilor şi departamentelor. 

Înainte de realizarea acestui audit, CEAC-C a analizat orarul tuturor programelor de 
studii IFR, aferent semestrului I al anului universitar 2016-2017. Ca urmare a acestei activităţi 
preliminare, s-a constat că programarea activităţilor s-a efectuat în conformitate cu 
prevederile reglementărilor interne în vigoare, iar programul acestora a fost afişat din timp la 
avizierul Centrului IFR şi postat pe site.  

Pe parcursul vizitelor făcute de echipele de control în timpul evaluărilor finale s-au 
constat următoarele conformităţi: 

- orele s-au desfăşurat conform programului afişat; 
- condiţiile de desfăşurare a activităţilor practice au fost în general adecvate; 
- cadrele didactice erau în sală cu studenţii; 



- activitatea practică în curs de desfăşurare corespunde fişei disciplinei. 
Neconformităţi 
- la unele grupe absenteismul depăşea 10% ; 
- neconcordanţa între fişa disciplinei şi constatarea de la faţa locului în ceea ce 

priveşte resursele folosite. 
 
Plan de măsuri preventive şi corective 
Se propun următoarele măsuri: 
- intesificarea comunicării îndrumătorilor de ani cu studenţii; 
- li se va comunica cadrelor didactice necesitatea corelării activităţilor practice cu 

fişele disciplinelor şi în ceea ce priveşte resursele folosite. 
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