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 Auditul efectuat în perioada 10 Ianuarie – 12 februarie 2017 cu privire la modul de 
desfăşurare a examenelor în sesiunea de iarnă a avut drept scop verificarea modului cum 
această activitate îndeplineşte cerinţele normelor interne din cadrul Universităţii din Piteşti 
(prevederile Regulamentului privind examinarea şi notarea studenţilor). Prin acest audit s-a 
urmărit creşterea calităţii procesului de evaluare (evaluare periodică, pe parcursul semestrului 
şi evaluare finală în sesiunile programate). 
 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 de 
evaluare finală şi au verificat modul de desfăşurare a activităţii de evaluare a studenţilor. 
 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 Facultăţii şi a datei de 
depunere a acestora. 
 2. Modul de auditare 
 Au fost verificate următoarele aspecte: 

- respectarea regulilor privind programarea evaluărilor finale; 
- modul de întocmire a biletelor de examen; 
- modul de desfăşurare propriu-zisă a evaluării finale; 
- respectarea regulilor privind notarea studenţilor la examene şi la probele de 

verificare; 
- modul de completare a cataloagelor de examinare înainte şi după examenul final; 
- respectarea termenelor de ridicare şi de depunere a cataloagelor; 
3. Observaţiile auditului 
Membrii echipelor de verificare au completat un formular (Fişă de control privind 

modul de desfăşurare al evaluărilor finale din sesiune – 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. 

Conformităţi 
Înainte de realizarea acestui audit, CEAC-C a analizat documentele referitoare la 

planificarea examenelor, planurile de învăţământ şi statele de funcţii. Ca urmare a acestei 
activităţi preliminare, s-a constat că programarea evaluărilor finale s-a făcut în conformitate 
cu prevederile reglementărilor interne în vigoare, iar programul acestora a fost afişat din timp 
la avizierul Centrului IFR. De asemenea, s-a constat că punctajele stabilite de către titularii de 
curs coincid cu cele stabilite în fişele disciplinelor şi cu cele stabilite în proceduri pentru 
proba finală, examen sau probă de verificare. 



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

- evaluările finale s-au desfăşurat conform programului afişat; 
- biletele de examen au fost elaborate conform reglementărilor interne şi erau 

semnate de titularul de disciplină şi de şeful de departament ; 
- comisiile de examinare erau formate din cadrul didactic titular şi un cadru didactic 

asistent; 
- timpul de rezolvare a subiectelor de minimum o oră în cazul examenelor scrise şi 

de minimul jumătate de oră pentru examenele orale a fost respectat; 
- cataloagele de examen erau completate pentru activităţile desfăşurate în cursul 

semestrului ; 
- punctajele de parcurs şi cele de la evaluarea finală erau în conformitate cu normele 

interne privind repartizarea punctajelor funcţie de forma de evaluare finală, probă 
de verificare sau examen; 

Neconformităţi 
- au fost constatate situaţii în care cadrul didactic titular de curs nu era însoţit de 

cadrul didactic care a condus seminariile, lucrările practice sau proiectele la acea 
grupă, ci de un cadru didactic de la aceeaşi disciplină sau de la o disciplină 
înrudită, acesta fiind cel care a semnat catalogul alături de titularul de curs ; 

- au fost constatate situaţii în care comunicarea rezultatelor examenelor a fost 
realizată la două zile după desfăşurarea lor. 

Plan de măsuri preventive şi corective 
Se popun următoarele măsuri: 
- vor fi prelucrate cadrele didactice pentru a comunica rezultatele la examenele 

desfăşurate în aceeaşi sau cel mult a doua zi după desfăşurarea examenelor şi de a 
preda cataloagele la secretariat în conformitate cu reglementările interne ale 
Universităţii din Piteşti; 

- se va urmări, pe cât posibil, programarea examenelor în aşa fel încât un cadru 
didactic conducător de seminar, lucrări practice sau proiecte care desfăşoară 
activităţi cu două sau mai multe cadre didactice titulare de curs să nu aibă două 
examene programate în acelaşi timp. 
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