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PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE AL RESPONSABILULUI DE CALITATE LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI (RCD) 
 
Obiective: 
� Creşterea calităţii activităţilor educaţionale şi de cercetare prin contribuţii la dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor interne de autoevaluare. 
� Realizarea unui învăţământ de calitate la nivelul celor două cicluri de pregătire (studii de licenţă și master) şi promovarea transparenţei cu privire la 

calitatea procesului de învăţământ. 
� Evaluarea anuală a rezultatelor obţinute la toate programele de studiu gestionate de către departament, de la ciclurile de licenţă şi master. 
� Aprecierea anuală a activităţii cadrelor didactice prin autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare de către studenţi, prin stimularea participării 

studenţilor la aceste mecanisme de feed-back. 
 
Nr.crt. Descrierea activității Termen limită Responsabil Observații 

1 Coordonarea și analiza activităților privind asigurarea și evaluarea calității 

 1.1 Evaluarea activității CEAC la nivelul DAMK pe anul 2016 Februarie 2017 
Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Întocmirea raportului anual 
(2016) privind activitatea de 
evaluare şi asigurare a 
calităţii la nivelul 
departamentului 

  1.2 
Evaluarea internă a programului de studiu Kinetoterapie și motricitate 
specială in vederea pregătirii evaluării externe ARACIS 

Martie 2017 
Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Întocmirea raportului de 
autoevaluare în vederea 
evaluării periodice la 5 ani 
de către ARACIS 

 1.3 Evaluarea activității didactice de către studenți Martie 2017 CEAC-DAMK 

Îmbunătăţire chestionare. 
Postare chestionare pe site 
(online). 
Analiză rezultate. 

 1.4 Evaluarea cadrelor didactice Martie 2017 CEAC-DAMK 
Întocmirea rapoartelor de 
evaluare și centralizarea 



documentelor la nivelul 
DAMK. 

 1.5 
Monitorizarea acțiunilor de îmbunătățire a calității inițiate la nivelul 
departamentului 

Permanent 
Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Elaborare rapoarte pe 
programe de studiu. 
Analiză rapoarte. 
Elaborare de planuri de 
măsuri de îmbunătăţire a 
situațiilor constatate. 

1.6 
Asigurarea asistenței tehnice în cursul vizitelor ARACIS de evaluare 
externă a programelor de studiu Asistență medicală generală și Terapie 
ocupațională 

Semestrul al II-
lea al anului 
universitar  
2016-2017 

Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

În funcție de data vizitei se 
vor organiza activități 
specifice de suport. 

1.7 Analiza calităţii activităţii didactice Permanent CEAC-DAMK 

Analiza planurilor de 
învăţământ în vederea 
respectării cerinţelor 
ARACIS. 
Analiza calităţii 
programelor analitice  - 
analiza proiectării, 
organizării şi desfăşurării 
activităţilor didactice. 
Analiza utilizării 
materialelor didactice şi a 
mijloacelor de învăţământ. 

1.8 
Atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi creşterea 
calităţii Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti 

Mai 2017 CEAC-DAMK 

Organizarea în colaborare 
cu studenţii a unei sesiunii 
de comunicări ştiinţifice la 
nivelul DAMK. 

2 Audituri interne   

2.1 Îndrumarea studenților Martie 2017 CEAC-DAMK Repartizarea îndrumătorilor 



pe ani/ grupe de studenţi. 
Monitorizarea activităţii de 
îndrumare. 
Activităţi privind 
repartizarea temelor de 
licenţă/disertaţie. 

2.2 Fişele disciplinelor Martie 2017 
Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Analiza modului de 
întocmire a fiselor 
disciplinelor. 
Concordanţa cu planul de 
învăţământ. 
Coordonarea cu 
regulamentele şi procedurile 
în vigoare. 

2.3 Evaluarea cadrelor didactice Martie 2017 
Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Evaluarea cadrelor didactice 
de către studenţi. 
Evaluarea cadrelor didactice 
de către colegi. 
Evaluarea cadrelor didactice 
de către directorul de 
departament. 

  2.4 
Raportul de autoevaluare al programului de studiu Kinetoterapie și 
motricitate specială supus evaluării externe ARACIS 

Aprilie 2017 
 

Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Includerea raportului de 
autoevaluare în raportul de 
evaluare instituțională 
periodică a Universității din 
Pitești 

 2.5 Monitorizarea desfăşurării sesiunilor de examen 

Sesiunea de 
iarnă/vară, 
conform 
structurii 
generale a anului 

CEAC-DAMK 

Planificarea examenelor. 
Planificarea asistenţelor la 
examen. 
Condiţii de desfăşurare a 
examenelor. 



universitar Analiza rezultatelor 
obţinute. 

2.6 Activitatea de stagiu de practică Mai 2017 CEAC-DAMK 

Mod de organizare. 
Contracte pentru stagiile de 
practică. 
Repartizarea responsabililor 
de practică. 
Materiale necesare 
desfăşurării stagiului de 
practică (ghiduri de 
practică). 

2.7 Finalizarea studiilor Iunie 2017 
Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Programarea activităţilor 
pentru susţinerea 
lucrării/proiectului. 
Propuneri de comisii de 
finalizare a studiilor. 
Propuneri de comisii de 
rezolvare a contestaţiilor. 
Analiza rezultatelor 
obţinute de absolvenţi. 

3 Actualizarea/îmbunătățirea documentelor sistemului de management al calității la nivel de departament 

3.1 Revizuirea planurilor de învăţământ în concordanţă cu cerinţele actuale   Septembrie 2017 
Directorul DAMK 
CEAC-DAMK 

Analiza planurilor de 
învăţământ, elaborarea 
proiectelor curriculelor. 

3.2 Actualizarea ghidurilor studenților Octombrie 2017 CEAC-DAMK 
Publicarea ghidurilor pe 
pagina web a DAMK. 

3.3 
Fluxul documentelor adresate structurilor ierarhice superioare ale 
Universității din Pitești 

Permanent CEAC-DAMK 
Înregistrarea documentelor 
într-un registru de 
intrări/ieșiri. 

4 Actualizare/gestionare baze de date și documente privind calitatea 



4.1 Baze de date privind structurile CEAC-DAMK Octombrie 2017 CEAC-DAMK 

Crearea unei baze de date 
pe suport electronic pentru 
documentele CEAC-
DAMK. 

4.2 Baze de date privind programele de studiu gestionate de către DAMK Permanent 

Comisiile CEAC 
la nivelul 
programelor de 
studiu 

Colectarea de date privind  
următorii parametrii de 
evoluţie: progresia 
numărului de studenţi de-a 
lungul fiecărui program de 
studiu; procentajul de 
succes în promovarea 
examenelor şi a anilor de 
studii; nivelul de satisfacţie 
profesională a studenţilor 
cuprinşi în fiecare program 
de studii; eficienţa corpului 
profesoral (rata număr de 
studenţi/profesor etc.); 
resursele de învăţare 
disponibile şi costul 
lor/student; indicatori 
proprii de performanţă ai 
Universităţii, respectiv ai 
programului de studii, 
comparativ cu performanţa 
altor instituţii similare. 

4.3 Rezultatele evaluării programelor de studiu gestionate de către DAMK Permanent 

Comisiile CEAC 
la nivelul 
programelor de 
studiu 

Informarea periodică a 
membrilor DAMK în 
legătură cu rezultatele 
evaluărilor. 

4.4 Situații de sinteză privind calitatea instituțională Decembrie 2017 CEAC-DAMK Optimizarea funcţiilor de 



control şi evaluare, menite 
să conducă la măsuri în plan 
organizaţional bazate pe: 
orientare spre rezultate, cu 
dezvoltarea şi implicarea 
resursei umane, dezvoltarea 
de parteneriate bazate pe 
avantaj reciproc și 
responsabilitate publică. 

5 Diseminarea informațiilor și crearea culturii calității în departament    

5.1 Dezbateri / diseminarea în departament a procedurilor în vigoare Permanent 
CEAC-DAMK 
Membrii 
departamentului 

Site-ul DAMK. 

5.2 
Întâlniri cu reprezentanții studenților/absolvenților și ai mediului socio-
economic pentru discutarea problemelor referitoare la calitate 

Iunie 2017 

CEAC-DAMK 
Comisiile CEAC 
la nivelul 
programelor de 
studiu 

Dezvoltarea de parteneriate 
cu mediul socio-economic 
şi cu patronatele pentru 
creşterea gradului de 
angajare a tinerilor 
absolvenţi. 

5.3 
Cursuri de formare/informare a persoanelor care participă la procesele de 
evaluare și audit 

Decembrie 2017 CEAC-DAMK   

5.4 
Elaborare de rapoarte/informarea conducerii privind rezultatele proceselor 
de evaluare/audit intern 

Permanent CEAC-DAMK 

Aprobarea rapoartelor în 
cadrul ședințelor de 
departament, trimiterea lor 
spre avizare în Consiliul 
FȘEFI și apoi mai departe 
spre structurile ierarhice 
superioare ale UPIT. 

5.5 Actualizarea site-ului DAMK și accesul la informaţii de interes public Permanent CEAC-DAMK 
Reproiectarea şi 
actualizarea permanentă a 



paginii web a DAMK. 

5.6 Participare la proiecte si evenimente privind calitatea în educație Permanent CEAC-DAMK 

Îmbunătăţirea calificării 
cadrelor didactice și 
abilitarea acestora de a 
construi o ofertă 
educaţională modernă şi 
diversificată, centrată pe 
nevoile de dezvoltare ale 
studenților. 

 
Responsabilului de calitate la nivelul Departamentului de Asistență Medicală și Kinetoterapie 
Conf. univ. dr. Elena Ioana ICONARU 


