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PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE AL RESPONSABILILOR DE CALITATE LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI (RCD) 
 
Obiective: 
• Creșterea calității activităților educaționale și de cercetare prin contribuții la dezvoltarea mecanismelor și procedurilor interne de 
autoevaluare. 
• Realizarea unui învățământ de calitate la nivelul celor două cicluri de pregătire (strudii de licență și master) și promovarea 
transparenței cu privire la calitatea procesului de învățământ. 
• Evaluarea anuală a rezultatelor obținute la toate programele de studiu gestionate de către departament, de la ciclurile de licență și 
master. 
• Aprecierea anuală a activității cadrelor didactice prin autoevaluare, evaluare colegială și evaluare de către studenți prin stimularea 
participării studenților la aceste mecanisme de feed-back. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
acţiunii/Compartiment 

auditat 
Obiectivele misiunii de audit intern Documente de referinţă 

Echipa de 
audit 
intern 

Perioada de 
auditare 

Înregistrări specifice 

1. 

Monitorizarea desfăşurării 
sesiunii de examen iarnă /  

Departamentul EFS 
 

Planificarea examenelor; 
Planificarea asistenţelor la examen; 

Condiţii de desfăşurre a examenelor; 
Analiza rezultatelor obţinute. 

Regulament privind examinarea şi 
notarea studenţilor; 

Înregistrări privind planificarea 
examenelor, a asistenţelor la 

examene, cataloage etc. 

CEAC-
DEFS 

Membrii 
Consiliului 

DEFS 

Februarie 
Martie  
2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea implementării 
planului de măsuri (audit 

după 2 luni). 

2. 

Evaluarea cadrelor 
didactice / Departamentul 

EFS 
 
 

Verificarea conformității desfășurării 
procesului de evaluare a cadrelor 

didactice: 
- relizarea procesului de evaluare a 

cadrelor didactice de către studenţi și 
existența documentelor rezultate în urma 

procesului de evaluare; 
- realizarea procesului de evaluare a 
cadrelor didactice de către colegi; 

Regulament de evaluare periodică 
a cadrelor didactice; 

Procedură privind evaluarea 
cadrelor didactice de către studenţi. 

Directorul 
DEFS 

CEAC-
DEFS 

 

Februarie 
2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea 
implementării planului de 
măsuri (audit după 2 luni). 



Evaluarea cadrelor didactice de către 
directorul de departament. 

3. 
Fişele disciplinelor /  
Departamentul EFS 

Analiza modului de întocmire a fiselor 
disciplinelor; 

Concordanţa cu planul de învăţământ; 
Coordonarea cu regulamentele şi 

procedurile în vigoare. 

Planurile de învăţământ; 
Proceduri de lucru referitoare la 

planurile de învăţământ; 
Proceduri de lucru referitoare la 

actualizarea programelor  
analitice/fişa disciplinei; 

Procedură de lucru privind 
evaluarea şi notarea studenţilor. 

Directorul 
DEFS 

CEAC-
DEFS 

 

Martie 2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea 
implementării planului de 
măsuri (audit după 2 luni). 

4. 
Îndrumarea studenţilor / 

Departamentul EFS 
 

Repartizarea îndrumătorilor pe ani/grupe 
de studenţi; 

Monitorizarea activităţii de îndrumare; 
Activităţi privind repartizarea temelor de 

licenţă/disertaţie. 

Procedură privind îndrumarea 
studenţilor; 

Fişa privind activitatea de 
îndrumare; 

Tabel centralizator îndrumătorii; 
Tabel cu teme de licenţă/diplomă/ 

absolvire/disertaţie 

CEAC-
DEFS 

Martie 2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea implementării 
planului de măsuri (audiat 

după 2 luni) 

5. 

Auditarea activităţilor de 
secretariat / Secretariatul 

din cadrul Departamentului 
EFS (secretariat care 
gestionează studenți) 

Gestionarea evidenţei studenţilor; 
Gestionarea înregistrărilor documentelor 

la cererea studenţilor 

Regulament de organizare şi 
funcţionare al secretariatului. 

CEAC-
DEFS 

 
Martie 2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea implementării 
planului de măsuri (audit 

după 2 luni) 

6. 
Activitatea de stagiu de 
practică / Departamentul 

EFS 

Mod de organizare; 
Contracte pentru stagiile de practică; 

Repartizarea responsabililor de practică; 
Materiale necesare desfăşurării stagiului 

de practică. 

Regulament de organizare şi 
desfăşurare a stagiilor de practică; 
Convenţii şi protocoale de practică 

încheiate cu agenţii din mediul 
socio-economic. 

CEAC-
DEFS 

Mai 2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea 
implementării planului de 

măsuri (audiat după 2 luni); 

7. 
Finalizarea studiilor / 

Departamentul EFS 
 

Programarea activităţilor pentru 
susţinerea lucrării; 

Propuneri de comisii de finalizare a 
studiilor; 

Propuneri de comisii de rezolvare a 
contestaţiilor; 

Regulamentul privind organizarea 
şi desfăşurarea finalizării studiilor 

2016/2017; 
Metodologie privind organizarea şi 

desfăşurarea finalizării studiilor 
2016/2017 la FSEFI; 

Directorul 
DEFS 

CEAC-
DEFS 

Iunie 2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea implementării 
planului de măsuri (audit 



Responsabili de calitate la nivelul Departamentului Educație Fizică și Sport 
Conf.univ.dr. Macri Aurelia 
Lect.univ.dr. Amzăr Luminița 

Analiza rezultatelor obţinute de 
absolvenţi. 

Ghid de elaborare a lucrării de 
finalizare studiilor la FSEFI; 
Procedură de atribuire şi de 

îndrumare a lucrărilor de finalizare 
a studiilor; 

Decizii de numire a comisiilor; 
Cataloage. 

după 2 luni). 

8. 

Monitorizarea desfăşurării 
sesiunii de examen vară /  

Departamentul EFS 
 

Planificarea examenelor; 
Planificarea asistenţelor la examen; 

Condiţii de desfăşurre a examenelor; 
Analiza rezultatelor obţinute. 

Regulament privind examinarea şi 
notarea studenţilor; 

Înregistrări privind planificarea 
examenelor, a asistenţelor la 

examene, cataloage etc. 

CEAC-
DWFS 

Membrii 
Consiliului 

DEFS 

Iunie 2017 

Proces verbal audit; 
Plan de măsuri corective şi 

preventive elaborat la nivelul 
departamentului; 

Monitorizarea implementării 
planului de măsuri (audit 

după 2 luni). 


