UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 7.03.2017 în urma auditului efectuat la departamentele Științe ale Naturii (DSN),
Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate (DIMSIA), Asistență Medicală și Kinetoterapie
(DAMK), Matematică-Informatică (DMI), Educaţie Fizică şi Sport (DEFS):
Activitatea desfășurată – Verificarea întocmirii fișelor de disciplină în formatul impus de
Regulamentul privind elaborarea, revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ
COD: REG-71-03, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din Piteşti, din data 24.10.2016 și
depunerii lor la secretariatul Decanatului.
Cerințe privind activitatea verificată:
1. Existenţa fiselor disciplinelor la departamentele care gestionează programele de studii inclusiv
fişa disciplinelor susţinute prin comenzi externe
2. Verificarea modului de întocmire a fişelor disciplinelor în conformitate cu regulamentul aflat în
vigoare
3. Analiza modului de întocmire a fişelor disciplinelor
Documente de referinţă:
1. Verificarea conformității conținutului fișelor de disciplină cu cerințele metodologiei
2. Verificarea modului de păstrare al fișelor și existenței la dosar a tuturor fișelor pentru disciplinele
predate în anul universitar 2016/2017
3. Concordanţa cu planul de învăţământ
4. Numărul punctelor de credit se corelează cu timpul de muncă al studentului și cu ponderea
activităților în evaluarea partială și finală
5. Existenţa bibliografiei, actualizată pentru activitățile de curs și aplicative
6. Menţionarea competențelor profesionale și transversale conform grilei de competențe pentru fiecare
program

-

OBSERVAȚIILE AUDITULUI
1. Departamentul Ştiinţe ale Naturii
Fișele disciplinelor sunt întocmite corect;
Timpul de lucru este calculat corect;
Există fișe de disciplină unde nu s-au consemnat precondiții și condiții de studiu;
Fișe de disciplină prezintă informațiile privind disponibilitatea și accesul la suportul de curs
Evaluarea finală trebuie revizuită la unele discipline.
Nu au fost sesizate suprapuneri (de conținuturi) la diferitele discipline din planurile de învățământ
pentru același program de studiu universitar.
Nu au fost constatate neconformități majore din punct de vedere al conținuturilor activităților de
curs, laborator și seminar.

Concluziile auditului:
1. Se recomandă revizuirea fișelor de disciplină în conformitate cu criteriile de întocmire din
regulamentele în vigoare;
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2. Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate
1. Au fost predate toate fişele de disciplină pe suport de hârtie, dar și în format electronic;
2. Fișele de disciplină respectă formatul în vigoare, cu mici excepții la fișa de Educație fizică de
la anul II;
3. Sunt alocate un număr de 25 ore/PC;
4. În fişele de disciplină sunt trecute corect datele despre program și disciplină;
5. În toate fişele de disciplină este trecut corect timpul total estimat;
6. Acolo unde este cazul, la toate fişele sunt trecute precondiţiile;
7. La majoritatea fișelor sunt prezentate condiţiile de lucru;
8. Toate fişele de disciplină conţin competenţele specifice vizate;
9. Toate fişele de disciplină precizează obiectivele disciplinei;
10.
Majoritatea fişelor de disciplină conţin în mod explicit conţinutul cursurilor şi aplicaţiilor;
11.
La majoritatea fişelor de disciplină, bibliografia este corect precizată şi se încadrează în
ultimii 10 ani;
12.
Referitor la coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului, acestea ar trebui
precizate mai clar;
13.
Toate fişele de disciplină prezintă corect modul de evaluare, precizând condiţiile minimale
de promovare.
3. Departamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie
În urma desfășurării activității de auditare au fost constatate următoarele:
Pentru programele de studii universitare de licenţă (Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie
ocupaţională, Asistență medicală generală) şi master (Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi),
gestionate de Departamentul de Asistență Medicală și Kinetoterapie, au fost întocmite fișe de disciplină
în concordanță cu planurile de învățământ în vigoare. Astfel, au fost elaborate fișe pentru toate
disciplinele din planurile de învățământ, indiferent de tipul lor: discipline fundamentale, discipline de
specialitate în domeniu şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii,
opţionale şi facultative, fiind respectate cerinţele normative stabilite pe plan naţional.
Fiecare fişă a disciplinei are prevăzute în ordine:
- repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi de laborator;
- departamentul prestator şi cadrele didactice cu activităţi în cadrul disciplinei;
- cunoştinţele anterioare necesare studentului – precondiții și condiții (acolo unde este cazul);
- competențele specifice vizate;
- obiectivele disciplinei;
- programa analitică a disciplinei (conținuturi, metode de predare, resurse folosite);
- bibliografia minimală;
- metodologia de implementare a Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior;
- sistemul de evaluare a cunoştinţelor studentului.
La completarea fișelor, titularii de disciplină au respectat structura amintită și planurile de
învățământ. Nu au fot semnalate erori în ceea ce privește numărul punctelor de credit, repartizării
numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative sau distribuţiei fondului de timp alocat studiului
individual. Competențele specifice vizate au fost selecționate conform Cadrului Naţional al Calificărilor
din Învăţământul Superior, evident așa cum au fost ele definite pe fiecare program de studiu în parte.
Conținuturile fișelor de disciplină reușesc să satisfacă nevoile de formare profesională a viitorilor
absolvenți. Totodată, pentru a dirija în mod eficient activitatea de învăţare, cadrele didactice apelează la
metode moderne de predare astfel încât rezultatele învăţării să fie exprimate în termeni de cunoştinţe,
competenţe, valori şi atitudini.
În legătură cu bibliografia, majoritatea titularilor de curs și/sau seminar/laborator a inclus surse
bibliografice recente (în special, din ultimul deceniu), publicații și materiale didactice proprii, care pot fi
accesate cu ușurință de către studenți fie prin consultare în cadrul sălilor de lectură sau prin împrumut de

la biblioteca Universității din Pitești. De asemenea, pentru fiecare disciplină există suporturi de curs care
sunt puse la dispoziția studenților.
Modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină a fost realizat ţinând cont de rezultatele în
învăţare/competenţele programate. Evaluarea a fost propusă în conformitate cu obiectivele operaţionale și
este diversificată, în funcție de specificul disciplinelor. Criteriile, ponderea și metodele de evaluare se
regăsesc clar descrise în conținutul fișelor de disciplină.
Conţinuturile programelor de studii sunt conforme cu misiunea Departamentului de Asistență
Medicală și Kinetoterapie și cu particularitățile specializărilor coordonate. Nomenclatorul disciplinelor
cuprinse în planurile de învăţământ şi conţinutul acestor discipline, precizat prin fișele disciplinelor,
corespund domeniului de licenţă sau master şi programului de studii pentru care s-au elaborat planurile de
învăţământ respective.
Recomandări:
Fișele de disciplină au fost întocmite conform rigorilor impuse de procedurile aprobate la nivelul
Universității din Pitești. Se recomandă actualizarea bibliografiei la unele fişe de disciplină, cu evitarea
surselor redundante.
4. Departamentul Matematică – Informatică
- Fișele disciplinelor au fost întocmite conform noului șablon de întocmire.
- Informațiile prezente în fișele disciplinelor sunt în concordanță cu planul de învățământ.
- Procentele acordate fiecărei activități respectă procedurile de lucru.
- Au mai fost verificate următoarele: numărul orelor alocate pentru C, S, L, P (punct 3.1 din FD),
punctele de credit alocate disciplinei(punct 3.9 din FD), total ore/semestru (punct 3.8 din FD),
competențe specifice acumulate (punct 6 din FD), alocarea numărului de ore/teme de C, L, P, S, existența
referințelor bibliografice din ultimii 10 ani (dar nu exclusiv), menționarea suportului de curs sau LP la
Bibliografie, punctul 10.1 Criterii de evaluare (inclusiv ponderea acestora în nota finală).
Recomandări:
- Se recomandă actualizarea bibliografiei.
5. Departamentul Educaţie Fizică şi Sport
- fişele disciplinelor sunt în concordanţă cu planurile de învăţământ, cu menţiunea că în unele
fişe numărul de puncte de credit trebuie actualizat.
- s-a constatat, în unele fişe, calculare greşită a numărului de ore de studiu individual;
- în unele cazuri bibliografia este menţionată doar pentru activităţile de curs.

DECAN,
Conf. univ. dr. George Mihail MAN
CEAC - FSEFI
Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie: conf. univ. dr. TASE Adrian
Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate:
conf. univ. dr. MARIAN Mădălina
Departamentul Ştiinţe ale Naturii: lect. univ. dr. TRUŢĂ Alina
Departamentul Matematică Informatică: lect. univ. dr. TUDOSE Cristina
Departamentul Educaţie Fizică şi Sport: conf. univ. dr. POPESCU Corina
conf. univ. dr. BUTNARIU Mihaela
Reprezentant al studenţilor: TEŞI Mariana (AMG, anul II)
Reprezentant al absolvenţilor: RĂDULESCU Roxana (absolventă Biologie)
Reprezentant al angajatorilor: Şef lucrări dr. HONŢARU Sorina (Director DSP, Argeş)
Am luat cunoștință de concluziile auditului,
Prof. univ. dr. Marian Creţu – director DEFS
Prof. univ. dr. Ciucurel Constantin – director DAMK
Conf. univ. dr. Soare Cristina – director DSN
Conf. univ. dr. Giosanu Daniela – director DIMSIA
Conf. univ. dr. Doru Constantin – director DMI

