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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 9.06.2017 în urma auditului efectuat la departamentele Științe ale Naturii (DSN),
Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate (DIMSIA), Asistență Medicală și Kinetoterapie
(DIMSIA), Matematică-Informatică (DMI), Educaţie Fizică şi Sport (DEFS):

Activitatea desfășurată – Finalizarea studiilor

Procese auditate

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

Doumente de referinţă

1. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor;
2. Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor la FSEFI;
3. Ghid de elaborare a lucrării de finalizare studiilor la FSEFI;
4. Procedură de atribuire şi de îndrumare a lucrărilor de finalizare a studiilor;
5. Decizii de numire a comisiilor;
6. Cataloage

Observațiile auditului

Departamentul Ştiinţe ale Naturii
1. Existența planificării activităților pentru susținerea lucrărilor de licență/disertații pentru toate

programele gestionate de DSN;
2. Comisiile de finalizare studii sunt aprobate de Senatul Universității din Pitești. Acestea au fost

alcătuite cu respectarea documentelor de referință în vigoare;
3. Nu este cazul să fie numite comisii de contestații, deoarece examenele de finalizare studii sunt

orale;
4. Există tabelele nominale cuprinzând temele lucrărilor de licență / disertații si coordonatorii pentru

toate programele de studii gestionate de DSN;
5. Există ghidul de elaborare a lucrărilor de licență / disertații aplicabil pentru toată FSEFI;
6. A fost respectat numărul maxim de studenți care pot fi coordonați de un cadru didactic (25);
7. Există și este afișat la avizier programul consultațiilor cu studenții pentru fiecare cadru didactic;
8. Tematica și bibliografia pentru examenele de licență sunt afișate la avizier;
9. S-au constatat unele similitudini privind titlurile lucrărilor de licență de la un an la altul.

Concluziile auditului:
1. Nu s-au constatat neconformități majore în ceea ce privește activitatea de finalizare a studiilor

Recomandări: Evitarea similitudinilor în ceea ce privește titlurile lucrărilor de licență/disertații de
la un an la altul

Departamentul Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate
1. Existența planificării activităților pentru susținerea lucrărilor de licență/disertații pentru toate

programele gestionate de DIMSIA;
2. Comisiile de finalizare studii sunt aprobate de Senatul Universității din Pitești. Acestea au fost

alcătuite cu respectarea documentelor de referință în vigoare;
3. Există tabelele nominale cuprinzând temele lucrărilor de licență / disertații si coordonatorii pentru

toate programele de studii gestionate de DIMSIA;



4. Există ghidul de elaborare a lucrărilor de licență / disertațiI la FSEFI;
5. A fost respectat numărul maxim de studenți care pot fi coordonați de un cadru didactic (25);
6. Există și este afișat la avizier programul consultațiilor cu studenții pentru fiecare cadru didactic;
7. Tematica și bibliografia pentru examenele de licență sunt afișate la avizier;

Recomandari:
Monitorizarea continuă a procesului de elaborarea a lucrărilor de finalizare studii de către fiecare

cadru didactic îndrumător.
Completarea contractelor de realizare a lucrărilor de licență/disertație de fiecare absolvent și

semnarea acestora de cadrul didactic îndrumător.

Departamentul Asistență Medicală și Kinetoterapie
 datele de susținere a lucrării/proiectului de finalizare studii licență și master respectă perioada

prevăzută în metodologia privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor la FSEFI;
 componența comisiilor pentru susținerea examenelor de licență și master la cele 4 programe de

studii ale departamentului este în conformitate cu regulamentul de numire a acestora din cadrul
FSEFI și a fost validată de către senatul Universității din Pitești;

 alegerea temelor de licență/disertație s-a desfășurat în conformitate cu “Procedura de atribuire şi
de îndrumare a lucrărilor de finalizare a studiilor”;

 există tabele centralizatoare cu temele de licență/dizertație, numele absolvenților și numele
cadrelor didactice îndrumătoare, realizate pe baza cererilor depuse de aceștia la departament.
Recomandari:

 Monitorizarea continuă a procesului de elaborarea a lucrărilor de finalizare studii de către
fiecare cadru didactic îndrumător.

Departamentul Matematică – Informatică
- Există toate documentele solicitate în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de

licenţă/diplomă și disertație în Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
- La nivelul departamentului există deciziile de numire a comisiilor pentru fiecare examen de finalizare

studii.
- Numărul de lucrări de licență îndrumate de fiecare cadru didactic este mai mic ca 25.
- Există înregistrări privind planificarea examenelor, a asistenţelor la examene, cataloage.
- Planificarea examenelor este afișată la avizier și pe site-ul facultății.
- Examenele s-au desfășurat în condiții adecvate.
- Studenții cunosc ponderea fiecărei activități inclusă în fișa disciplinei.
- Cadrele didactice îndrumători de an, în urma discuţiilor periodice şi a analizei rezultatelor

studenţilor/masteranzilor, nu au raportat nicio neconcordanţă în ceea ce priveşte evaluarea acestora.
- Nu s-au găsit neconformități.

Departamentul Educaţie Fizică şi Sport
 există ghidul de elaborare a lucrării de finalizare a studiilor;
 există procedura de atribuire şi de îndrumare a lucrărilor de finalizare a studiilor şi formular

tipizat pentru repartizarea titlului de lucrării de licenţă /disertaţie;
 există decizii de numire a comisiilor de finalizare studii;
 cataloagele examenelor de finalizare studii sunt completate conform cerinţelor.

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. Ciucurel Constantin – director DAMK
Prof.univ. dr. Creţu Marian – director DEFS
Conf. univ. dr. Soare Cristina – director DSN
Conf. univ. dr. Giosanu Daniela – director DIMSIA
Conf. univ. dr. Constantin Doru – director DMI


