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Încheiat astăzi, 29.03.2017 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):

I.Activitatea desfășurată – Monitorizarea desfăşurării sesiunilor de examen în FSEFI

Procese auditate

1. Planificarea examenelor;
2. Planificarea asistenţelor la examen;
3. Condiţii de desfăşurare a examenelor;
4. Analiza rezultatelor obţinute

Documente de referinţă

1. Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor
2. Înregistrări privind planificarea examenelor, a asistenţelor la examene, cataloage

Observațiile auditului

În urma desfășurării activității de auditare au fost constatate următoarele:
 planificarea examenelor din sesiunea de vară și sesiunea de restanțe pentru anii terminali

s-a realizat în concordanță cu regulamentele UPIT;
 au fost respectate toate regulile privind perioada de sesiune, intervalul orar pentru

susținerea  unui examen și asistența la examen a cel puțin doua cadre didactice;
 cataloagele au fost completate  în conformitate cu fișa disciplinei, respectându-se

procentajele și forma de examinare;
 examenele s-au desfășurat în condiții optime și specifice unui cadru academic;

 s-au respectat termenele de informare a studenţilor;
 studenții au avut acces în sala de examen pe baza carnetului de student, cunoscându-și

situația procentajelor de la lucrările practice;
 biletele de examen de la probele orale au fost avizate de cadrul didactic titular al

disciplinei și de directorul de departament;
Recomandări: existența la fiecare examen scris a unei liste de predare - primire a lucrărilor, cu

numele, prenumele și semnătura studenților;
 citirea de către cadrul didactic titular al disciplinei a notelor de la seminar, chiar dacă

studenții își cunosc situația școlară și nominalizarea studenților care nu îndeplinesc criteriile de intrare în
examen.

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


