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Plan de activitati FMT privind asigurarea calitatii proceselor desfasurate
Anul universitar 2017-2018

Nr. crt. Obiectiv Denumirea activitatii Responsabil Perioada de realizare Rezultat

1 Transparenţa
informaţiilor de
interes public privind
programele de studii
din FMT

Actualizarea informaţiilor paginii
de facebook a FMT

Prodecan permanent Pag de facebook actualizată

2 Actualizarea informaţiilor de pe
site-ul FMT

Prodecan permanent Site actualizat

3 Prezentarea ofertei educaţionale în
licee

Decan Martie 2018 Acorduri de parteneriat cu liceele
Procese verbale

4

Asigurarea calităţii
procesului de predare-
învăţare-evaluare

Analiza promovabilităţii studenţilor
de la programele de studii prin
prisma rezultatelor obţinute în anul
univ. 2016-2017.

CEAC – F
Comisia pentru

asigurarea si
evaluarea calităţii

Octombrie 2017 Sinteză rezultate
Plan de măsuri

5

Analiza modului de desfăşurare a
activităţilor de practică în anul
universitar 2016-2017. Organizarea
practicii în anul universitar 2017-
2018.

Comisia pentru
activitatea didactica

Noiembrie 2017
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6

Organizarea activităţilor în vederea
realizării Raportului de
autoevaluare pentru reevaluarea
periodică a programului de studii de
licenţă TCM şi a programelor de
studii de masterat IAMD si CMPA

Responsabilii
ECTS TCM,

IAMD si CMPA
Directorii de
departamente

ianuarie 2018 Calendar de desfăşurare a
activităţilor în vederea întocmirii

rapoartelor de autoevaluare

7

Evaluarea
competenţelor
absolvenţilor TCM
potrivit asteptărilor si
cerinţelor
angajatorilor

Analiza angajabilitatii absolventilor
FMT

Comisia pentru
cooperare cu
mediul socio-
economic şi
probleme
studenţeşti

ianuarie 2018 Baza de date absolvenţi

8

Funcţionarea eficientă
şi responsabilă a
structurilor de

evaluare şi asigurare a
calităţii

Realizarea Rapoartelor de evaluare
colegială pe anul 2017

CEAC – F
Comisia pentru

asigurarea si
evaluarea calităţii

februarie 2018 Rapoarte de evaluare

9
Asigurarea calităţii
activităţii de cercetare
a cadrelor didactice

Analiza activităţii de cercetare
ştiinţifică a cadrelor didactice din
FMT în anul calendaristic 2017.

Comisia pentru
cercetare stiintifica

si relatii
international

Februarie 2018 Raport

10

Analiza îndeplinirii indicatorilor
ARACIS referitori la cercetarea
ştiinţifică a CD în domeniul
disciplinelor din post.

Comisia pentru
cercetare stiintifica

si relaţii
internationale

Martie 2018
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11

Asigurarea calităţii
procesului de predare-
învăţare-evaluare

Evaluarea unor discipline din
planul de invatamant

CEAC – F
Comisia pentru

asigurarea si
evaluarea calităţii

Octombrie – martie
Martie - iulie Raport evaluare disciplină

Plan de măsuri

12

Analiza pregătirii studenţilor de la
programele de studii coordonate de
departament prin prisma
rezultatelor obţinute în sesiunea din
iarnă.

CEAC – F
Comisia pentru

asigurarea si
evaluarea calităţii

Aprilie 2018 Raport analiză
Plan de măsuri

13 Analiza desfăşurării Sesiunii de
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Prodecan Iunie 2018 Raport

14
Asigurarea calităţii

procesului
adminstrativ

Analiza achitării taxelor de studii la
nivelul fiecărui program de studiu.

Decan Decembrie 2017
Februarie 2018

Iunie 2018

Raport

15

Asigurarea calităţii
activităţii de cercetare
a cadrelor didactice

Analiza implicarii cadrelor
didactice în depunerea proiectelor
de cercetare în anul universitar
2017-2018

Prodecan Iunie 2018 Raport
Plan de măsuri

16
Asigurarea calităţii

procesului de predare-
învăţare-evaluare

Proiectarea planurilor de
învăţământ pentru promoţia 2018-
2021

Decan Iulie 2018 Planuri de învăţământ

Întocmit,
PREȘEDINTE CEAC-F,

conf.univ.dr.ing. Alin Daniel RIZEA
Decan FMT


