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Nr. Obiectiv al
crt
calităţii

Descrierea activităţii
realizate conform
planificării

Raport de
Realizarea Raportului
autoevaluare a de autoevaluare a
1
programului programului de studii
AR
AR

Perioada
în care a
fost
realizată
activitatea

Aprilie
2017

Indicatori de
rezultat
predefiniţi

Raportul de
autoevaluare a
programului de
studii AR

Analiza modului de
întocmire:
- concordanţa cu Planul
de învăţământ
Fişele de
Aprilie Fişe de disciplină
2
- concordanţa cu Statul
disciplină
2017 corectate.
de funcţiuni
- respectarea
regulamentelor în
vigoare
Mod de organizare şi
desfăşurare:
- repartizarea temelor
- componenţa comisiei
de finalizare studii
Îmbunătăţirea
- analiza periodică a
Finalizarea
promovabilităţii
3
stadiului de elaborare a Sept. 2017
studiilor
absolvenţilor
proiectelor
programului AR.
(monitorizarea prezenţei
studenţilor la şedinţele
de consultaţii)
- analiza rezultatelor
obţinute de absolvenţi
Mod de organizare şi
Îmbunătăţirea
desfăşurare:
modului de
- contacte cu partenerii
realizare a
Activitatea de
4
economici
Sept. 2017 practicii de
practică
- analize privind
specialitate a
desfăşurarea activităţii
studenţilor
de practică
programului AR.

Descrierea
rezultatelor
obţinute

Raportul de
autoevaluare a
programului de
studii AR

Observaţii
(documente
rezultate în
urma
desfăşurării
activităţii, alte
observaţii
relevante)
Planul de
învăţământ,
State de funcţii,
Fişe discipline,
Regulamente
Universitate

Propuneri măsuri
de îmbunătăţire a
calităţii la nivelul
programului de
studii

Planul de învăţământ
a fost adaptat la
cerinţele noilor
standarde ARACIS.

Fişele de disciplină
au fost adaptate
Planul de
conform
învăţământ,
Regulamentului
Fişe de disciplină State de funcţii,
privind elaborarea,
adaptate.
Fişe discipline,
revizuirea, avizarea
Regulamente
şi aprobarea
Universitate
planurilor de
învăţământ.

Rata de
promovabilitate
la prima sesiune
a examenului de
licenţă a fost de
92,5%.

Ghid pentru
realizarea
proiectului de
licenţă
Fişe de urmărire
a participării
studenţilor la
programul de
consultaţii
Catalogul
examenului de
licenţă

Rezultate mai
bune obţinute de
Convenţii de
studenţi la
practică
colocviile de
practică.

Intensificarea
monitorizării
prezenţei studenţilor
la şedinţele de
consultaţii.

- Intensificarea
contactelor cu
agenţii economici.
- Lărgirea
portofoliului de
locuri de practică
pentru studenţi.

- Analize ale
rezultatelor studenţilor
Monitorizarea
obţinute în cadrul
desfăşurării
5
sesiunilor de evaluări
activităţilor
finale
didactice
-Evaluarea activităţilor
didactice la discipline

Îndrumarea
6
studenţilor

Raportări ale
îndrumătorilor de an
privind activităţile
desfăşurate

Monitorizarea
Activităţi desfăşurate
desfaşurării
7
conform planului de
activităţilor
muncă
planificate

Identificarea
disciplinelor care
Îmbunătăţirea
prezintă
Procedură
metodelor de
probleme de
privind evaluarea evaluare a
promovabilitate unei discipline studenţilor pe
în cadrul
de studiu
parcursul
sesiunilor de
semestrului.
evaluări finale.
Identificarea unor Procedură
Realizarea unei
Îmbunătăţirea
lipsuri în
privind
proceduri privind
activităţii
permanent
activitatea de
activitatea de
îndrumarea
îndrumătorilor de
îndrumare a
îndrumare a
studenţilor mproprii
an.
studenţilor.
studenţilor
facultăţii.
Dosar cu
materialele
Implicarea tuturor
Realizarea
prezentate de
Activităţile au
membrilor comisiei
permanent activităţilor
către comisia
fost realizate.
în activităţile
planificate.
CEAC-P AR în
acesteia.
sedinţele de
departament
Îmbunătăţirea
rezultatelor
obţinute de
Oct. 2017
studenţi în cadrul
sesiunilor de
evaluări finale.

Întocmit,
1
2
3
4
5

CEAC-P
- Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE (responsabil ECTS) ............................................
- Conf. univ. dr. ing. Adrian CLENCI (cadru didactic) --------------------------------------- Ana BADEA (studentă) ..............................
- Adina TODEROIU (absolventă) ..................................
- Nicolae BOICEA – Renault Technologie Roumanie (angajator) ..................................

