F02- PL-53-01: Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P)
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE
DEPARTAMENTUL DE FABRICAŢIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL
PROGRAMUL DE STUDII T.C.M
AVIZAT,
În ședința Departamentului
din data de 17.01.2018

APROBAT, Director Departament
s.l. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE
STUDII TCM
Perioada de raportare anul 2017
Nr.
crt.

1

Observații
Propuneri măsuri
(documente rezultate în
Descrierea activității realizate
Indicatori de rezultat
de îmbunătățire a
Obiectiv al calității
urma
conform planificării
predefiniți
calității la nivelul
desfășurării activității, alte
progr. de studii
observații relevante)
Analiza îndeplinirii indicatorilor
Fiecare cadru didactic Vezi Rap privind F01_PO_01_2013-Analiza
ARACIS referitori la cercetarea
are anual cel puțin o
Analiza
îndeplinirii indicatorului
ştiinţifică în domeniul disciplinelor
publicație sau o
îndeplinirii indic ARACIS: „Cadrele didactice
din post a cadrelor didactice cu
realizare didactică ori ARACIS
titulare au pregătirea inițială,
activităţi la programul de studii
științifică în domeniul referitori la
sunt doctori / doctoranzi şi
TCM în anul 2016
disciplinelor predate. cercetarea șt a cercetează în domeniul în care se
Asigurarea calităţii
c.d. în domeniul includ disciplinele din postul
activităţii de cercetare a
Ianuarie 2017
disciple. din post ocupat”
cadrelor didactice
-ianuarie 2017 Raportul privind Analiza
îndeplinirii indicatorilor
ARACIS referitori la cercetarea
științifică a cadrelor didactice în
domeniul disciplinelor din post
anul universitar 2016-2017
Perioada în
care a fost
realizată
activitatea

Descrierea
rezultatelor
obținute

2

Prezentarea
Raportului
de
Realizarea ob. calității Planul a fost
activitate a reprezentanţilor DFMI
și îndeplinirea indic de intocmit şi
în structurile de calitate FMT şi
rezultat predefiniți la realizat
Funcţionarea eficientă şi UPIT pe anul 2016
nivelul progr de studiu,
responsabilă a
menționați în Planul de
Februarie
2017
Realizarea şi aprobarea planului
structurilor de evaluare
activ privind asig cal la
de acţivităţi CEAC-P-TCM pentru
şi asigurare a calităţii anul 2017
nivelul progr de studiu

Organizarea unei întâniri între
angajatori şi cadrele didactice cu
activităţi la programul de studii
TCM

TCM, anul 2017, în
proporție de 100%
Creşterea competenţelor Proces
absolvenţilor TCM
verbal/minută

3

Eval. competenţelor
absolvenţilor TCM
potrivit asteptărilor si
cerinţelor angajatorilor

4

Analiza disciplinelor Mecanică II – Martie 2017 Nr. de discipline ev. în Indicator
cadrul dep. min 3
indeplinit
TCM II
Tehnologii de montaj - TCM IV
Martie 2017 Rezolv recomandărilor
Analiza disciplinei Mecanică –TCM Iulie 2017 din rapoartele de audit în
proporție de 100%
I
Analiza rezultatelor studenţilor de la
Indicatori de
Vezi Rapoarte
programul de studii TCM în
promovabilitate din
privind Analiza
sesiunea de iarnă 2017 şi măsuri de Martie 2017 rapoartul privind
promovabilității
îmbunătăţire
Analiza
promovabilității
Asigurarea calităţii Analiza rezultatelor studenţilor de la
studenților de la TCM
procesului de predare- programul de studii TCM în anul
Octombrie prin prisma rezultatelor
învăţare-evaluare
univ. 2016 - 2017 şi măsuri de
2017
obținute –octombrie
îmbunătăţire
2017
Analiza elaborării materialelor
Indicator
didactice de către titularii de Martie 2017
indeplinit
discipline la programul TCM
Analiza corelării programelor
Indicator
analitice ale disciplinelor în Mai 2017
indeplinit
domeniu (D) şi de specialitate (S)
la programul de studii TCM

Martie 2017

Rapoarte de activitate
Plan de activitate
CEAC-P-TCM

Proces verbal incheiat co ocazia
întâlnirii dintre angajatori şi
cadrele didactice cu activităţi la
programul de studiiTCM
Fișe de autoevaluare
Raport de evaluare disciplină:
Mecanică II - TCM II, Mecanică
I - TCMI şiTehnologii de montaj
- TCMIV
Raport privind analiza pregătirii
studenților de la TCM prin
prisma rezultatelor obținute în
sesiunea din iarnă, anul univ
2016-2017. Plan de măsuri
Rapoart privind analiza
promovabilității studenților de la
TCM prin prisma rezultatelor
obținute în anul univ 2015-2016.
Sinteză materiale didactice

Informare în şedinţa DFMI

Informare privind organizarea şi
desfăşurarea stagiilor de practică a
studenţilor programului de studii Martie 2017
TCM pentru realizarea Proiectului
de diplomă

5

6.

Indicator
Vezi Rap privind Centralizator stagii de practică
promovabilitate la ex de desfășurarea
TCM IV
finalizare a
activi pentru
Rap. privind desfășurarea activ
studiilor:Număr de
finalizarea
pt finalizarea studiilor de licență
studenţi promovaţi la studiilor de
TCM în anul univ 2015-2016
examenul de licenţă / licență - TCM- Ghid pentru finaliz studiilor de
Număr total studenţi
Oct. 2016
licență în anul univ 2016 - 2017
înscrişi la examenul de
Rap. privind stadiul derulării PD
licenţă x100 > 80%
de la programul de studii TCM
în anul univ. 2016-2017

Analiza
stadiului
derulării
Proiectelor de Diplomă la programul Mai 2017
de studii TCM
Analiza finalizării studiilor la Octombrie
programul TCM în sesiunea iulie
2017
2017
Mai 2017 1 pliant de prezentare
Actualizarea pliantului de
Transparenţa
promovare a program de studii
informaţiilor de interes TCM
public privind
programul de studii Actualizarea Ghidului studentului Septembrie 1 ghid al studentului
TCM
2017
2017-2018
Analiza îndeplinirii
Evaluarea activităţilor de laborator
standardelor specifice desfăşurate la programul de studiu
ARACIS în domeniul TCM
„Ştiinţe inginereşti”
Proiectarea planului de învăţământ
pentru programul de
pentru promoţia 2017-2021
studii TCM
Realizarea statului de funcţii al
1.Misiunea programului
programului TCM(cf PI 2016de studiu
2020)
2.Personalul didactic şi Analiza îndeplinirii cerinţelor
posturile didactice
normative privind acoperirea cu
3.Conţinutul planului de personal didactic a posturilor
învăţământ
aferente programului de studiuTCM
4.Conţinutul fişelor de
Realizarea bazei de date cu
disciplină
5.Rezultatele învăţării absolvenţii promoţiei 2017
6.Baza materială
asigurată programului
de studiu

Analiza fişelor de disciplină pentru
anul universitar 2017-2018

Noiembrie
2017

Fișa de evaluare

Indicatori
îndepliniţi

Pliant prezentare program de
studii TCM

Ghidul studentului
Indicator
îndeplinit

Fișa de evaluare a îndeplinirii
standardelor specifice în
domeniul fundamental „ştiinţe
inginereşti“
pentru programul de studii TCM

Indicator
indeplinit

Baza de date absolvenţi

Indicator
indeplinit

Raport privind analiza fiselor de
disciplină

Iunie 2017
Iulie 2017
Iulie 2017

Septembrie Baza de date cu absolv
2017
prom 2017 completată
100%%
Octombrie Pt. toate disciplinele din
2017
PI trebuie să existe o fişă
a disciplinei completată
corect

Analiza cerinţelor Aracis privind
elaborarea materialelor didactice
de către titularii de disciplină

Octombrie
2017

Pt fiecare disciplină din Vezi Rap privind F02_PO_02_2013 - Mat did
PI (cu excepţia celor elab mat did de elaborate de cd în ultimii 10 ani
fac.) trebuie să se asig în către tit. de disc pentru disciplinele acoperite la
bibliotecile
proprii laTCM(29 martie programul de studii
cursuri şi îndrumare de 2017)
Rap.
privind
elaborarea
lab / proiect, sau doc în
materialelor didactice de către
format electronic
titularii de discipline la TCM

Data: 16.01.2018
Întocmit,
conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA - responsabilul ECTS al programului de studii TCM;
ș.l.dr.ing.Monica BÂLDEA - cadru didactic care desfășoară activități didactice în cadrul programului de studii TCM;

