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Perioada de raportare: 2017

Nr.
crt.

1

Obiectiv
al
calității

Reacredi
tarea
program
ului de
studii
ITT

Descrierea
activității
realizate
conform
planificării

Actualizarea
Raportului de
Autoevaluare a
programului ITT
întocmit
în anul 2016.
Activitate
necesară ca
urmare a
faptului că în
anul
universitar
anterior, când a
fost elaborat și
depus la
ARACIS dosarul
de
autoevaluare, nu
s-a
realizat vizita

Perio
ada
în
care
a
fost
realiz
ată
activit
atea

Indicatori
de rezultat
predefiniți

Ianua
rie
2017

Reacreditar
ea
programulu
i

Descrierea
rezultatelor
obținute

Observații
(documente
rezultate în
urma
desfășurării
activității,
alte
observații
relevante)

Propuneri
măsuri de
îmbunătățire a
calității la
nivelul
departamentulu
i

Reacreditare
a
programului

Adresa
ARACIS prin
care se certifica
reacreditarea
programului de
studii ITT

Menţinerea
indicatorilor de
performanţă cu
privire la
programul de
studii ITT

comisiei de
evaluare

2

3

4

Reacredi
tarea
program
ului de
studii
AR

Evaluarea 20%
din cadrel
didactice

Îmbunăt
ăţirea
activităţi
lor
didactice

5

Îmbunăt
ăţirea
activităţi
lor de
îndrumar
ea
studenţil
or pentru
finalizar
ea
studiilor

6

Integrare
a
stagiilor
de
practică
în
mediul

Realizarea
Raportului de
Autoevaluare a
programului AR

- Eval. cd de
catre studenti;
- Eval. colegiala
a cd;
- Autoevaluarea
cd;
- Eval. cd de
catre directorul
de departament

Analiza modului
de întocmire:
- concordanţa cu
Planul de
învăţământ
- concordanţa cu
Statul de
funcţiuni
- respectarea
regulamentelor
în vigoare
Monitorizarea
modului de
organizare şi
desfăşurare:
- propuneri
comisie
- analiza
periodică a
stadiului de
elaborare a
proiectelor
(monitorizarea
prezenței
studenților la
ședințele de
consultații)
- analiza
rezultatelor
obţinute de
absolvenţi
Mod de
organizare:
- contacte cu
partenerii
economici
- analize privind
desfăşurarea

Reacreditar
ea
programulu
i

Reacreditare
a
programului

Adresa
ARACIS prin
care se certifica
reacreditarea
programului de
studii AR

1
Iunie
2017

Calificative
(FB, B, S,
NS)

Toate cele 4
cadre
didactice
evaluate au
obtinut
calificativul
FB

Raportul de
evaluare cadre
didactice

1
marti
e
2017

Conformita
te,
Neconform
itate

Corectarea
tuturor
neconformit
atilor

Raportul
comisie de
calitate DAT

Corectarea
nceonformitatilr
o si
monitorizare
mentinerii
acestor corectii

Gradul de,
iar nivelul
stiintific

Gradul de
similitudine
a fost in
limitele
simpuse
pentru toate
proiectele de
licenta si
lucrarile de
dizertatie,
iar nivelul
stiintific a
fost
corespunzat
or

Cataloagele
examenelor de
licenta si de
dizetatie

Imbunatatirea
originalitatii
proiectelor de
diploma si a
lucrarilor de
dizertatie

Proporţia
studenţilor
cu proiecte
de diploma
realizate în
parteneriat
cu mediul

Cresterea
numarului
de studenti
cu stagiil in
productie

Conventiile si
contractile
pentru stagii in
productie

Cresterea intr-o
masura mai
mare a
numarului de
studenti cu
stagiil in
productie

Iulie
2017

1
aprili
e
2017
1 mai
2018
1
iunie
2017

1 mai
2017

Menţinerea
indicatorilor de
performanţă cu
privire la
programul de
studii AR
Promovarea
unui control
statistic
multiplu
(severizarea sau
relaxarea
controlului, de
ci a proportiei
de cadre
didactice
evalauate anual,
in functie de
rezultatele
obtinute)

7

socioeconomi
c
Îmbunăt
ăţirea
activităţi
lor de
îndrumar
ea
studenţil
or pentru
finalizar
ea
studiilor

activităţii de
practică

Mod de
organizare şi
desfăşurare
- alocarea
temelor

8

Îmbunăt
ăţirea
participă
rii
studenţil
or la
activităţi
le
curricula
re şi
extracurr
iculare

Îndrumarea
studenţilor

9

Îmbunăt
ăţirea
manage
mentului
la nivelul
departam
entului

Monitorizarera
desfasurarii
activitătilor
planificate

socioeconomic

15
noiem
brie
2017

perma
nent

perma
nent

Gradul de
similitudin
e, nivelul
stiintific

Proporţia
de
neconformi
tăţi in
raport cu
cerinţele
regulament
elor şi
procedurilo
r privitoare
la
activitatea
studenţilor
Proporţia
de activităti
neîndeplini
te sau cu
termenele
nerespectat
e

Note mai
mari in anul
2017 fata de
aniul
precedent

Particpare
sustinuta a
studentilor
la activitati
organizate
impreuna cu
mediul
socioeconomic

Îmbunatatire
a
reactivitatii
la nivelul
DAT

Cataloagerle
pentru
examenele de
licenta si de
dizertatie din
anii 2016 si
2017

Urmarirea
evolutie
rezultatelor la
examenele de
licenta si de
dizertatie pe o
perioada
prospectiva mai
mare

Raportul annual
de activitati
DAT

Stabilirea
responsabilitatil
or pentru
monitorizarea
acestui tip de
acticvitati la
nivelul DAT

Procesele
verbale DAT

Analize
statistice ale
rezultatelor pe
perioade mari
de timp

Întocmit,
RCD
Prof. univ. dr. ing. Alexandru Boroiu

