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PLAN DE ACTIVITATE
PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI
AUTOVEHICULE SI TRANSPORTURI
Perioada de planificare: 2018

Nr.
crt.

1

Obiectivele calității
urmărite la nivelul
departamentului

Evaluarea
cadrelor didactice-

2

Îmbunătăţirea
activităţilor
didactice

3

Îmbunătăţirea
activităţilor de
îndrumare a

Activități

- Eval. cd de catre
studenti;
- Eval. colegiala a cd;
- Autoevaluarea cd;
- Eval. cd de catre
directorul de departament
Analiza modului de
întocmire a fişelor de
disciplină:
- concordanţa cu Planul de
învăţământ
- concordanţa cu Statul de
funcţiuni
- respectarea
regulamentelor în vigoare
Mod de organizare şi
desfăşurare
- propuneri comisie

Termene/Perioade
de realizare

1 februarie 2018
(raport partial Sem
I, an univ. 20172018)
1 iunie 2018
(raport partial Sem
II, an univ. 20172018)

Indicatori de
rezultat
predefiniți

Calificative
(FB, B, S, NS)

1 martie 2018

Conformitate,
Neconformitate

1 aprilie 2018
1 mai 2018
1 iunie 2018

Gradul de
similitudine,
nivelul stiintific

studenţilor pentru
finalizarea
studiilor

- analiza periodică a
stadiului de elaborare a
proiectelor (monitorizarea
prezenței studenților la
ședințele de consultații)
- analiza rezultatelor
obţinute de absolvenţi

4

Integrarea
stagiilor de
practică în mediul
socio-economic

Monitorizarea modului de
organizare şi desfăşurare:
- contacte cu partenerii
economici
- analize privind
desfăşurarea activităţii de
practică

5

Îmbunătăţirea
activităţilor de
îndrumare a
studenţilor pentru
finalizarea
studiilor

Mod de organizare şi
desfăşurare
- alocarea temelor

1 mai 2018

Proporţia
studenţilor cu
proiecte de
diploma
realziate în
parteneriat cu
mediul socioeconomic

15 noiembrie 2018

Gradul de
similitudine,
nivelul stiintific

6

Îmbunătăţirea
participării
studenţilor la
activităţile
curriculare şi
extracurriculare

Îndrumarea studenţilor

permanent

7

Îmbunătăţirea
managementului
la nivelul
departamentului

Monitorizarera
desfasurarii activitătilor
planificate

permanent

Proporţia de
neconformităţi
in raport cu
cerinţele
regulamentelor
şi procedurilor
privitoare la
activitatea
studenţilor
Proporţia de
activităti
neîndeplinite
sau cu
termenele
nerespectate

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

