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UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE
DEPARTAMENTUL FABRICAŢIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL
PROGRAMUL DE STUDIU MANAGEMENTUL LOGISTICII
AVIZAT,
Director Departament
........................................a

APROBAT,
În ședința Departamentului
din data de .............................

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII
LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTER MANAGEMENTUL LOGISTICII
Perioada de raportare 2017
Nr.
crt.

Obiectiv al calității

1

Asigurarea calităţii
activităţii de
cercetare a cadrelor
didactice

2

Funcţionarea
eficientă şi
responsabilă a
structurilor de
evaluare şi asigurare
a calităţii

3

Evaluarea
competenţelor
absolvenţilor ML
potrivit asteptărilor
şi cerinţelor
angajatorilor

Descrierea activității realizate
conform planificării
Analiza îndeplinirii indicatorilor
ARACIS referitori la cercetarea
ştiinţifică în domeniul disciplinelor
din post a cadrelor didactice cu
activităţi la programul de masterat
ML în anul 2016
Prezentarea Raportului de activitate a
reprezentanţilor DFMI în structurile
de calitate FMT şi UPIT pe anul 2016
Realizarea şi aprobarea planului de
activităţi CEAC-P-ML pentru anul
2017
Organizarea unei întâniri între
angajatori & asociaţii profesionale şi
cadrele didactice cu activităţi la
programul de masterat ML

Perioada în
care a fost
realizată
activitatea

Indicatori de
rezultat
predefiniți

Descrierea rezultatelor
obținute

Ianuarie 2017

F01_PO_01_2013
Pentru fiecare CD

Toate CD cu activităţi la
masterul ML îndeplinesc
cerinţele ARACIS

1 raport
Februarie
2017
1 plan de
activitate

Iunie 2017

1 proces verbal

Aprobare:
- raport activitate;
- plan activităţi
CEAC_P-ML

Observații
Propuneri măsuri
(documente rezultate de îmbunătățire a
în urma desfășurării calității la nivelul
activității, alte
programului de
observații relevante)
studii
Este necesar ca fiecare
CD să aibă anual cel
Continuare
puțin o publicație sau o
realizare didactică ori „bune practici”
științifică în domeniul
disciplinelor predate.

Rapoarte de
activitate
Continuare
„bune practici”
Plan de activitate
CEAC-P-ML

S-a analizat planul de inv. şi
Proces verbal semnat
conţinutul unor discipline şi
de reprezentanţi DFMI
au fost făcute propuneri de
& angajatori
îmbunătăţire

Continuare
„bune practici”
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Nr.
crt.

4

Obiectiv al calității

Asigurarea calităţii
procesului de
predare-învăţareevaluare

Descrierea activității realizate
conform planificării
Analiza disciplineiGestiunea
producţiei şi a stocurilor- ML I
Analiza rezultatelor studenţilor de la
programul de masterat ML în sesiunea
de iarnă 2017 şi măsuri de îmbunătăţire
Informare privind organizarea şi
desfăşurarea stagiilor de practică a
studenţilor programului masterat ML
pentru realizarea Lucrării de
disertaţie
Analiza elaborării materialelor
didactice de către titularii de
discipline la programul de masterat
ML
Analiza modului de desfăşurare a
activităţilor didactice în anul
universitar 2016-2017
Analiza finalizării studiilor la
programul masterat ML

5

6

Transparenţa
informaţiilor de
interes public
privind programul de
masterat ML

Realizarea pliantului / posterului de
promovare a programului de masterat
ML
Actualizare informaţii pagină web
Actualizarea Ghidului studentului
2017-2018

Îndeplinirea
standardelor
specifice ARACIS în
domeniul „Ştiinţe

Proiectarea planului de învăţământ
pentru promoţia 2017-2019
Compatibilitatea programului de
studiu cu programe similare

Perioada în
care a fost
realizată
activitatea

Noiembrie
2017
Martie
2017
Octombrie
2017

Indicatori de
rezultat
predefiniți

Descrierea rezultatelor
obținute

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

---

Nu s-a efectuat

---

1 Raport de
analiză
---

Martie
2017

1 Raport de
analiză

Aprilie
2017

---

Aprilie
2017
Mai 2017
Aprilie
2017
Septembrie
2017
Iunie septembrie
2017

1 Raport

1 Pliant şi
1 poster
1 pagină web

S-au analizat
Sinteză rezultate
rezultatele şi s-au
studenţi & plan de
propus unele măsuri de
măsuri
îmbunătăţire
--Nu s-a efectuat

Există materiale didactice
proprii pentru toate disciplinele,
dar puţine cu ISBN

Nu s-a efectuat
Sinteză materiale
didactice
S-a analizat modul de
desfăşurare şi s-au propus
unele măsuri de
îmbunătăţire
Au fost actualizate
informaţiile specifice
programului de master

Sinteză materiale
didactice

Planul de muncă al
DFMI trebuie
conceput în
concordanţă cu
planurile CEAC-P

---

Informare în
şedinţa DFMI

Pliant / poster
prezentare ML
Pag. web.

Continuare
„bune practici”

Ghidul studentului

1 Ghid
1 plan de înv.

Propuneri măsuri
de îmbunătățire a
calității la nivelul
programului de
studii

A fost adaptat planul
conform noilor cerinţe
ARACIS şi s-au menţionat
PS similare din străinătate

Planul de învăţământ

Continuare
„bune practici”
&
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Nr.
crt.

Obiectiv al calității

inginereşti” pentru
programul de
masterat ML
1. Misiunea
programului de
studiu
2. Personalul
didactic şi
posturile didactice
3. Conţinutul
planului de
învăţământ
4. Conţinutul
fişelor de
disciplină
5. Rezultatele
învăţării
6. Baza materială
asigurată
programului de
studiu

Descrierea activității realizate
conform planificării

Realizarea statului de funcţii al
programului masterat ML & analiza
îndeplinirii cerinţelor normative
privind acoperirea cu personal
didactic a posturilor aferente
programului de masterat ML
Realizarea bazei de date cu
absolvenţii promoţiei 2017
Analiza fişelor de disciplină pentru
anul universitar 2017-2018
Analiza chestionarelor completate de
absolvenţi
Evaluarea activităţilor de laborator
desfăşurate la programul de masterat
ML

Perioada în
care a fost
realizată
activitatea

Indicatori de
rezultat
predefiniți

Iulie-sept.
2017

1 stat de funcţii al
PS

S-a realizat Statul conform
Regulamentului UPIT,
respectând cerinţele
ARACIS referitoare la
programele de master

1 Bază de date

S-au actualizat datele din
BD a DFMI cu cele ale
noilor absolvenţi
S-a analizat respectarea PO
de întocmire a fişelor de
disciplină
S-au analizat răspunsurile
absolvenţilor

Iulie 2017
Martie
2017

1 Raport

Octombrie
2017
Aprilie
2017

1 Raport

Descrierea rezultatelor
obținute

----

Noiembrie
2017

Întocmit,
Responsabil CEAC-P-ML,
Prof. dr. ing. E.L. NIŢU

Nu s-a efectuat

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

Propuneri măsuri
de îmbunătățire a
calității la nivelul
programului de
studii

Statul de funcţii

concepere Plan de
muncă al DFMI în
concordanţă cu
planurile CEAC-P

Bază de date
actualizată

Dosar cu Fişe de
disciplină
Informare în şedinţa
DFMI
----

