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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL
PROGRAMULUI DE STUDII MANAGEMENTUL LOGISTICII

Perioada de planificare anul 2018

Nr. crt.
Obiectivele calității
urmărite la nivelul

programului de studii Activități Termen/Perioadă
de

realizare

Indicatori de
rezultat

predefiniți

1. Asigurarea calităţii activităţii de
cercetare a cadrelor didactice

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 2017

Ianuarie 2018 F01_PO_01_2013

2.
Funcţionarea eficientă şi

responsabilă a structurilor de
evaluare şi asigurare a calităţii

Prezentarea Raportului de activitate a
reprezentanţilor DFMI în structurile de
calitate FMT şi UPIT pe anul 2017
Realizarea şi aprobarea planului de activităţi
CEAC-P-ML pentru anul 2018

Februarie 2018

Rapoarte de
activitate

Plan de activitate
CEAC-P-ML

3.

Evaluarea competenţelor
absolvenţilor ML potrivit
asteptărilor şi cerinţelor

angajatorilor

Organizarea unei întâniri între angajatori &
asociaţii profesionale şi cadrele didactice cu
activităţi la programul de masterat ML Martie 2018 Proces

verbal/minută



Nr. crt.
Obiectivele calității
urmărite la nivelul

programului de studii Activități Termen/Perioadă
de

realizare

Indicatori de
rezultat

predefiniți

4. Asigurarea calităţii procesului
de predare-învăţare-evaluare

Analiza disciplinei Cunoașterea resurselor
logisticii- ML I
Analiza rezultatelor studenţilor de la
programul de masterat ML în sesiunea de
iarnă 2018 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 finalizării studiilor la programul
masterat ML
Analiza modului de desfășurare a
activităților didactice în anul universitar
2017-2018

Noiembrie 2018

Martie 2018

Octombrie 2018

Martie 2018

Aprilie 2018

Iunie 2018

Raport de evaluare
disciplină

Sinteză rezultate
Plan de măsuri

Centralizator stagii
de cercetare

Sinteză materiale
didactice

Informare în
şedinţa DFMI
Informare în

şedinţa DFMI

5.
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 2018-2019

Mai 2018

Aprilie 2018
Septembrie 2018

Pliant / poster
prezentare ML

Pag. web.
Ghidul studentului

6.

Îndeplinirea standardelor
specifice ARACIS în domeniul

„Ştiinţe inginereşti” pentru
programul de masterat ML

1. Misiunea programului de
studiu

2. Personalul didactic şi
posturile didactice

Întocmirea Raportului de evaluare internă
în vederea reevaluării periodice a
programului de studii de master
MANAGEMENTUL LOGISTICII

Proiectarea planului de învățământ pentru
promoția 2018-2020
Compatibilitatea programului de studiu cu
programe similare

Octombrie 2018

Iunie 2018

Iunie 2018

Raport
autoevaluare

Plan de învățământ



Nr. crt.
Obiectivele calității
urmărite la nivelul

programului de studii Activități Termen/Perioadă
de

realizare
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rezultat

predefiniți
3. Conţinutul planului de

învăţământ
4. Conţinutul fişelor de

disciplină
5. Rezultatele învăţării
6. Baza materială asigurată

programului de studiu

Realizarea statului de funcţii al
programului masterat ML (conform PI
2016-2020)
Analiza îndeplinirii cerinţelor normative
privind acoperirea cu personal didactic a
posturilor aferente programului de masterat
ML

Analiza fişelor de disciplină pentru anul
universitar 2018-2019
Evaluarea activităților de laborator
desfăşurate la programul de masterat ML

Analiza chestionarelor completate de
absolvenţi

Realizarea bazei de date cu absolvenții
promoției 2018

Iulie 2018

Iulie 2018

Octombrie 2018

Noiembrie 2018

Aprilie 2018

Martie 2018

Stat de funcţii
FIŞA DE

EVALUARE
a îndeplinirii
standardelor
specifice în
domeniul

fundamental
„ştiinţe inginereşti“
pentru programul
de masterat ML

Bază de date

17.01.2018 Întocmit,
S.l. dr. ing. Gavriluță Ana - responsabil ECTS


