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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA
NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII
TRANSPORTURI SI SIGURANTA RUTIERA
Perioada de planificare 2018

Nr.
crt.

1

Obiectivele
calității urmărite
la nivelul
programului de
studii

Evaluarea cadrelor
didactice

2

Fişele de
disciplină

3

Finalizarea
studiilor

Activități

- Eval. cd de catre
masteranzi;
- 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
Mod de organizare şi
desfăşurare
- propuneri comisie
- analiza periodică a

Termen/Perioadă de
realizare

1 februarie 2018
(raport partial Sem I,
an univ. 2017-2018)

1 martie 2018

1 aprilie 2019
1 mai 2019
1 iunie 2019

Indicatori de
rezultat predefiniți
- 3 cadre didactice
evaluate de catre
masteranzi
- 3 cadre didactice
evaluate de catre
colegi
- 10 cadre dicactice
autoevaluate
- 5 cadre dicactice
evaluate de catre
directorul de
departament
24 de fise de
disciplina elaborate
in concordanta cu
Planul de
învãþãmânt,
Statul de funcþii,
Regulamentele
Universitatii din
Pitesti
1 Ghid pentru
realizarea lucrarii de
disertatie

Nr.
crt.

Obiectivele
calității urmărite
la nivelul
programului de
studii

4

Finalizarea
studiilor

5

Îndrumarea
masteranzilor

6

Monitorizarera
desfasurarii
activitãtilor
planificate

Activități

stadiului de elaborare a
lucrarii de disertatie
(monitorizarea prezenței
masteranzilor la
ședințele de consultații)
- analiza rezultatelor
obţinute de absolvenţi
Mod de organizare ºi
desfãºurare
- alocarea temelor
Conform Ghidului
pentru realizarea
disertatiei
- Raportãri ale
îndrumãtorilor de grupã
privind activitatea
desfãºuratã
Activitãþi desfãºurate
conform planului de
muncã

Termen/Perioadă de
realizare

Indicatori de
rezultat predefiniți

15 noiembrie 2018

Numar de teme
alocate = numar de
masteranzi din anul
TRSR II

permanent

permanent

Întocmit,
CEAC-P
1.
2.
3.
4.

Conf. univ. dr. ing. Sorin ILIE
Prof. univ. dr. ing. Florian IVAN
Masterand Stefania CONSTANTIN
Ing. Alexandru POPA - reprezentant al angajatorilor

Numar de masteranzi
indrumati = numar de
masteranzi din anii
TRSR I si II
1 Dosar cu
materialele
prezentate de cãtre
comisia CEAC-P
TSR în sedinþele de
departament

