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1. Introducere
Descrierea generală a managementului calității la nivelul facultății
Facultatea de Științe Economice și Drept funcționează din data de 01.10.2017, în urma
fuzionării Facultății de Drept și Științe Administrative cu Facultatea de Științe Economice.
În cadrul Facultății de Științe Economice și Drept sunt acreditate să funcționeze opt
programe de studii de licență - „Drept”, „Administrație publică”, „Administrarea afacerilor”,
„Economia comerțului, turismului și serviciilor”, „Management”, „Marketing”, „Contabilitate
și informatică de gestiune” și „Finanțe și bănci”- toate la forma de învățământ cu frecvență.
Programele de licență „Drept”, „Economia comerțului, turismului și serviciilor”,
„Management” și „Contabilitate și informatică de gestiune” sunt acreditate și la forma de
învățământ cu frecvență redusă.
De asemenea, funcționează nouă programe de studii de masterat: „Administrația publică
în contextul integrării europene”, „Cariere Juridice”, „Management strategic și dezvoltarea
afacerilor” (în limba engleză), „Managementul strategic al resurselor umane”, „Administrarea
afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate”, „Management financiar bancar și în
asigurări”, „Economie și finanțe europene”, „Contabilitate managerială și audit contabil” și
„Management contabil și informatică de gestiune.”
Structura facultății este formată din trei departamente – „Drept și administrație
publică”, „Management și administrarea afacerilor” și „Finanțe, contabilitate și economie”
precum și din secretariat.
Tabel 1. Structurile de evaluare și asigurare a calității la nivelul facultății
Facultatea de Științe Economice și Drept
Prof. dr. Chelaru Eugen
Componența comisiei a fost
aprobată în ședința Consiliului
conf. univ. Nenu Carmen - membru
Facultății
din
data
de
conf. univ. Burtescu Claudia - membru
29.11.2016 și modificată
lect. univ. Dascălu Nicoleta - membru
(reprezentantul angajatorului)
Student Amzăr Alice- membru
în data de 20.10.2017,
Absolvent Robert Roșoi- membru
respectiv
reprezentantul
Angajator Iuliana Chiriță - membru
studenților, în data de
26.09.2018

Drept și
Administrație
Publică

Tabel 2. Structurile de evaluare și asigurare a calității la nivelul departamentelor
facultății
Depart Componența structurilor de evaluare și asigurare a calității
Data aprobării
ament
în ședința de
departament
Conf univ dr Andreea Drăghici (RCD)
Componența
a
Comisia de calitate pentru programul de studii de licență comisiilor
fost aprobată
Drept:
în
ședința
lect. univ. dr. Duminică Ramona – responsabil ECTS
departamentul
lect. univ. dr. Singh Amelia
ui din data de
Nicolae Valentina (student)
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Finanțe, Contabilitate, Economie
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Graure Ionuț (absolvent)
Cristina Ghineț (angajator)
Comisia de calitate pentru programul de studii de
Administrație publică:
Conf. univ. dr. Doina Popescu – responsabil ECTS
Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu
Ștefănescu Diana (student)
Șoimu Marian (absolvent)
Chiriță Iuliana (angajator)
Comisia de calitate pentru programul de studii de
A.P.I.E.
Prof. univ. dr. Ionel Didea – responsabil ECTS
Lect. univ. dr. Florina Mitrofan
Ilie Alexandra (student)
Stancu Ștefania-Daniela (absolvent)
Chiriță Iuliana (angajator)
Comisia de calitate pentru programul de studii de
Cariere juridice
Lect. univ. dr. Andrei Soare – responsabil ECTS
Lect. univ. dr. Viorica Popescu
Sanda Larisa (student)
Graure Ionuț (absolvent)
Cristina Ghineț (angajator)
conf. univ. dr. Cristina Bâldan (RCD)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu C.I.G.
Conf. univ. dr. Luminița Șerbănescu – responsabil ECTS
Lect. univ. dr. Marian Țaicu
Oprea Cristina Marinela (student)
Radu Gionea (absolvent)
Pănescu Constantin (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu F.B.
Conf. univ. dr. Magdalena Rădulescu – responsabil ECTS
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu
Arghira Teodora (student)
Luiza Țîrcu (absolvent)
Radu Cezar Cârstea (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la
programului de studiu C.M.A.C.
Lect. univ. dr. Mihaela Gâdoiu – responsabil ECTS
lect. univ. dr. Brînză Diana
Câlţea Georgiana (student)
Vasile (Bădulă) Loredana (absolvent)
Nicolae Șerbănescu (angajator)

13.12.2016 și
modificată în
de
licență data
20.10.2017,
19.09.2018

master

master

Componența
a
nivelul comisiilor
fost aprobată
în
ședința
departamentul
ui din data de
05.12.2016 și
modificată în
de
nivelul data
20.10.2017,
13.09.2018

nivelul
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Management și Admnistrarea Afacerilor
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Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.C.I.G.
Conf. univ.dr. Bănică Logica – responsabil ECTS
Conf. univ. dr. Marcela BENGESCU
Popa Andreea (student)
Buncilă-Tudor (Mircea) Alina (absolvent)
Nicolae Șerbănescu (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.F.B.A.
Conf. univ. dr. Emilia Clipici – responsabil ECTS
Prof. univ. dr. Popescu Bădoi Luigi
Popescu Larisa (student)
Andreea Roxana Mertoiu (absolvent)
Radu Cezar Cârstea(angajator)
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana (RCD)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu A.A.C.T.S.O.:
Prof. univ. dr. Diaconu Mihaela (responsabilul ECTS)
Conf. univ. dr. Meghișan Flaviu (cadru didactic)
Badea Claudia Andreea (student)
Tron Adrian (absolvent)
Șerban Ana Maria (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.S.R.U.:
lect. univ. dr. Antoniu Eliza (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Jianu Elena (cadru didactic)
Manga Denisa-Florinela (student)
Nicolae Mihaela (absolvent)
Cristocea Alina (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu M.S.D.A. (în lb. engleză):
conf. univ. dr. Duţu Amalia (responsabilul ECTS)
conf. univ. dr. Grădinaru Doruleţ (cadru didactic)
Badea Alina Ionela (student)
Beregheanu Laurențiu (absolvent)
Cristocea Alina (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu E.C.T.S.:
Lect. univ. dr. Micu Cristina (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Simoni Smaranda (cadru didactic)
Lazăr Loredana Mariana (student)
Șerban Ioana (absolvent)
Coman Sorina (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu Administrarea Afacerilor:

Componența
comisiilor
a
fost aprobată
în
ședința
departamentul
ui din data de
06.12.2016 și
modificată în
data
de
20.10.2017,
28.09.2018
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Conf. univ. dr. Secară Carmen (responsabilul ECTS)
Lect. univ. dr. Stanciu Tolea Claudia (cadru didactic)
Luca Georgiana Alexandra (student)
Prună Elena Loredana (absolvent)
Șerban Alexandru – (angajator)
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul
programului de studiu Management:
Conf. univ. dr. Brutu Mădălina (responsabilul ECTS)
Conf. univ. dr. Grădinaru Puiu (cadru didactic)
Anton Dragoș (student)
Nedelcu Daniel (absolvent)
Niculae Andreea (angajator)

2. Procesul de Management al Calității la nivelul Facultății
2.1 Revizuirea/elaborarea documentelor din Sistemul de Management al Calității în
perioada de raportare
Tabel 3. Documentele SMC elaborate/revizuite și aprobate în cadrul facultății de Științe
Economice și Drept
Data Aprobării/
Nr.
Denumire document SMC
Revizuirii
crt.
în Consiliul facultății

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Metodologie privind concursul pentru
ocuparea posturilor didactice din FSED
Metodologie proprie privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de finalizare a
studiilor pentru anul universitar 2017/2018studii universitare de licență
Metodologie proprie privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de finalizare a
studiilor pentru anul universitar 2017/2018studii universitare de masterat
Procedură operațională
privind analiza rezultatelor școlare
Procedură operațională
privind soluționarea contestațiilor referitoare
la notarea sudenților din FSED
Planul de cercetare științifică al Facultății de
Științe Economice și Drept – anul 2018
Planul de audit intern al Facultății de Științe

21.05.2018
26.02.2018

26.02.2018

17.01.2018

17.01.2018
08.02.2018
08.02.2018
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Economice și Drept – anul 2018
2.2 Procesul de audit intern al calității realizat de CEAC-F în perioada de raportare
Tabel 4. Misiunile de audit intern realizat de CEAC-F

Nr.
crt.

1

2

3

Denumirea
misiunii

Obiectivele misiunii

Verificarea modului
de respectare a
Organizarea
procedurii privind
și
efectuarea stagiului
desfășurarea
de practică în cadrul
practicii de
programelor de
specialitate
studii universitare de
a studenților
licenţă/masterat din
FSED
Analiza
rapoartelor Verificarea modului
întocmite de
de respectare a
CEAC-P
procedurii privind
privind
evaluarea
situația
materialelor de
materialelor
învățare
de învățare

Completarea
cataloagelor

Verificarea modului
de completare a
cataloagelor – anul
universitar
2017/2018

Perioada
de
desfăşurare

Constatări

Documentele care fac
dovada desfășurării
misiunilor de audit
intern (Plan de audit
intern al facultății,
minuta de
deschidere/închidere a
misiunii de audit, Raport
audit intern, Plan de
măsuri corective;
monitorizarea
implementării planului
de măsuri (audit după 2
luni), alte documente
relevante)

Septembrie
2018

Au fost
constatate
neconformități.
S-a dispus
remedierea
acestora la
nivelul
departamentelor
academice

Plan de audit intern
al facultății
PV

Iunie
2018

Octombrie
2018

Au fost
constatate
neconformități.
S-a dispus
remedierea
acestora la
nivelul
departamentelor
academice
Au fost
constatate
neconformități.
Soluționarea a
fost realizată de
cadrele
didactice
titulare în
termen de 3
zile.

PV

Plan de audit intern
al facultății
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Verificarea
modului de
aplicare a
procedurii
privind
analiza
rezultatelor
școlare

4

Verificarea
existenței
rapoartelor privind
analiza rezultatelor
școlare, realizate de
CEAC-P

Noiembrie
2018

Plan de audit intern
al facultății
PV

Nu au fost
constatete
neconformități

2.2 Programele de studii supuse evaluării externe ARACIS în cadrul facultății în
perioada de raportare
Tabel 5. Programele de studii supuse evaluării externe ARACIS
Program de
studii supus
evaluării
externe
ARACIS

Nr.
crt.

Rezultatele procesului de
evaluare

1.

Management - calificativul Încredere
IF

2.

Drept - IF

calificativul Încredere

Neconformități
constatate
Implicarea redusă
a
cadrelor
didactice
în
activități
de
cercetare
în
domeniu
Fond redus de
carte cu titluri
recente

Măsuri adoptate
pentru corectarea
neconformităților
constatate/pentru
implementarea
recomandărilor
Transmiterea
periodică
a
informațiilor
referitoare
la
competițiile
de
cercetare științifică.
Transmiterea listei de
cărți în baza căreia
Biblioteca
Universității din Piești
va realiza achiziția .

2.4 Comunicare internă
Tabel 6. Aspecte privind comunicarea internă
Asigurarea fluxului informațional în cadrul facultății către:
alte departamente academice și
studenți
cadre didactice
administrative
metode și
metode și
metode și
activitățile
canale de
activitățile
canale de
activitățile
canale de
desfășurate
comunicare
desfășurate
comunicare
desfășurate
comunicare
utilizate
utilizate
utilizate

Informarea
studenților

întâlnirile
Informarea
dintre
cadrelor
studenți și didactice
îndrumătorii
de an

Ședințe
departament
Sedințe ale
Consiliului
Facultății

Informarea
personalului
didactic
auxilar
și
nedidactic

Întâlniri
formale
și
informale
organizate cu
ocazia
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postări pe
pagina de
Facebook și
web site-ul
facultății

Întâlniri
informale
organizate
cu ocazia
desfășurării
diverselor
activități
specifice
Mesaje
Organizarea de Întâlniri
Organizarea
Întâlniri
evenimente
formale și de
formale și
informale
evenimente
informale
Realizarea
Întâlniri
Realizarea
Întâlniri
documentelor
formale și documentelor formale și
specifice
informale
specifice
informale
activităților din Mesaje
activităților
Mesaje
invățământul
din
superior
invățământul
superior

desfășurării
diverselor
activități
specifice
Mesaje

Organizarea
de
evenimente
Realizarea
documentelor
specifice
activităților
din
invățământul
superior

Întâlniri
formale
informale
Întâlniri
formale
informale
Mesaje

și
și

2.5 Comunicare externă
Tabel 7 Evenimente organizate și desfășurate în vederea comunicării externe
Nr.
crt.

1

2

Denumire
eveniment

Tip eveniment

Zilele
porților Promovare
deschise la FSED
ofertă
educațională
Disemnare
informații
Workshop
Îmbunătățirea
"Corelarea învățării curriculei
cu piața muncii"
universitare la
nivel de licență
prin adaptarea
acesteia
la
nevoile pieței
muncii

Perioada de
desfășurare

Public
țintă
vizat

Documente care fac
dovada desfășurării
evenimentului
(invitație, agendă
eveniment, pliant, afiș,
alte documente etc.)

26
2018

aprilie Elevi,
studenți

invitație
agendă eveniment

05
2018

martie Angajato
ri

invitație
agendă eveniment
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Tabel 8 Protocoale de colaborare instituțională
Nr
.
crt
.

Partener

Directia
Generala
1. pentru
Evidenta
persoanelor Arges
Avocatul Poporului.
2. Biroul
teritorial
Pitesti
3. Judecatoria Pitesti
Garda Nationala de
4. Mediu-Comisariatul
General
Administratia
Judeteana
a
5.
Finantelor Publice
Arges
Oficiul National al
Registrului
6. Comertului
prin
ORC de pe langa
Tribunalul Arges
Cabinete de avocat si
7. executori
judecatoresti
School of
Management and
8. Technology,
Polytechnic of Porto
- Portugal
Faculty of Economic
Sciences, Valahia
9. University of
Targoviste Romania
Doctoral School in
Economic Sciences,
University of
10.
Craiova - Romania,
Faculty of Economic
Sciences
11. Jan Wyzykowski

Număr
înregistrare

Direcții de colaborare

Perioada de
colaborare

3220/25.06.2018 Practică de specialitate

25.06-22.07.2018

1586/25.06.2018 Practică de specialitate

25.06-22.07.2018

1586/25.06.2018 Practică de specialitate
994/11.05.2018 Practică de specialitate

25.06-22.07.2018
21.05-1.06.2018

146366/15.06.20 Practică de specialitate
18

25.06-22.07.2018

8459/21.02.2018 Practică de specialitate

25.06-22.07.2018

941/27.04.2018

Practică de specialitate

2.05-18.05.2018

2857/09.10.2018

Organizare conferință
științifică internațională

septembrienoiembrie 2018

2835/05.10.2018

Organizare conferință
științifică internațională

septembrienoiembrie 2018

2834/05.10.2018

Organizare conferință
științifică internațională

septembrienoiembrie 2018

2815/03.10.2018

Organizare conferință

septembrie-
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University,
Polkowice, Polonia
Odessa State
Academy of Civil
12. Engineering and
Architecture Ukraine
13. AJFP Arges
14.

BRD - GSG Grup
Pitesti

științifică internațională

noiembrie 2018

Organizare conferință
științifică internațională

septembrienoiembrie 2018

851/29.03.2018

Practică de specialitate

Mai-iunie 2018

850/29.03.2018

Practică de specialitate

Mai-iunie 2018

2705/25.09.2018

2.6 Competenţă, instruire și conştientizare
Tabel 9 Sesiuni de informare/instruire desfășurate
Nr.
crt.

Sesiune de
informare/instruire.
Scop/tematică

Nr.
participanți

Dată
desfășurare

Documente doveditoare
(invitații, materiale de
informare/instruire, convocator etc.)

10

05 martie
2018,
15 octombrie
2018

Materiale studiu

WORKSHOP
"CORELAREA
ÎNVĂȚĂRII CU
PIAȚA MUNCII"

1

Tabel 10 Ședințe de lucru desfășurate la nivelul structurilor cu atribuții de evaluare
și asigurare a calității
Nr.
crt.

Ședință de lucru.
Descriere succintă

C.E.A.C.- Program Marketing
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
1. de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program A.A.C.T.S.O.
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
2. punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ

Nr.
participanți

Dată
desfășurare

Documente
doveditoare
(minută ședință, PV
etc.)

5

19.03.2018

PV

2

25.06.2018

5

19.06. 2018

PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV

5

20.06. 2018

PV

5

28.09.2018

PV

5

19.03.2018

PV

2

27.03.2018

8

18.06. 2018

PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV
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3.

4.

5.

6.

7.

Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Drept
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare Ședință
de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Administrație Publică
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare Ședință
de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Economia Comerțului,
Turismului și Serviciilor
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program M.S.R.U.
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Administrarea Afacerilor
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare

5

20.06. 2018

PV

5

28.09.2018

PV

2
5
5
5
5

12.03.2018
20.03.2018
30.05.2018
28.06.2018
28.09.2018

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

2
5
5
5
5

12.03.2018
20.03.2018
30.05.2018
28.06.2018
28.09.2018

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

5

19.03.2018

PV

5

30.03.2018

10

18.06. 2018

PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV

5

20.06. 2018

PV

5

28.09.2018

PV

5

19.03.2018

PV

5

30.03.2018

6

18.06. 2018

PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV

5

20.06. 2018

PV

5

28.09.2018

PV

5

19.03.2018

PV

2

30.03.2018

PV/rapoarte evaluare
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Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
8. Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Finanțe și Bănci
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
9. de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program C.M.A.C.
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
10. de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program M.C.I.G.
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
11. de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
12. C.E.A.C.- Program Economie și Finanțe
Europene

8

19.06. 2018

materiale învățare
PV

5

20.06. 2018

PV

5

28.09.2018

PV

5
17
5
5
5

12.03.2018
30.03.2018
24.04.2018
11.06.2018
21.09.2018

5
19
5
5
5

10.03.2018
30.03.2018
24.04.2018
12.06.2018
21.09.2018

5
11
5
5
5

5
10
5
4
4

5

15.03.2018
26.03.2018
24.04.2018
12.06.2018
21.09.2018

12.03.2018
26.03.2018
24.04.2018
12.06.2018
21.09.2018

06.03.2018

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

PV
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Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare Ședință
de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
C.E.A.C.- Program M.F.B.A.
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare Ședință
de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
13. de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program M.S.D.A.
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
14. de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Management
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare
Ședință de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
15. de învăţământ
Ședință pentru elaborarea / revizuirea planului de
învăţământ pentru programul de studii
Ședință pentru analiza fişelor disciplinelor
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară
activităţi didactice în cadrul programului de studii
C.E.A.C.- Program Cariere Juridice
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
16. punct de vedere al materialului de învățare Ședință
de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ
C.E.A.C.- Program A.P.I.E.
Ședință de stabilire a disciplinelor evaluate din
punct de vedere al materialului de învățare Ședință
17. de evaluare a materialelor de învățare
Ședință pentru fundamentarea revizuirii planului
de învăţământ

8
5
5

5
11
5
5
5

30.03.2018
28.04.2018
12.06.2018

06.03.2018
30.03.2018
24.04.2018
12.06.2018
21.09.2018

PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare

5

19.03.2018

PV

5

25.06.2018

6

18.06. 2018

PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV

5

20.06. 2018

PV

5

28.09.2018

PV

5

19.03.2018

PV

2

31.03.2018

9

19.06. 2018

PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV

5

20.06. 2018

PV

5

28.09.2018

PV

2
5
5
5
5

12.03.2018
20.03.2018
30.05.2018
28.06.2018
28.09.2018

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV
PV
PV

2
5
5
5
5

12.03.2018
20.03.2018
30.05.2018
28.06.2018
28.09.2018

PV
PV/rapoarte evaluare
materiale învățare
PV
PV
PV
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R.C.D.-Departament Drept și Administrație
Publică
Ședințe de lucru cu directorul de departament
18. pentru organizarea și realizarea evaluării colegială
Ședințe de lucru cu directorul de department și
grupul de lucru desemnat pentru evaluarea
cadrelor didactice de către studenți
R.C.D.-Departament
Management
și
Administrarea Afacerilor
Ședințe de lucru cu directorul de departament
19. pentru organizarea și realizarea evaluării colegiale
Ședințe de lucru cu directorul de department și
grupul de lucru desemnat pentru evaluarea
cadrelor didactice de către studenți

R.C.D.-Departament Finanțe, Contabilitate,
Economie
Ședințe de lucru cu directorul de departament
20. pentru organizarea și realizarea evaluării colegiale
Ședințe de lucru cu directorul de departament și
grupul de lucru desemnat pentru evaluarea
cadrelor didactice de către studenți

Iulie 2018
2
5

Ianuarie
2018 și Mai
2018

2

Sept. 2018

15

Ian. – Febr.,
Mai – Iunie
2018

2

Septembrie
2018
31 ianuarie
2018 (sem. I)
și 14 iunie
2018 (sem.
II)

19

23 de rapoarte finale de
evaluare colegială
23 rapoarte finale de
evaluare din partea
studenților

17 rapoarte finale de
evaluare colegială
17 rapoarte finale de
evaluare din partea
studenților
23 rapoarte finale de
evaluare colegială
23 rapoarte finale de
evaluare din partea
studenților și 2 rapoarte
centralizatoare la nivel de
departament (pentru
fiecare semestru)

2.7 Satisfacţia clienţilor
Tabel 11 Cadre didactice evaluate de către studenți

Nr.
crt.

Cadre didactice
evaluate de către
studenți
(Numele şi prenumele
cadrului didactic
evaluat)

1. Conf. univ. dr. Carmen
NENU
2. Lect. univ. dr. Lavinia
OLAH
3. Lect. univ. dr. Daniela
IANCU
4. Lect. univ. dr. Ramona
DUMINICĂ
5. Lect. univ. dr. Amelia
SINGH

Calificativ
obţinut

Datele
şedinţelor de
analiză

Concluzii

Recomandări

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul
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6. Conf. univ. dr. Andreea
DRĂGHICI
7. Conf. univ. dr. Elise
VÂLCU
8. Lect. univ. dr. Carmina
TOLBARU
9. Prof. univ. dr. Eugen
CHELARU
10. Prof. univ. dr. Ionel
DIDEA
11. Prof. univ. dr. Virgil
DIACONU
12. Prof, univ. dr. Florin
BOȚA
13. Lect. univ. dr. Marius
ANDREESCU
14. Lect. univ. dr. Iulia
BOGHIRNEA
15. Lect. univ. dr. Cătălin
BUCUR

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

16. Lect. univ. dr. Florina
MITROFAN

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

17. Lect. univ. dr. Andra
PURAN

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

18. Conf. univ. dr. Doina
POPESCU

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

19. Lect. univ. dr. Sorina
IONESCU

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

20. Conf. univ. dr. Andreea
Elena TABACU

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

21. Lect. univ. dr. Andrei
SOARE

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

22. Lect. univ. dr. Dumitru
VĂDUVA

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

23. Lect. univ. dr. Adriana
PÎRVU

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul

24. Lect. univ. dr. Gabriela
ZOANĂ

-

CIM suspendat

-

Nu este cazul

25. Lect. univ. dr. Viorica
POPESCU

Foarte Bine

26.09.2018

-

Nu este cazul
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26. Conf. univ. dr. Camelia
Morăreanu

-

CM

-

Nu este cazul

27. Conf. univ. dr. Carmen
SECARĂ
28. Conf. univ. dr. Flaviu
MEGHIȘAN
29. Lect. univ. dr. Emilia
POPESCU
30. Lect. univ.
dr. Crenguța Ileana
SINISI
31. Prof. univ. dr. Mihaela
DIACONU
32. Conf. univ. dr. Daniela
MIHAI
33. Conf. univ. dr.
Mădălina BRUTU
34. Lect. univ. dr. Cristina
MICU
35. Lect. univ. dr. Elena
JIANU
36. Lect. univ. dr.
Loredana TUȚĂ
37. Lect. univ. dr. Claudia
STANCIU TOLEA
38. Lect. univ. dr. Nicoleta
DASCĂLU
39. Lect. univ. dr. Radu
VASILICĂ
40. Lect. univ. dr. Eliza
ANTONIU
41. Lect. univ. dr.
Smaranda TOMA
42. Conf. univ. dr. Puiu
GRĂDINARU
43. Conf. univ. dr. Doruleț
GRĂDINARU
44. Conf. univ. dr. Amalia
DUȚU
45. Lect. univ. dr. Olimpia
OANCEA
(DIACONESCU)
46. Lect. univ. dr. Nicoleta
ISAC
47. Conf. univ. dr. habil.
Daniela PÎRVU
48. Conf. univ. dr. Emil
BURTESCU
49. Conf. univ. dr. Emilia
CLIPICI

Foarte Bine

06.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

04.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

04.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

16.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

18.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

18.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

19.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

02.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

04.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

20.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

19.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

07.06.2018

-

Nu este cazul

-

CM

-

Nu este cazul

Foarte Bine

20.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

02.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

17.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

06.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

20.01.2018

-

Nu este cazul

-

CIC

-

Nu este cazul

-

CIM suspendat

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul
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50. Lect. univ. dr. Mihaela
GÂDOIU
51. Lect. univ. dr. Luiza
APOSTOL
52. Asist. univ. dr. Diana
BRÎNZĂ
53. Conf. univ. dr. Cristina
BÂLDAN
54. Conf. univ. dr. Tiberiu
AVRĂMESCU
55. Conf. univ. dr. Victoria
FIRESCU
56. Lect. univ. dr. Alina
HAGIU
57. Conf. univ. dr. Daniela
BONDOC
58. Conf. univ. dr. Claudia
BURTESCU
59. Prof. univ. dr. Emilia
UNGUREANU
60. Prof. univ. dr.
Gheorghe SĂVOIU
61. Prof. univ. dr. Luigi
POPESCU
62. Conf. univ. dr. Marcela
BENGESCU
63. Lect. univ. dr. Mariana
BĂNUȚĂ
64. Lect. univ. dr. Marian
ȚAICU
65. Conf. univ. dr.
Luminița
ȘERBĂNESCU
66. Conf. univ. dr. Logica
BĂNICĂ
67. Lect. univ.
dr. Consuela
NECȘULESCU
68. Conf. univ. dr.
Magdalena
RĂDULESCU
69. Lect. univ. dr. Mihaela
DUMITRU
70. Lect. univ. dr. Nicolae
BONDOC
71. Lect. univ.
dr. Marinela
BĂRBULESCU

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

14.06.2018

-

Nu este cazul

Foarte Bine

31.01.2018

-

Nu este cazul

-

CM

-

Nu este cazul

-

CCC

-

Nu este cazul
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Reclamații depuse de studenți la nivelul facultății și modul de soluționare a acestora
Cererile de recorectare a lucrărilor realizate cu ocazia evaluărilor finale sau examenelor de
finalizare a studiilor au fost soluționate potrivit prevederilor regulamentelor proprii.
Tabel 12 Reclamații depuse de studenți la nivelul facultății și modul de soluționare a
acestora
Nr.
crt.

Număr de
înregistrare

Obiectul
reclamației

Măsuri (numire
comisie /discuție
cu studentul)
nota Raspuns scris

Rezoluție (nivel
Facultate/UPIT)

1. 1353/11.06.2018

Contestatie
evaluare finala

2. 1354/11.06.2018

Contestatie
nota Raspuns scris
evaluare finala

Respingere
contestatie/Discutie cu
studentul

3. 1420/14.06.2018

Contestatie
nota Raspuns scris
evaluare finala

Respingere
contestatie/Discutie cu
studentul

4. 1521/18.07.2018

Contestatie
nota Raspuns scris
examen licență

5. 2576/14.09.2018

Contestatie
nota Raspuns scris
evaluare finala

Respingere contestatie,
urmare a nerespectarii
prevederilor
Regulamentului UPIT
privind
notarea
si
examinarea
Respingere
contestatie/Discutie cu
studentul

6. 2577/14.09.2018

Contestatie
nota Raspuns scris
evaluare finala

Respingere
contestatie/Discutie cu
studentul

7. 2735/26.09.2018

Contestatie
nota Raspuns scris
evaluare finala

Respingere
contestatie/Discutie
studentul
Respingere
contestatie/Discutie
studentul

8. 2737/26.09.2018

Contestatie
nota Raspuns scris
evaluare finala

Respingere
contestatie/Discutie cu
studentul

cu

cu
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2.8 Acţiuni corective


Acțiuni corective ale neconformităților identificate cu ocazia desfășurării misiunilor
de audit intern și modul în care a fost urmărită implementarea acestora la nivelul
facultății

Tabel 13 Acțiuni corective ale neconformităților identificate cu ocazia
desfășurării misiunilor de audit intern
Nr.
crt.

1

Denumirea
misiunii
Verificarea
realizării
analizei
materialelor de
învățare de
către CEAC-P

2

Verificarea
modului de
completare a
cataloagelor –
anul universitar
2017/2018

3

Verificarea
modului de
respectare a
procedurii
privind
efectuarea
stagiului de
practică în
cadrul
programelor de
studii
universitare de
licenţă/masterat
din FSED

Perioada
de
desfăşurare

Neconformități
constatate

Măsuri corective

Analiza modului
de corectare a
neconformităților

Iunie 2018

Absența raportului de
analiză pentru 1 program
de studii

Se stabilește un
termen de depunere
a raportului la
CEAC-F

A fost notifcat
responsabilul
ECTS al
programului

Refacerea
cataloagelor de
către cadrele
didactice titulare

A fost realizată
prin comunicarea
cu secretariatul
facultății

Relizarea
portofoliilor de
practică și
semnarea
convențiilor

A fost realizată
prin comunicarea
cu directorii
departamentelor
implicate

Octombrie
2018

Septembrie
2018

Absența corespondenței
dintre procentele, respectiv
activitățile evaluate
periodic, așa cum sunt ele
menționate în fișele de
disciplină;
Absența semnăturii celui
de-al doilea membru al
comisiei de examen;
Existența unor ștersături și
modificări.

Absența unor portofolii de
practică;
Absența tuturor semnăturilor
solicitate prin convenția de
practică.

2.9 Acţiuni preventive
În cadrul întâlnirilor organizate cu toate cadrele didactice ale facultății sau cu ocazia
ședințelor Consiliului facultății, Decanul facultății a semnalat riscurile potențiale care pot
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conduce la apariția neconformităților pe următoarele direcții: asigurarea managementului
calităţii; asigurarea calităţii procesului educaţional; asigurarea calităţii personalului
didactic.
Tabel 14 Acţiuni preventive
Denumire acțiune
Direcții de acțiune
preventivă
Acreditarea programelor Ședință comună a
de studii de masterat
departamentelor
Asigurarea rentabilității
didactice pentru
financiare a programele
informare și
de studiu gestionate de
conștientizare riscuri
facultate, prin creșterea
numărului de studenţi
înmariculați
Realizarea unui climat de
colaborare şi respectare a
principiilor eticii de către
personalul de conducere
şi cel de execuţie

Perioada de
desfășurare

Riscuri potențiale

Octombrie
2018

Obţinerea calificativului
neîncredere pentru
programele de studii
supuse evaluării externe
Număr mic de candidați
la admitere la unele
programe, unele dintre
ele nemaireușind să
atingă pragul minim care
permite școlarizarea
Nerespectarea normelor
de etică şi conduită

3. Procese principale derulate în cadrul facultății în perioada de raportare
3.1. Procesul de admitere: analiza privind admiterea în perioada de raportare
pentru programele de studii universitare de licență și masterat gestionate de
facultate comparativ cu anul anterior
Concursul de admitere s-a desfășurat potrivit prevederilor Regulamentului privind
organizarea și desfasurarea concursului de admitere în Universitatea din Pitești și
metodologiilor proprii, în cladirea centrală din campusul universității. Comisia de admitere a
realizat toate demersurile preliminare pentru derularea în condiții optime a concursului de
admitere, astfel încât nu au fost constatate disfuncționalități.
Selecția candidaților pentru ciclul universitar de licenţă s-a făcut pe bază de dosar, prin
evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite, și cu probă de concurs în
vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive. Admiterea candidaților pentru ciclul
universitar de masterat s-a făcut pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în
studiile precedente absolvite, și cu probă de concurs în vederea testării cunoștințelor
specifice.
Mediile de admitere au variat între 10 și 5,60. Numărul total de studenți înscriși la
programele de studii de licență și masterat a scăzut în anul 2018 cu 12,6% față de anul 2017,
pe fondul reducerii numărului de absolvenți cu diplomă de bacalaureat și a numărului de
absolvenți cu diplomă de licență, generată de scăderea populației tinere a României din ultimii
ani.
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Tabel 15 Analiza privind admiterea în perioada de raportare pentru programele
de studii universitare de licență și masterat gestionate de facultate comparativ cu anul
anterior
Nr.
crt.

Programul de
studii de
licență/masterat

1. Contabilitate și
informatică de
gestiune-IF
2. Management- IF
3. Finanțe și bănciIF
4. Administrarea
afacerilor- IF
5. Economia
comerțului,
turismului și
serviciilor- IF
6. Administrație
publică- IF
7. Drept- IF
8. Contabilitate și
informatică de
gestiune- IFR
9. ManagementIFR
10. Economia
comerțului,
turismului și
serviciilor- IFR
11. Drept- IFR
12. Managementul
strategic al
resurselor umane
13. Management
strategic și
dezvoltarea
afacerilor
14. Contabilitate
managerială și
audit contabil
15. Management
contabil și
informatică de
gestiune
16. Economie și
finanțe europene
17. Management
financiar bancar
și în asigurări
18. Administrarea
afacerilor în

Nr.
candidați
înscriși
(2018)
47

Nr.
candidați
înmatriculați
(2018)
38

Rata de
înmatriculare
(2017)

Nr.
candidați
înscriși
(2017)

Nr.
candidați
înmatriculați
(2017)

Rata de
înmatriculare
(2017)

80,9%

75

51

68%

52

30

57,7%

50

39

78%

53

31

58,5%

61

40

66%

32

26

81%

44

34

77%

33

30

90,9%

45

27

60%

26

25

96%

36

26

72%

129

84

65%

120

77

64%

15

14

93%

29

22

75,9%

24

20

83%

34

29

85%

17

14

82%

22

22

100%

76

59

78%

65

58

89%

31

31

100%

30

30

100%

26

26

100%

23

23

100%

29

29

100%

35

35

100%

20

20

96%

25

24

96%

0

0

0

0

0

0

26

26

100%

27

27

100%

35

35

100%

32

32

100%
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comerț, turism și
servicii de
ospitalitate
19. Administrația
publică
în
contextul
integrării
europene
20
Cariere juridice
TOTAL

30

30

100%

36

36

100%

29
730

29
597

100%
82%

51
840

51
683

100%
81,3%

POSIBILE CAUZE CE STAU LA BAZA DINAMICII
INDICATORILOR DE ADMITERE

- reducerea numărului de absolvenți cu diplomă de
bacalaureat și a numărului de absolvenți cu diplomă de
licență, generată de scăderea populației tinere a României
din ultimii ani, a determinat diminuarea numărului de
studenți înscriși în anul I;

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATELOR

-

3.2 Procesul de finalizare studii: analiza privind rezultatele finalizării studiilor în
perioada de raportare pentru programele de studii universitare de licență și masterat
gestionate de facultate comparativ cu anul anterior
Examenele de finalizare a studiilor s-au desfășurat potrivit prevederilor
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor în Universitatea din
Pitești și metodologiilor proprii. Comisiile de finalizare a studiilor, numite prin decizii ale
Rectorului Universității din Pitești, au realizat toate demersurile preliminare pentru derularea
în condiții optime a examenelor, astfel încât nu au fost constatate disfuncționalități. Ratele de
finalizare a studiilor sunt cuprinse între 67-100%, fiind mai reduse în cazul programelor de
studii de licență – învățământ frecvență redusă. Programele de studii de masterat înregistrează
cele mai ridicate rate de finalizare a studiilor.
Pentru 12 dintre programele de studii gestionate de facultate, ratele de finalizare a
studiilor s-au diminuat, pe fondul neprezentării absolvenților la examenele de finalizare a
studiilor. Cea mai frecventă cauză a acestei situații este nefinalizarea, în timp util, a lucrărilor
de licență/disertație. Se constată necesitatea unei monitorizări mai atente a procesului de
realizare a lucrărilor de licență/disertație, din partea cadrelor didactice coordonatoare.
Tabel 16 Analiza privind rezultatele finalizării studiilor în perioada de raportare pentru
programele de studii universitare de licență și masterat gestionate de facultate
comparativ cu anul anterior
N
r.
cr
t.
1.

Programul de studii de
licență/masterat

Contabilitate și
informatică de

Nr. studenţi
care au
promovat
ultimul an de
studii
(2018)

55

Nr. studenţi care
au obţinut
diploma de
licenţă/master
(2018)

Rata de
finalizare
studii (%)
(2017)

53

96,4%

Nr. studenţi
care au
promovat
ultimul an de
studii
(2016)

Nr. studenţi care
au obţinut
diploma de
licenţă/master
(2016)

Rata de
finalizare
studii (%)
(2016)

65

51

78,5%
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

gestiune-IF
Management- IF
Marketing -IF
Finanțe și bănci- IF
Administrarea
afacerilor- IF
Economia
comerțului,
turismului și
serviciilor- IF
Administrație
publică- IF
Drept- IF
Contabilitate și
informatică de
gestiune- IFR
Management- IFR
Economia
comerțului,
turismului și
serviciilor- IFR
Drept- IFR
Managementul
strategic al
resurselor umane
Management
strategic și
dezvoltarea
afacerilor
Contabilitate
managerială și audit
contabil
Management
contabil și
informatică de
gestiune
Economie și finanțe
europene
Management
financiar bancar și
în asigurări
Administrarea
afacerilor în comerț,
turism și servicii de
ospitalitate
Administrația
publică în contextul
integrării europene
Cariere juridice

2
1
TOTAL

30
16
41

28
15
39

93.3%
93,8%
95,1%

13
14
36

13
12
31

100%
85,7%
86,1%

26

26

100%

14

12

85,7%

41

38

92,7%

39

33

84,6%

26

26

100%

22

22

100%

47

41

87,2%

72

60

83,3%

16

16

100%

10

8

80%

12

12

100%

11

9

81,8%

10

9

90%

16

12

75%

19

14

73,7%

32

31

96,9%

19

18

94,7%

29

26

89,7%

13

12

92,3%

20

16

80%

35

33

94,3%

43

29

67,4%

28

28

100%

25

19

76%

23

23

100%

18

17

94,4%

22

22

100%

18

15

83,3%

29

29

100%

42

33

78,6%

36

31

86,1%

23

22

95,7%

43

43

100%

51

49

96,1%

587

556 90.2%

613

520

84.8%
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3.3 Evaluarea calității procesului de învățământ la nivelul programelor de studii
din cadrul facultății
Evaluarea programelor de studii conform Regulament privind iniţierea,
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii
Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor
În anul 2018 a fost realizat raportul de autoevaluare pentru programul de studii de
licență Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor de către cadrele didactice implicate în
derularea de activități la nivelul programului de studii respectiv, sub coordonarea directorului
de department și responsabilului ECTS.
Comisia de experți stabilită de A.R.A.C.I.S. a sosit la Universitatea Pitești în vederea
evaluării în perioada 22 – 24 octombrie 2018. În urma evaluării, programul de studiu a primit
calificativul Încredere-menținerea acreditării.
În luna iunie 2018 au fost finalizate rapoartele de autoevaluare pentru domeniile de
master Administrarea Afacerilor și Management și pentru programele de studii de masterat
Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate, Managementul strategic
al resurselor umane și Management strategic și dezvoltarea afacerilor. Până la data elaborării
prezentului raport nu a fost efectuată vizita comisiei de experți A.R.A.C.I.S.
Departamentul Drept și Administrație Publică
În anul 2018 a fost realizat raportul de autoevaluare pentru programul de studii de
licență Administrație Publică de către cadrele didactice implicate în derularea de activități la
nivelul programului de studii respectiv, sub coordonarea directorului de department și
responsabilului ECTS.
Comisia de experți stabilită de A.R.A.C.I.S. a sosit la Universitatea Pitești în vederea
evaluării în perioada 21 – 23 ianuarie 2019. Rezultatul evaluării nu a fost comunicat până la
data elaborării prezentului raport.
În luna iunie 2018 au fost finalizate rapoartele de autoevaluare pentru domeniile de
master Șțiințe Administrative și Științe Juridice și pentru programele de studii de masterat
Cariere Juridice și Administrația publică în contextul integrării europene. Până la data
elaborării prezentului raport nu a fost efectuată vizita comisiei de experți A.R.A.C.I.S.
Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie
În anul 2018 a fost realizat raportul de autoevaluare pentru programul de studii de
licență Contabilitate și Informatică de Gestiune de către cadrele didactice implicate în
derularea de activități la nivelul programului de studii respectiv, sub coordonarea directorului
de department și responsabilului ECTS. Până la data elaborării prezentului raport nu a fost
efectuată vizita comisiei de experți A.R.A.C.I.S.
În luna iunie 2018 au fost finalizate rapoartele de autoevaluare pentru domeniile de
master Contabilitate și Finanțe și pentru programele de studii de masterat Management
financiar bancar și în asigurări și Contabilitate managerială și audit contabil. Comisia de
experți stabilită de A.R.A.C.I.S. a sosit la Universitatea Pitești în vederea evaluării în perioada
14 – 16 ianuarie 2019. Rezultatul evaluării nu a fost comunicat până la data elaborării
prezentului raport.
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Evaluarea conținutului fişelor de disciplină aferente programelor de studii și
revizuirea planurilor de învățământ conform Regulament privind elaborarea,
revizuirea, avizarea și aprobarea planurilor de învățământ
Toate Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la nivelul programelor de
studii gestionate de facultate s-au întâlnit în ședințe pentru analiza nevoilor de modificare a
planurilor de învățământ, fundamentarea modificărilor respective, revizuirea planurilor de
învățământ și analiza fișelor disciplinelor, după cum reiese din procesele verbale întocmite.
Planurile de învățământ au fost avizate în departament și aprobate în Consiliul Facultății în
data de 02.07.2018.
Evaluarea activității didactice conform Regulament privind evaluarea periodică a
cadrelor didactice
În procesul de evaluare a cadrelor didactice au fost avute în vedere următoarele
componente:
- autoevaluarea anuală (realizată de fiecare titular al departamentului și depusă la
Responsabilul de calitate la nivelul Departamentului);
- evaluarea colegială ;
- evaluarea de către studenţi ;
- evaluarea anuală de către directorul de departament, care a vizat atât aspecte
incluse în fișa de autoevaluare, cât și aspecte care țin de percepţia directorului de departament
făţă de activităţile si comportamentul cadrului didactic evaluat.
Rezultatele evaluării anuale a activităţii profesionale a personalului didactic au fost
prezentate, analizate şi aprobate în cadrul şedinţelor departamentelor academice si inaintate
Serviciului Organizare Resurse Umane – Salarizare.
Evaluarea modului de desfășurare a procesului de evaluare a studenților conform
Regulament privind examinarea şi notarea studenţilor din Universitatea din Pitești
În FSED, programarea evaluărilor finale este realizată de către șefii grupelor de
studenți, sub coordonarea îndrumătorului de an, respectându-se regulile privind susținerea
examenelor pe grupe, la un interval de cel puțin 3 zile între examene.
Biletele de examen sunt verificate și avizate de directorul de departament. Cataloagele
sunt ridicate de la secretariat sub semnătura cadrului didactic titular al disciplinei și sunt
predate în cel mult 48 de ore de la data desfășurării examenului. Titularii disciplinelor
comunică studenților punctajele obținute pentru activitățile didactice desfășurate pe parcursul
semestrului.
Examenele se desfășoară în prezența a 2 cadre didactice: titularul disciplinei și cadrul
didactic care a desfășurat activități de seminar sau un alt cadru didactic. Cererile studenților
pentru reevaluarea lucrărilor scrise sunt soluționate în cel mult 48 de ore.
3.4 Cercetarea științifică și obținerea finanțărilor
Producția științifică la nivel de facultate poate fi considerată satisfăcătoare, acoperind
aproape toate categoriile de produse de cercetare științifică. Totuși, trebuie remarcat că există

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII LA NIVELUL FACULTĂȚII DE
ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT
PENTRU ANUL 2018
Cod: RAP-FSED-02

cadre didactice care nu au reușit să obțină niciun produs de activitate de cercetare științifică pe
parcursul anului 2018.

Tabel 17 Producția științifică la nivelul facultății (număr) – 2018
Categoria / subcategoria activităţii de cercetare ştiinţifică
B. Cărţi şi capitole în cărţi
B.1 de specialitate, internaţionale (autor)
B.2 de specialitate, naţionale (autor)
B.3 de specialitate, internaţionale (editor)
B.4 de specialitate, naţionale (editor)
B.5 Manuale didactice, suporturi de curs
B.6 Îndrumare de laborator, culegere de pb.
C. Lucrări (articole) ISI / BDI
C.1 în reviste cotate ISI
C.2 în volume indexate ISI Proceedings
C.3 în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice indexate BDI
D. Lucrări (articole) neindexate
D.1 în reviste
D.2 în volumele manifestărilor ştiinţifice
E. Brevete de invenţie
F. Granturi / proiecte de cercetare
F.1 câştigate prin competiţie internaţională
F.2 câştigate prin competiţie naţională
F.3 cu mediul socio-economic

Total
5
62
0
0
8
19
4
5
70
2
6
0
0
0
0

Tabel 17. Productivitatea științifică la nivelul facultății (raportul dintre producția
științifică și numărul de cadre didactice) – 2018
Categoria / subcategoria activităţii de cercetare ştiinţifică
B. Cărţi şi capitole în cărţi
B.1 de specialitate, internaţionale (autor)
B.2 de specialitate, naţionale (autor)
B.3 de specialitate, internaţionale (editor)
B.4 de specialitate, naţionale (editor)
B.5 Manuale didactice, suporturi de curs
B.6 Îndrumare de laborator, culegere de pb.
C. Lucrări (articole) ISI / BDI
C.1 în reviste cotate ISI
C.2 în volume indexate ISI Proceedings
C.3 în reviste /volumele unor manifestări ştiinţifice indexate BDI
D. Lucrări (articole) neindexate
D.1 în reviste
D.2 în volumele manifestărilor ştiinţifice
E. Brevete de invenţie

Total
7,1%
88,6%
0
0
11,4%
27,1%
5,7%
7,1%
100%
2,9%
8,6%
0
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F. Granturi / proiecte de cercetare
F.1 câştigate prin competiţie internaţională
F.2 câştigate prin competiţie naţională
F.3 cu mediul socio-economic

0
0
0

Tabel 18. Manifestări științifice organizate și desfășurate în cadrul facultății – 2018
Denumirea manifestării

Nr. crt.
1

2

3

THE INTERNATIONAL
CONFERENCE "EUROPEAN UNION'S
HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP",
EDIȚIA A XI-A
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
EMERGING TRENDS AND APPROACHES:
CREATIVE THINKING AND INNOVATION IN
KNOWLEDGE BASED ECONOMY
INTERNATIONAL WORKSHOP EDEN IX
(EXPLORATORY DOMAINS OF
ECONOPHYSICS. NEWS)

Tipul
manifestării*

Perioada
defăşurării

Locul
Calitatea***
defăşurării

conferinţă

18-19 mai 2018

Pitești

organizator

conferinţă

09-10 noiembrie
2018

Pitești

organizator

Workshop

20 octombrie 2018

Pitești

coorganizator

Tabel 19. Volumele publicate de revistele gestionate în cadrul facultății și indexarea
acestora - 2018
Revista
Volum
Indexare
The Scientific Bulletin – Economic Sciences
Issue 1
RePEc database
DOAJ database
Issue 2
Legal and administrative studies
Issue 1
DOAJ database
SSRN database
Tabel 20. Cereri de finanțare depuse și declarate eligibile - 2018
Calitatea UPIT
Denumire proiect
Competiție/Linia de finanțare
(solicitant/partener)
***vor fi declarate doar cererile de finanțare cu director/responsabil din cadrul
facultății.
-

Proiecte câștigate prin competiție de facultate
europene, fonduri de cercetare).

Denumire proiect
Activitati si masuri
integrate pentru
sustinerea studentilor in
procesul de tranzitie de
la scoala la piata
muncii în conditii de

pe categorii de finanțări (fonduri

Calitatea UPIT
Competiție/Linia
(Solicitant/Partener)
de finanțare
solicitant

POCU/90/6.13/6.14
„Stagii de practică
elevi şi studenţi în
sectorul
agroalimentar,
industrie şi

Valoare
UPIT
(în anul raportat)

555329

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE
ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII LA NIVELUL FACULTĂȚII DE
ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT
PENTRU ANUL 2018
Cod: RAP-FSED-02

servicii”

nediscriminare si
incluziune sociala

Capacitatea globală de accesare a finanțărilor și rata de succes
Indicator de analiză
Capacitatea globală de accesare a finanțărilor la nivelul facultății:
numărul cererilor de finanțare depuse și declarate eligibile la nivelul
facultății indiferent de tipul finanțării/ nr. cadrelor didactice titulare din
facultate X 100
Rata globală de succes în accesarea finanțărilor la nivelul facultății:
Numărul granturilor / proiectelor câștigate prin competiție națională /
internațională la nivelul facultății, indiferent de tipul finanțării/ nr.
cererilor de finanțare depuse în competițiile naționale / internaționale și
declarate eligibile la nivelul facultății X 100
-

Valoare

0

100%

4. Procese suport
4.1

Resursa umană
Tabel 21. Posturi scoase la concurs și ocupate prin concurs – 2018
Nr. şi felul postului în statul de funcţii
Observaţii
Disciplinele
al departamentului
(ocupat/neocupat)
Lect
25/Departament
Finanțe, Contabilitatea instituţiilor
ocupat
Contabilitate și Economie
de credit
Contabilitatea instituţiilor
de credit
Auditul în societăţile
bancare şi de asigurări
Bazele contabilităţii

Tabel 22. Gradul de acoperire cu conferențiari și profesori
Profesori +
Posturi didactice
Şef lucrări/Lectori + asistenți
conferențiari
%
%
Ocupat
Ocupat
Ocupat
Total
Total
ocupat
ocupat Total
% ocupate
e
e
e
e
e
78
71
32
46
39
89,7% 32
100%
82,6%
Baza materială
Se vor prezenta numărul/tipul dotărilor noi realizate în perioada de raportare pentru
îmbunătățirea bazei materiale în cadrul facultății

Nr
-

Lista echipamentelor achiziționate în perioada de raportare
Echipament/ Dotare
Sursa de finanțare
-

Bucăți
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4.3 Activitatea de secretariat
Se vor prezenta activități/acțiuni corective / preventive desfășurate în vederea asigurării
funcționării în bune condiții a secretariatului în cadrul facultății în perioada de raportare
Activități
misiuni de audit

Descriere acțiuni/activități
Perioadă de realizare
Verificarea
modului
de octombrie 2018
completare a cataloagelor.
reorganizare spații de lucru
reorganizare program
evaluarea gradului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile
desfășurate de secretariat

Alte activități. Care?

-

ANALIZA SWOT
în sistemul de evaluare și asigurarea a calității la nivelul facultății
Puncte forte
1. Resursă umană pregătită și, relativ, tânără
2. Diversitatea programelor de studii gestionate
3. Îndeplinirea standardelor și indicatorilor de
performanță ARACIS
4. Existența unui colectiv cu competențe ridicate
în scrierea cererilor de finanțare și
implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene
Oportunităţi
1. Creșterea gradului de atractivitate a bazei
materiale a facultății prin punerea în exploatare
a corpului central din cadrul campusului
Universității, situat în str. Targu din Vale
2. Creșterea finanțării prin derularea unor
proiecte educaționale
3. Creșterea atractivității programelor de studii
prin implementarea unor măsuri destinate
facilității accesului la învățământul superior,
sprijin financiar acordat studenților din granturi
UE etc

Puncte slabe
1. Numărul redus de cadre didactice cu preocupări
pentru obținerea de rezultate de cercetare științifică
importante (granturi/contracte de cercetare, articole
in reviste cotate ISI etc)
2. Bază materială veche, neatractivă pentru
candidați
3. Absența școlii doctorale
Riscuri
1. Diminuarea numărului de candidați la examenele
de admitere
2. Scăderea interesului studenților pentru studii
aprofundate
3. Imposibilitatea atragerii de resurse financiare
4. Distribuție nefavorabilă a resurselor umane din
punctul de vedere al vârstei

CONCLUZII:
Pe parcursul anului 2018, facultatea a dispus de structuri și instrumente concrete
pentru evaluarea și asigurarea calității.
La nivelul facultății, în perioada următoare, trebuie să se depună eforturi pentru:
- întărirea funcției de control a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în condițiile în care
există cadre didactice care nu și-au realizat norma de cercetare (parte a normei
universitare);
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-

-

-

-

conştientizarea la nivel individual a necesității îmbunătățirii calității procesului
educațional;
continuarea activității de monitorizare a programelor de studii, prin realizarea și
implementarea unor proceduri specifice (de exemplu, evaluarea materialelor de
învățare, revizuirea cursurilor care sunt editate de mai mult de 5 ani, analiza
rezultatelor școlare etc);
facilitarea accesului studenților de la programele de studii din domeniul economic la
stagii de practică de specialitate organizate de departamentele academice;
încurajarea constituirii unor colective de cadre didactice care să participe la
competițiile pentru proiecte de cercetare, proiecte finanțate din fonduri europene etc;
evidențierea rezultatelor activității ştiințifice şi discutarea lor în cadrul
departamentelor academice, astfel încât cadrele didactice ale facultății să fie stimulate
să inițieze și/sau să continue demersuri de cercetare și în lipsa unor finanțări
suplimentare;
realizarea unui număr mai mare de întâlniri/mese rotunde pentru instruirea cadrelor
didactice în scopul aplicării corecte a prevederilor regulamentelor, metodologiilor și
procedurilor proprii;
creșterea vizibilității facultății.

Întocmit,
CEAC-F
sub coordonarea prodecanului cu atribuții în domeniul evaluării și asigurării calității,
conf. dr. habil. Pîrvu Daniela

prof. dr. Chelaru Eugen - decan
conf. univ. Nenu Carmen - membru
conf. univ. Burtescu Claudia - membru
lect. univ. Dascălu Nicoleta - membru
Student Alisia Amzăr- membru
Absolvent Robert Roșoi- membru
Angajator Iuliana Chiriță - membru

