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AVIZAT,  

Director Departament  

Ș.l. dr. ing. Daniel Constantin ANGHEL 

APROBAT, 

În ședința Departamentului din data de 23.01.2019 

 

Nr. 

crt 

Obiectiv al 

calității 

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care a 

fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat predefiniți 

Descrierea 

rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente rezultate 

în urma desfășurării 

activității, alte 

observații relevante) 

Propuneri 

măsuri de 

îmbunătățire a 

calității la 

nivelul 

departamentului 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Evaluare 

discipline de 

studiu 

 

1.1. Elaborarea Fișei de autoevaluare a 

disciplinei (formular F01 – PSMC 

82.02) de către titularul disciplinei 

împreună cu colaboratorii care 

desfășoară activități la disciplină 

Februarie 2018 

(pentru disciplinele 

evaluate în 

Semestrul I) 

Iunie 2018 

(pentru disciplinele 

evaluate în 

Semestrul II) 

Nr. de discipline 

evaluate în cadrul 

departamentului 

minim 4 

Indicator îndeplinit 

 

Fișe de autoevaluare 

Rapoarte de audit 

pentru disciplinele: 

Proiectarea produselor 

- TCM+IEI III & 

Cercetare operațională 

– IEI III; Sisteme de 

fabricare cu comandă 

numerică – TCM III şi 

Tehnologia 

materialelor – AR I. 

Revizuirea 

Instrucțiunii de 

Lucru IL 01 – 

PSMC 82.02 

Evaluarea unei 

discipline de 

studiu 

 

Rezolvarea 

recomandărilor din 

rapoartele de audit 

în proporție de 

100%  

1.2. Elaborarea rapoartelor vizită la 

activitățile disciplinei și distribuirea 

Chestionarelor de evaluare studenților 

(formular F03 – PSMC 82.02) de către 

comisiile de evaluare 

1.3. Întocmirea Fișelor de control 

evaluare finală (formular F02 – PSMC 

82.02) de către comisiile de evaluare 

08.01-10.02.2018  

(pentru disciplinele 

evaluate în 

Semestrul I) 

04.06-10.06.2018 

 (pentru disciplinele 

evaluate în 

Semestrul II) 
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  1.4. Elaborarea Rapoartelor de audit 

(formular F04 – PSMC 82.02) pentru 

disciplinele evaluate de către comisiile 

de evaluare, prezentare / difuzare în 

ședința DFMI / membrilor DFMI 

Martie 2018 

(pentru disciplinele 

evaluate în 

Semestrul I) 

Iunie 2018 

(pentru disciplinele 

evaluate în 

Semestrul II) 

    

2 Evaluare 

periodică cadre 

didactice  
 

Autoevaluare  

2.1. Elaborarea Fișei de autoevaluare, 

Raportului de autoevaluare perioada 

01.01.2017-30.09.2018, Raportului de 

autoevaluare - Centralizatorul 

activităților desfășurate de către toți 

membrii departamentului și trimiterea 

acestora șefilor de colectiv 

Evaluare colegială 

2.2. Elaborarea Chestionarului de 

evaluare a activității didactice din 

partea colegilor de către fiecare 

membru al comisiei de evaluare 

2.3. Elaborarea Raportului final de 

evaluare a activității didactice din 

partea colegilor de către comisia de 

evaluare 

Evaluarea cadrelor didactice de către 

studenți 

2.4. Completarea Chestionarelor de 

evaluare a activității didactice din 

partea studenților - Grup de studenți 

coordonați de către un membru al 

comisiei (președintele de comisie) şi un 

reprezentant al studenților 

 

Septembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie 2018 

(pentru cadrele 

didactice evaluate 

în Semestrul I) 

Iunie 2018 

(pentru cadrele 

didactice evaluate 

în Semestrul II) 

Rezolvarea 

recomandărilor în 

proporție de 100% 

din Raportul final de 

evaluare a activității 

didactice din partea 

colegilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Număr total de 

cadre didactice 

evaluate de către 

studenți / Nr total de 

cadre didactice) x 

100 =100% 

 

Indicator îndeplinit 

 

Fișe de autoevaluare, 

Raport de autoevaluare 

pe perioada 

01.01.2017-30.09.2018 

Rapoarte de 

autoevaluare - 

Centralizatoarele 

activităților desfășurate 

pe perioada 

01.01.2017-30.09.2018 

Chestionare de 

evaluare a activității 

didactice din partea 

colegilor 

Rapoarte finale de 

evaluare a activității 

didactice din partea 

colegilor 

Chestionare de 

evaluare a activității 

didactice din partea 

studenților 

Rapoarte finale 

întocmite pe baza 

chestionarelor de 

Instruirea 

membrilor 

departamentului  

cu privire la 

aplicarea noii 

Metodologii 

privind evaluarea 

rezultatelor și 

performanțelor 

activității 

personalului 

didactic și de 

cercetare din 

Universitatea din 

Pitești - aprobată, 

în ședința 

Senatului UPIT/ 

din data de 

23.04.2018 
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2.5. Întocmirea Raportului final pe baza 

chestionarelor de evaluare a activității 

didactice din partea studenților de către 

membrul comisiei şi reprezentantul 

studenților care au coordonat grupul de 

studenți 

2.6. Transmiterea la nivel de 

universitate a chestionarelor de 

evaluare și a Rapoartelor finale 

completate pe baza acestora 

Evaluarea de către Directorul de 

Departament 

2.7. Completarea Chestionarelor de 

evaluare a cadrelor didactice din partea 

Directorului de Departament 

2.8. Elaborarea, de către Directorul de 

Departament și Membrii desemnați din 

Consiliul departamentului, a Anexei nr. 

5 Centralizator final privind evaluarea 

periodică a cadrelor didactice, 

prezentare / difuzare în ședința DFMI / 

membrilor DFMI / transmite Centrului 

pentru Managementul Calităţii  şi 

Programe Universitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2018 

 

0 sesizări 

nesoluționate din 

partea studenților 

referitoare la 

procesul educațional 

evaluare a activității 

didactice din partea 

studenților 

Chestionare de 

evaluare a cadrelor 

didactice din partea 

directorului de 

departament 

Centralizator final 

privind evaluarea 

periodică a cadrelor 

didactice 

3 Raportarea 

activităților de 

cercetare / 
Evaluarea 

îndeplinirii de 

cadrele 

didactice a 

cerințelor 

ARACIS  

 

3.1 Încărcare a datelor în platforma 

informatică SIIMADC 

Septembrie 2018 

 

Fiecare cadru 

didactic are anual 

cel puţin o publicaţie 

sau o realizare 

didactică ori 

ştiinţifică în 

domeniul 

disciplinelor 

predate; 

Titularii de 

disciplină trebuie să 

facă dovada că au 

 Liste de lucrări 

Fişe de verificare a 

îndeplinirii 

standardelor 

CNATDCU 
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elaborat cursuri şi 

alte lucrări necesare 

procesului de 

învăţământ, care 

acoperă integral 

problematica 

disciplinei 

respective, prevăzută 

în fişa disciplinei 

4 Evaluarea 

gradului de 

acoperire a 

disciplinelor din 

planurile de 

învățământ ale 

programelor de 

studii, 

coordonate de 

DFMI, cu 

materiale 

didactice proprii 

4.1. Întocmirea de către toate cadrele 

didactice a F01-MET-FMT-DFMI-03 - 

Materiale didactice elaborate de cadrele 

didactice în ultimii 10 ani pentru 

disciplinele acoperite la programul de 

studii 

4.2. Elaborarea, de către Responsabilii 

Programelor de studii, a Raportului 

privind elaborarea materialelor 

didactice de către titularii de discipline 

la programele de studii coordonate de 

DFMI, prezentare / difuzare în ședința 

DFMI / membrilor DFMI 

Martie 2018 

 

Pentru fiecare 

disciplină din planul 

de învăţământ (cu 

excepţia celor 

facultative) trebuie 

să se asigure în 

bibliotecile proprii 

cursuri şi îndrumare 

de laborator / 

proiect, sau 

documentaţii 

accesibile în format 

electronic 

Vezi Rapoarte 

privind elaborarea 

materialelor 

didactice de către 

titularii de 

discipline la 

programele de 

studii coordonate 

de DFMI (28 

martie 2018)  

 

F01-MET-FMT-

DFMI-03- Materiale 

didactice elaborate de 

cadrele didactice în 

ultimii 10 ani pentru 

disciplinele acoperite la 

programul de studii 

Rapoarte privind 

elaborarea materialelor 

didactice de către 

titularii de discipline la 

programele de studii 

coordonate de DFMI 

Platforma e-learning 

Încărcarea 

materialelor 

didactice pe 

platforma e-

learning  

5 Audit privind   

evaluarea 

materialelor 

didactice 

5.1 Evaluarea materialelor didactice și 

a procesului de încărcare pe platforma 

e-learning a acestora 

12-23.03.2018  Vezi proces verbal 

audit FMT 

  

6 Analiză 

pregătire 

studenți 

6.1. Întocmirea Rapoartelor privind 

Analiza promovabilității studenților de 

la programele de studii de licență și de 

master coordonate de departament prin 

prisma rezultatelor obținute în anul 

universitar 2017-2018 de către 

Responsabilul de Calitate la nivelul 

Octombrie 2018 

 

 

 

 

 

 

Indicator de 

promovabilitate 

licență: 

Anul I >75%; Anul 

II >80%; Anul III 

>85%; Anul IV 

>90% 

Indicator îndeplinit 

 

Vezi Rapoarte 

privind Analiza 

promovabilității 

(29.10.2018) 

 

Rapoarte privind 

Analiza 

promovabilității 

studenților de la 

programele de studii de 

licență și de master 

coordonate de 
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departamentului și Îndrumătorii de 

grupă, prezentare / difuzare în ședința 

DFMI / membrilor DFMI 

6.2. Întocmirea Rapoartelor de 

autoevaluare privind îndrumarea 

studenților de la programele de studii 

coordonate de departament conform 

procedurii privind îndrumarea 

studenților, de către Responsabilul 

relațiilor cu studenți și Îndrumătorii de 

grupă 

 

 

 

Noiembrie 2018 

Indicator de 

promovabilitate 

master: 

Anul I > 85% ; Anul 

II > 90% 

 

 

S-au analizat 

rezultatele şi s-au 

propus unele 

măsuri de 

îmbunătățire 

departament prin 

prisma rezultatelor 

obținute în anul 

universitar 2017-2018 

Rapoarte de 

autoevaluare privind 

îndrumarea studenților 

de la programele de 

studii coordonate de 

departament 

Raport privind analiza 

pregătirii studenților de 

la programele de studii 

coordonate de 

departament prin 

prisma rezultatelor 

obținute în sesiunea din 

iarnă, anul universitar 

2017-2018 

6.3. Raport privind analiza pregătirii 

studenților de la programele de studii 

coordonate de departament prin prisma 

rezultatelor obținute în sesiunea din 

iarnă, anul universitar 2017-2018, 

prezentare / difuzare în ședința DFMI / 

membrilor DFMI 

Martie 2018 (Nr. de studenți 

integraliști / nr. 

studenți care au 

frecventat cursurile) 

x100: licența > 

30%; masterat > 

50%; 

Indicator îndeplinit 

Vezi Raport 

privind analiza 

pregătirii 

studenților (28 

Martie 2018) 

S-au analizat 

rezultatele şi s-au 

propus unele 

măsuri de 

îmbunătățire 

7 Finalizare studii 7.1. Întocmirea Rapoartelor privind 

desfășurarea activităților pentru 

finalizarea studiilor de licență 

(programele de studii TCM şi IEI) și 

finalizarea studiilor de master, program 

de studiu IMFP în anul universitar 

2017-2018, de către Responsabilii 

programelor de studii împreună cu 

secretarii comisiilor de finalizare a 

studiilor, prezentare / difuzare în 

ședința DFMI / membrilor DFMI 

7.2. Elaborarea / aprobarea / difuzarea 

Ghidurilor pentru finalizarea studiilor 

de licență și master în anul universitar 

Octombrie 2018 Indicator 

promovabilitate la 

examenele de 

finalizare a 

studiilor licență: 

(Număr de studenţi 

promovaţi la 

examenul de licenţă 

/ Număr total 

studenţi înscrişi la 

examenul de licenţă) 

x100 > 80% 

Indicator 

promovabilitate la 

Indicator îndeplinit 

 

Vezi Rapoarte 

privind 

desfășurarea 

activităților pentru 

finalizarea 

studiilor de licență 

- programele de 

studii TCM şi IEI 

și master IMFP  

(17 Octombrie 

2018) 

Rapoarte privind 

desfășurarea 

activităților pentru 

finalizarea studiilor de 

licență (programele de 

studii TCM şi IEI) în 

anul universitar 2017-

2018 

Ghiduri pentru 

finalizarea studiilor de 

licență în anul 

universitar 2018 - 2019 

Rapoarte privind 

finalizarea studiilor la 
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2018 - 2019. examenele de 

finalizare a 

studiilor masterat: 

(Număr de studenţi 

master promovați la 

examenul de 

disertaţie / Număr 

total de studenţi 

înscrişi la examenul 

de disertaţie) x100 

>85% 

masterele coordonate 

de departament 

Rapoarte privind 

stadiul organizării 

stagiilor de practică 

pentru finalizarea 

studiilor de licență 

Rapoarte privind 

stadiul derulării 

Proiectelor de Diplomă 

de la programele de 

studii de licență TCM 

și IEI în anul 

universitar 2017 - 2018 

7.3. Elaborarea Rapoartelor privind 

finalizarea studiilor la masterele 

coordonate de departament STM și ML 

de către Responsabilii programelor de 

studii împreună cu secretarii comisiilor 

de finalizare a studiilor, prezentare / 

difuzare în ședința DFMI / membrilor 

DFMI 

 

 

Martie 2018 Indicator 

promovabilitate la 

examenele de 

finalizare a 

studiilor masterat: 

(Număr de studenţi 

master promovați la 

examenul de 

disertaţie / Număr 

total de studenţi 

înscrişi la examenul 

de disertaţie) x100 

>85% 

Indicator îndeplinit 

 

Vezi Rapoarte 

privind finalizarea 

studiilor la 

masterele 

coordonate de 

departament, 

(Martie 2018) 

Vezi Rapoarte 

privind stadiul 

organizării 

stagiilor de 

practică pentru 

finalizarea 

studiilor de licență 

(28 Martie 2018 ) 

Vezi Rapoarte 

privind stadiul 

derulării 

Proiectelor de 

Diplomă (28 Iunie 

7.4. Elaborarea Rapoartelor privind 

stadiul organizării stagiilor de practică 

pentru finalizarea studiilor de licență, 

de către Responsabilul relațiilor cu 

mediul economic şi social și 

Îndrumătorii de practică, anul IV 

prezentare / difuzare în ședința DFMI / 

membrilor DFMI 

 

Fiecare student 

înscris în anul 

universitar trebuie 

să aibă loc de stagiu 
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7.5. Elaborarea Raportului privind 

stadiul derulării Proiectelor de Diplomă 

de la programele de studii de licență 

TCM și IEI în anul universitar 2017-

2018, de către Responsabilii 

programelor de studii împreună cu 

secretarii comisiilor de finalizare a 

studiilor, prezentare / difuzare în 

ședința DFMI / membrilor DFMI 

Iunie 2018 2018) 

Convenţii de 

practică 

 

8 Participarea la 

elaborarea/ 

verificarea/ 

avizarea 

metodologiilor şi 

procedurilor 

proprii 

departamentului 

8.1 Revizuirea procedurilor DFMI 

conform PS-CMCPU-01 Procedură de 

sistem Controlul documentelor 

Ed.2/Rev.1/27.09.2017 

Februarie 2018   Proceduri / 

Metodologii specifice 

Departamentului de 

Fabricație şi 

Management Industrial 

avizate 

Compartimentul Juridic 

UPIT 

 

9 Elaborare / 

difuzare / 

prezentare 

Raport final 

privind 

activitățile de 

Managementul 

Calității 

desfășurate în 

anul 2018 

9.1 Elaborarea / prezentarea / difuzarea 
în ședință / membrilor DFMI a 

Raportului anual de activitate privind 

asigurarea calității la nivelul DFMI de 

către Responsabil de Calitate la nivelul 

Departamentului 

Ianuarie 2019  Realizarea 

obiectivelor calității 

și îndeplinirea 

indicatorilor de 

rezultat predefiniți la 

nivelul 

departamentului, 

menționați în Planul 

anual de activitate 

privind asigurarea 

calității la nivelul 

departamentului, 

anul 2018, în 

proporție de 100% 

Vezi Raport 

(23.01. 2019)  

 

Raport anual de 

activitate privind 

asigurarea calității la 

nivelul DFMI, perioada 

de raportare - anul 

2018 

Realizarea de 

instruiri şi 

schimburi de 

experienţă în 

domeniul 

asigurării și 

îmbunătățirii 

calității 

 
 

 
 

Întocmit, 

Responsabil de Calitate la nivelul Departamentului, 

Sl. dr. ing. Nadia BELU  


