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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. 

Obiectivele calității 

urmărite la nivelul 

departamentului 

Activități 
Termene/Perioade 

de realizare 
Indicatori de rezultat predefiniți 

 

1 2 3 4 5 

1 Evaluarea îndeplinirii 

de cadrele didactice a 

cerințelor ARACIS 

privind desfășurarea 

activității de cercetare 

științifică în domeniul 

disciplinelor cuprinse 

în norma didactică. 

1.1. Întocmirea de către toate cadrele didactice a 

F01_PO_FMT_DFMI_01-Analiza îndeplinirii indicatorului 

ARACIS: „Cadrele didactice titulare au pregătirea inițială, sunt 

doctori / doctoranzi şi cercetează în domeniul în care se includ 

disciplinele din postul ocupat” și Anexa 5.b-Lista de Lucrări și 

trimiterea acestora șefilor de colectiv 

1.2. Verificarea datelor la nivelul tuturor colectivelor și 

întocmirea F02-PO-FMT-DFMI-01 Plan de Acțiune în vederea 

îndeplinirii indicatorului în cazul constatării neîndeplinirii 

indicatorului de către un cadru didactic 

Ianuarie 2019 Fiecare cadru didactic are anual cel puțin o 

publicație sau o realizare didactică ori 

științifică în domeniul disciplinelor predate.  

Rezolvarea recomandărilor în proporție de 

100% din Raportul privind Analiza îndeplinirii 

indicatorilor ARACIS referitori la cercetarea 

științifică a cadrelor didactice în domeniul 

disciplinelor din post 

1.3. Elaborarea de către Responsabilul de Calitate la nivelul 

departamentului, a Raportului privind Analiza îndeplinirii 

indicatorilor ARACIS referitori la cercetarea științifică a 

cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din post anul 

universitar 2018-2019, prezentare / difuzare în ședința DFMI / 

membrilor DFMI 

2 Evaluare periodică 

cadre didactice  
 

Autoevaluare  

2.1. Elaborarea Raportului de autoevaluare pe anul universitar 

2018-2019 de către fiecare cadru didactic 

Evaluare colegială 

2.2. Elaborarea Chestionarelor de evaluare colegială a cadrelor 

didactice de către fiecare membru al comisiei de evaluare 

1-15 Septembrie 2019 

 

 

Iulie 2019 

 

 

(Număr total de cadre didactice evaluate de 

către studenți (colegi) / Nr total de cadre 

didactice) x 100=100% 

 

0 sesizări nesoluționate din partea studenților 

referitoare la procesul educațional 
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2.3. Prezentarea  rezultatelor evaluării colegială de către 

comisia de evaluare, prezentare în ședința DFMI / membrilor 

DFMI 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți 

2.4. Completarea Chestionarelor de evaluare a activității 

cadrelor didactice de către studenți. 

2.5. Analiza rezultatelor privind evaluarea cadrelor didactice de 

către studenţi și întocmirea Raportului final privind evaluarea 

activității cadrelor didactice de către studenți. 

2.6. Afisarea pe site-ul departamentului a sintezei rezultatelor 

evaluărilor cadrelor didactice de către studenți. 

 

 

 

Evaluarea de către Directorul de Departament 

2.7. Completarea Fişelor de evaluare a rezultatelor și 

performanțelor cadrelor didactice de către Directorul de 

Departament în baza Raportului autoevaluare şi a propriilor 

aprecieri cu privire la îndeplinirea cerințelor cuprinse în Fișa 

postului. 

2.8. Prezentarea de către Directorul de Departament a 

rezultatelor evaluării în ședința DFMI / membrilor DFMI 

 

 

 

Ianuarie 2019 

Ultimele două săptămâni ale 

Semestrului I (pentru cadrele 

didactice evaluate în 

Semestrul I) 

Mai - Iunie 2018 

Ultimele două săptămâni ale 

Semestrului II (pentru cadrele 

didactice evaluate în 

Semestrul II) 

 

1-15 Septembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

3 Raportarea 

activităților de 

cercetare 

 

3.1 Raportare activităţi (pe platforma SIIMADC) 

3.2 Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor 

didactice din departament în anul calendaristic 2018 

Ianuarie – februarie 2019 Liste de lucrări 

Fişe de verificare a îndeplinirii standardelor 

CNATDCU 

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 2019 

 

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 
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5 Analiză pregătire 

studenți 

5.1 Raport privind analiza pregătirii studenților de la 

programele de studii coordonate de departament prin prisma 

rezultatelor obținute în sesiunea din iarnă, anul universitar 

2018-2019, prezentare / difuzare în ședința DFMI / membrilor 

DFMI 

Martie 2019 (Nr. de studenți integraliști / nr. studenți care 

au frecventat cursurile) x100: licența > 30%; 

masterat > 50%; 

5.2 Analiza activităţilor de cercetare ştiinţifică studenţească şi a 

rezultatelor la concursurile profesionale studenţeşti în anul 

universitar 2018 -2019. 

Iunie 2019 Lucrări susținute Sesiunea de Comunicări 

Ştiinţifice Studenţeşti organizată de Facultatea 

de Mecanică şi Tehnologie 

Lucrări susținute la concursuri naționale și 

interaționale 

6 Finalizare studii 6.1. Elaborarea Rapoartelor privind finalizarea studiilor la 

masterele ML și STM coordonate de departament, de către 

Responsabilii programelor de studii împreună cu secretarii 

comisiilor de finalizare a studiilor, prezentare / difuzare în 

ședința DFMI / membrilor DFMI 

Martie 2019 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% 

6.2. 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 

Martie 2019 Fiecare student înscris în anul universitar 

trebuie să aibă loc de stagiu 

6.3. Elaborarea Raportului privind stadiul derulării Proiectelor 

de Diplomă de la programele de studii de licență TCM și IEI în 

anul universitar 2018-2019 de către Responsabilii programelor 

de studii împreună cu secretarii comisiilor de finalizare a 

studiilor, prezentare / difuzare în ședința DFMI / membrilor 

DFMI 

Mai 2019 Raport &Plan de măsuri 

6.4 Analiza datelor privind angajabilitatea absolvenţilor 

programelor de studii de licenţă şi master coordonate de 

departament 

Iunie 2019 Raport &Plan de măsuri 

7 Participarea la sesiuni 

de informare/instruire, 

ședințe de lucru 

privind activitatea de 

evaluare și asigurare a 

calității organizate de 

 Conform planificării CEAC-

F FMT, CEAC UPIT 
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FMT si UPIT 

8 Informare în DFMI 

privind acțiunile şi 

reglementările 

ARACIS 

 Când este cazul  

9 Participarea la 

elaborarea/ verificarea/ 

avizarea 

metodologiilor şi 

procedurilor proprii 

departamentului 

 Când este cazul  

10 Elaborare / difuzare / 

prezentare Raport 

final privind 

activitățile de 

Managementul 

Calității desfășurate în 

anul 2019 

10.1 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 2020 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 2019, în proporție de 

100% 

 
 

 
 

Întocmit, 

Responsabil de Calitate la nivelul Departamentului, 

Sl. dr. ing. Nadia BELU  


