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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) 

Propuneri de 
măsuri de 

îmbunătățire a 
calității la 

nivelul  
programului de 
studii CIG - IFR 

1. 

Funcţionarea eficientă şi 
responsabilă a 
structurilor de evaluare şi 
asigurare a calităţii la 
nivelul Centrului IFR 

Elaborarea planului anual de 
activitate pentru anul 2018 
 
 
 
Elaborarea raportului 
CEAC-ECTS –IFR  pentru 
anul 2018 

Ianuarie 
2018 

 
Decembrie 

2018 

Planul anual 
de activitate 
pentru anul 

2019 
Raportul 
CEAC- 

ECTS –IFR  
pentru anul 

2018 
 

A fost elaborat Planul anual de 
activitate care este structurat 
pe 8 activități  
 
A fost elaborat draftul 
prezentului Raport 

Plan de activitate CEAC-P 
Management, elaborat în 
data de 29.01.2018, aprobat 
în sedinţa C-IFR din 
31.01.2018 
 

Raport anual activitate 
CEAC- ECTS – IFR elaborat 
in 21.12.2018 

 

2. 
Asigurarea calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare 

Analiza elaborării 
materialelor didactice de 
către titularii de discipline de 
la programul de studiu 
ECTS 

Martie 2018 
PV analiză 
materiale 
didactice 

Au fost evaluate 20% din 
materialele de învaţare 

- 1 PV al ședinței de stabilire 
a disciplinelor evaluate din 
punct de vedere al 
materialului de învățare, 
19.03.2018; 

 



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) 

Propuneri de 
măsuri de 

îmbunătățire a 
calității la 

nivelul  
programului de 
studii CIG - IFR 

- 1 PV al ședinței de 
evaluare a materialelor de 
învățare, 31.03.2018; 
 
În urma analizei materialelor 
nu au rezultat neconcordanțe 
majore. 

3. Asigurarea calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare 

 
 
Informare privind 
organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor de practică a 
studenţilor programului de 
studii ECTS - IFR 

Mai 2018 

Notă de 
informare în 
şedinţa 
CIFR pe 
baza 
centralizator
ului stagii  
de practică 
realizat de 
îndrumătoru
l de practică 

În ședința CIFR au fost 
sintetizate principalele aspecte 
referitoare la stagiile de 
practică desfășurate de 
studenții programului de studii  

PV ședință CIFR  

4. 
Asigurarea calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare 

Analiza rezultatelor 
studenţilor de la programul de 
studiu ECTS - IFR în 
sesiunea de iarnă 2018/ de 
vară 2018 şi măsuri de 
îmbunătăţire a 
promovabilității 

Martie 2018 
/ Iulie 2018 

Raport de 
analiză pe 

baza 
centralizator

ului 
rezultatelor, 
realizat de 

îndrumătorii 
grupelor de 

studenți 

Pe baza centralizatoarelor 
rezultatelor de la evaluarile 
finale din cele două sesiuni de 
examene, CEAC-P – ECTS - 
IFR a analizat rezultatele 
obținute de studenți și a 
întocmit documentele conform 
Procedurii operaționale 
pentru analiza rezultatelor 
școlare obținute de studenții 
FSED, iar rezultatele analizei 
au fost diseminate în cadrul 
ședințelor departamentului 
MAA şi C-IFR 

PV ședință din 20.09.2018  

5. 
Asigurarea calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare 

Analiza fişelor de disciplină 
pentru anul universitar 2018-
2019 

Septembrie 
2018 

PV analiză 
fișe 

discipline 

Au fost analizate fișele tuturor 
disciplinelor din planul de 
învățământ pentru anul 

- PV al ședinței CEAC-P – 
ECTS - IFR din data de 
28.09.2018 

 



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) 

Propuneri de 
măsuri de 

îmbunătățire a 
calității la 

nivelul  
programului de 
studii CIG - IFR 

universitar 2018-2019  

6. 
Asigurarea calităţii 
procesului de predare-
învăţare-evaluare 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învăţământ 
pentru a corespunde 
standardelor generale şi 
specifice de calitate în 
domeniul programului de 
studii, specificate în 
Metodologia de evaluare 
externă, standardele, 
standardele de referinţă şi 
lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi 
cerinţelor existente pe piaţa 
muncii 

Mai 2018 
PV de 
analiză 

Au fost formulate propuneri de 
revizuire a planului de 
învățământ al programului 
ECTS  pentru promoția 2018-
2021, având în vedere 
cerințele angajatorilor 

PV al ședinței CEAC-P – 
ECTS - IFR din data de 
19.06.2018 

 

7. 

Analiza îndeplinirii 
standardelor specifice 

ARACIS pentru 
programul de studiu 

ECTS 

Proiectarea planului de 
învăţământ pentru promoţia 
2018-2021 

Iunie 2018 

PV în caz de 
revizuire a 
planului de 
învățământ 

pentru  
programul de 
studiu ECTS 

Planul de învățământ pentru 
promoția 2018-2021 a fost 
revizuit în conformitate cu 
noile standarde ARACIS și cu 
Ordinul Ministrului Educației 
Naționale nr. 3131/2018 

- PV al ședinței CEAC-P – 
M  din data de 20.06.2018 
- PV al ședinței 
departamentului MAA din 
20.06.2018 

 

17 ianuarie 2019 

Întocmit, 
CEAC – ECTS - IFR 

 1. Lect. univ. dr. Cristina Ionela MICU – responsabil ECTS....................... 
2. Lect. univ. dr. Smaranda TOMA......................... 
3. Mirela MATEI (student).................................. 
4. Bogdan FIŞTOIU (absolvent).............................. 
5. Sorina COMAN – angajator.............................. 


