
F06-PL-53-01: Plan anual de activitate al CEAC-F 
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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA 
NIVELUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 

Perioada de planificare 2018-2019 
 

 

Nr. 
crt. 

Obiectivele 
calității urmărite 

la nivelul 
programului de 

studii 

Activități Termen/Perioadă 
de realizare 

Indicatori de 
rezultat predefiniți 

Activități de planificare și raportare în sistemul de evaluarea și asigurarea calității 
1 Planificare și 

raportare în 
sistemul de 
evaluarea și 
asigurarea 

calității 

Analiza activităților de 
evaluare și asigurare a 

calității în cadrul 
FTLIA în anul 2018. 
Colectarea datelor din 
sistemul de evaluare și 

asigurare a calității 
(SMC). Întocmirea 
Raportului privind 

evaluarea și asigurarea 
calității în cadrul 

FTLIA 2018 

Februarie 2019 Raport privind 
evaluarea și 

asigurarea calității 
în cadrul FTLIA, 

2018. 

2 Planificare și 
raportare în 
sistemul de 
evaluarea și 
asigurarea 

calității 

Întocmirea 
Raportului de activitate 

CEAC P 

Februarie 2019 Raportul de activitate 
CEAC P 2018 

3 Planificare și 
raportare în 
sistemul de 
evaluarea și 
asigurarea 

calității 

Întocmirea 
Raportului de activitate 

RCD 

Februarie 2019 Raportul de activitate 
RCD 2018 

Auditul intern al calității și evaluarea calității programelor de studii 
1 Audit intern Desfășurarea 

misiunilor de audit 
intern conform 

Ianuarie-iulie 
2019 

Procese-verbale 



planului CEAC F 
2 Monitorizarea 

desfășurării 
efective a 

activităților 
didactice 

Monitorizarea 
desfășurării efective a 
activităților didactice 

în conformitate cu 
orarul publicat pe 

site-ul Universității 
din Piteșt 

permanent Procese-verbale 

3 Evaluarea 
cadrelor didactice 

Organizarea 
procesului de 

evaluare a cadrelor 
didactice. Prelucrarea 
statistică a datelor la 

nivel de 
departamente. 

Iunie 2019 RAPORT privind 
evaluarea activității 
didactice de către 
studenți în anul 

universitar 
2018-2019 

4 Analiza planurilor 
de învățământ 

Analiza planurilor de 
învățământ elaborate 
pentru ciclul de studii 
de licență / masterat 

în raport cu standardele 
ARACIS 

Iunie 2019 Raport de analiză a 
planurilor de 

învățământ pentru 
programele de 

studii din FTLIA 

Elaborarea / Revizuirea documentelor din Sistemul de Management al Calității 
1 Elaborarea / 

Revizuirea 
documentelor 

SMC 

Elaborarea / 
Revizuirea unor 
documente SMC 

(metodologie 
finalizare studii la 
FTLIA, proceduri 

specifice etc.)  

Februarie-iunie 
2019 

Metodologie privind 
organizarea şi 
desfăşurarea 

finalizării studiilor 
pentru anul 
universitar 

2018/2019 la 
FTLIA, proceduri 

operaționale 
Diseminarea informațiilor, dezvoltarea competențelor și culturii calității 

1. Diseminare 
informații 

Difuzarea 
documentelor SMC 
aprobate de Senatul 

Universității din 
Pitești către toate 
departamentele și 

structurile 
responsabile de 

aplicare/implementare 
din FTLIA 

Permanent Difuzare electronică 

2 Actualizare site Actualizarea site-ului 
FTLIA cu informații 

referitoare la 
activitățile 

desfășurate de CEAC-
F, CEAC-P, 

documentele SMC și 
programe 

Permanent Site actualizat 



universitare. 
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