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F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII TRADUCTOLOGIE-LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA FRANCEZĂ. TRADUCERI ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 
 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua                           din data de 5 februarie 2019 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII TRADUCTOLOGIE-
LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA FRANCEZĂ. TRADUCERI ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
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completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 

 
2 Verificarea întocmirii fișelor 

disciplinelor și a materialelor de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 
 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 
 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării 
TRADUCTOLOGIE-LIMBA 
ENGLEZĂ/LIMBA FRANCEZĂ. 
TRADUCERI ÎN CONTEXT EUROPEAN 
din perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
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programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

săli, orare, echipamente 
laboratoare  
 

echipamente laboratoare  
 

6 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 
 

Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  
 

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  
 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1. lect. univ. dr. Cristina Miron 
2. lect. univ. dr. Apostol Adriana 

3. student Ana Maria Bălașa  
4. absolvent Gălbenuşe Mariana 

5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 
 

  

științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 
proiecte)  
 

artistică, ştiinţifice şi profesionale 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 
 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 

12 Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 
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F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII TENDINŢE ACTUALE ALE LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitruaa                            din data de 5 februarie 2019 

 
 
PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII TENDINŢE ACTUALE 

ALE LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 
Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 
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2 Verificarea întocmirii fișelor 
disciplinelor și a materialelor de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 
 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 
 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării  TENDINŢE 
ACTUALE ALE LIMBII ŞI LITERATURII 
ROMÂNE din perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  
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6 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 
 

Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  
 

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  
 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 

 
Întocmit, 
CEAC-P 

1. conf. univ. dr. Liliana Soare  
2. Lect. univ. dr. Adina Dumitru  

3. student Oprescu Raluca  
4. absolvent Filip Olimpia 

5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 
  

proiecte)  
 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 
 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 

12 Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
Anexa nr. 2.  
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UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 
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2 Verificarea întocmirii fișelor 
disciplinelor și a materialelor de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 
 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 
 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării   LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, 
FRANCEZĂ) din perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  
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6 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 
 

Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  
 

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  
 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 

 
Întocmit, 
CEAC-P 

1. conf. univ. dr. Diana Lefter  
2. lect. univ. dr. Adela Dumitrescu  

3. student Militaru Ana-Maria 
4. absolvent Arina Nicolescu 

5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 
 
 
 

  

proiecte)  
 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 
 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 

12 Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
Anexa nr. 2.  

F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (FRANCEZĂ, GERMANĂ, 
SPANIOLĂ) 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (FRANCEZĂ, GERMANĂ, SPANIOLĂ) 

Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 
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Revizia 0 

 
 

2 Verificarea întocmirii fișelor 
disciplinelor și a materialelor de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 
 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 
 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ MODERNĂ (FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, SPANIOLĂ) din perspectiva 
angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  

 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 
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6 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 
 

Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  
 

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  
 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1. conf. univ. dr. Amalia Mărăşescu 
2. conf. univ. dr.Mitu Mihaela  

3. student Iordache Răzvan 
1. absolvent Arina Nicolescu 

2. Magdalena Turcu- Dacia Renault 
 
 
 
 

  

proiecte)  
 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 
 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 

12 Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
Anexa nr. 2.  

F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (Rm VÂLCEA) 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 

Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (Rm VÂLCEA) 

Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 

 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 
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2 Verificarea întocmirii fișelor 

disciplinelor și a materialelor de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 
 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 
 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării  LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ (Rm VÂLCEA) 
din perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  
 

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  

 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
6 Evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 
 

Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  
 

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  
 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 
proiecte)  

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1. lect. univ. dr. Geambei Lavinia  
2. lect. univ. dr. Alina Ungureanu  

3. student Budică Georgiana 
4. absolvent Puiu Mirela 

5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 
 
 
 

  

 
11 Creşterea vizibilităţii programului 

de studii  
Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 
 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 

12 Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 
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 Anexa nr. 2.  

F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII MUZICA 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII MUZICA 
Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 

 
2 Verificarea întocmirii fișelor 

disciplinelor și a materialelor de 
Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
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învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 
 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 
 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării   MUZICA din 
perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  
 

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  

 

6 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 

Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
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și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 
 

 programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 
proiecte)  

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 
12 Elaborarea unui raport anual Elaborarea unui raport anual decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1. Lect. univ. dr. Stroe Gheorghiță  
2. Asist. Dr. Vaduva-Clavac Camelia  

3. student Pădure Georgiana 
4. absolvent David Eusebiu 

5. Negoseanu Araxi – Teatrul Al. Davila Pitesti 
 
 
 
 

  

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
Anexa nr. 2.  

F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII EDUCATIE MUZICALA CONTEMPORANA 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 

Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 
 
 
PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII EDUCATIE MUZICALA 

CONTEMPORANA 
Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 

2 Verificarea întocmirii fișelor 
disciplinelor și a materialelor de 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
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învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării EDUCATIE 
MUZICALA CONTEMPORANA din 
perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  

 
6 Evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  
 

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
programul respectiv 
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7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 
proiecte)  

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 
12 Elaborarea unui raport anual 

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1. Conf. univ. dr. Balint Georgică  
2. Conf. univ. dr. Lupascu Marian  

3. student Duțu Maria 
4. absolvent Ilie Cornelia 

5. Negoseanu Araxi – Teatrul Al. Davila Pitesti 
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F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII ISTORIE 

 
 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIE 
Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
existente pe piața muncii. 
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2 Verificarea întocmirii fișelor 
disciplinelor și a materialelor de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării  ISTORIE din 
perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  

 
6 Evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a standardelor generale 
Promovarea activităţii de formare 
continuă a cadrelor didactice  

permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
prezentate cadrelor didactice care predau la 
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și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 
 

 programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  
 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 
proiecte)  

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 
12 Elaborarea unui raport anual Elaborarea unui raport anual decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1. conf. univ. dr. Aurelian Chistol 
2. Lect. Dr. George Ungureanu  

3. student Gherghe Dan 
4. absolvent Florea Codrut 

5. Dr. Cornel Popescu – Muzeul Judetean Arges 
 
 

  

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
Anexa nr. 2.  

F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII ISTORIA ROMANILOR SI A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 

 
 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIA ROMANILOR SI 
A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 

Perioada de planificare 2019 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul programului de studii Activități Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniți 

1 Optimizarea planurilor de 
învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor 
de învățământ, în conformitate cu 
cerințele ARACIS și cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, specificate în 
Metodologia de evaluare externă, standardele 
de referinţă şi lista indicatorilor de 
performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și cerințelor 
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existente pe piața muncii. 

 
2 Verificarea întocmirii fișelor 

disciplinelor și a materialelor de 
învățare elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului de 
studii 

 

Analizarea desfășurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fișe 
disciplină, conținuturi şi metode 
de predare şi evaluare, orare, 
spații) și propuneri de 
îmbunătățire a unor aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învățare 
elaborate de cadrele didactice care desfășoară 
activități didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform cerinţelor. 

 

3 Corelarea dintre disciplinele 
predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare a 
cadrelor didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactic şi verificarea corelării 
dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 
activitatea de cercetare 

septembrie 2019 Fişele cadrelor didactice şi demonstrează 
corelarea dintre disciplinele predate în cadrul 
programului de studii şi activitatea de 
cercetare 

4 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenților programului 
de studii și calitatea programului 
de studii 

 

Analiza derulării stagiilor de 
practică de specialitate, a 
protocoalelor încheiate cu 
parteneri externi şi a calităţii 
stagiilor respective; interacţiuni 
cu tutorii de practică din mediul 
socio-economic, transpunerea 
elementelor pertinente de 
feedback în conţinuturile de 
învăţământ 

iunie 2019 Identificarea și analiza competențelor specifice 
/ profesionale ale calificării  ISTORIA 
ROMANILOR SI A ROMANIEI IN 
CONTEXT EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 
din perspectiva angajatorilor. 

 

5 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Evaluarea bazei materiale şi a 
modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente 
laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

Identificarea problemelor referitoare la baza 
materială şi a modului de utilizare a acesteia 
conform standardelor de calitate: săli, orare, 
echipamente laboratoare  

 
6 Evaluarea periodică a gradului de Promovarea activităţii de formare permanent Cursuri şi stagii de formare continuă 
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îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

continuă a cadrelor didactice  
 

prezentate cadrelor didactice care predau la 
programul respectiv 

7 Evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a standardelor generale 
și specifice de calitate în domeniul 
programului de studii, elaborate de 
către ARACIS 

Propuneri de modernizare a 
fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca 
Universităţii  
 

permanent Actualizarea fondului de carte de specialitate 
disponibil în Biblioteca Universităţii 

8 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Acţiuni de îndrumare a 
studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii 
profesionale, în strânsă colaborare 
cu Centrul de consiliere şi 
orientare profesională din cadrul 
Universităţii din Piteşti 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

9 Evaluarea periodică a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programului de studii 

Monitorizarea activității de 
îndrumare a studenților 
 

permanent Îndrumarea  studenţilor, inclusiv în domeniul 
orientării şi consilierii profesionale va conduce 
la o creştere a gradului de satisfacţie din partea 
beneficiarilor programului de studii respectiv 

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

Integrarea studenţilor în activităţi 
de cercetare şi concursuri 
profesionale studenţeşti (cercuri 
științifice studențești, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice studenteşti, 
proiecte) 

februarie, mai, 
iunie 2019 

Implicarea studenţilor de la programul de 
studii respectiv în activităţile de cercetare şi 
participarea lor la concursuri de creaţie 
artistică, ştiinţifice şi profesionale 

11 Creşterea vizibilităţii programului 
de studii  

Promovarea pe site-ul facultății a 
activităților din cadrul 
programului de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultății a activităților 
din cadrul programului de studii 

 
12 Elaborarea unui raport anual Elaborarea unui raport anual decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1. conf. univ. dr. Claudiu Neagoe 
2. Lect. univ. dr. Alina Marinescu 

3. student Hristescu Daniel  
4. absolvent Andrei Robert 

5. Dr. Cornel Popescu – Muzeul Judetean Arges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul programului de 
studii 

și asigurarea calității la nivelul programului de 
studii 
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Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII TENDINŢE ACTUALE ALE LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII TENDINŢE 

ACTUALE ALE LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 
Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 
activitate

a 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembr
ie 2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor și a 
materialelor de învățare 
elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului 
de studii 

 

septembr
ie 2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea corelării 

dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 

activitatea de cercetare 

septembr
ie 2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu studentii 

de la programul respectiv in 
vederea analizarii activitatilor 

desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembr
ie 2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studentilor de la programul 

respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  

TENDINŢE ACTUALE ALE 
LIMBII ŞI LITERATURII 

ROMÂNE 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
TENDINŢE 

ACTUALE ALE 
LIMBII ŞI 

LITERATURII 
ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
TENDINŢE 
ACTUALE 

ALE LIMBII ŞI 
LITERATURII 
ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

9 Evaluarea  periodica 
a cerințelor 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

Consultările cu 
reprezentanții  

RAPORT 
asupra 
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sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Argeş pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării  
TENDINŢE ACTUALE ALE 

LIMBII ŞI LITERATURII 
ROMÂNE 

 

specifice / profesionale 
ale calificării  
TENDINŢE 

ACTUALE ALE 
LIMBII ŞI 

LITERATURII 
ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor 

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
TENDINŢE 
ACTUALE 

ALE LIMBII ŞI 
LITERATURII 
ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor. 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  

TENDINŢE ACTUALE ALE 
LIMBII ŞI LITERATURII 

ROMÂNE 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
TENDINŢE 

ACTUALE ALE 
LIMBII ŞI 

LITERATURII 
ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării  

TENDINŢE 
ACTUALE 

ALE LIMBII ŞI 
LITERATURII 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor. 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării  
TENDINŢE ACTUALE ALE 

LIMBII ŞI LITERATURII 
ROMÂNE 

 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
TENDINŢE 

ACTUALE ALE 
LIMBII ŞI 

LITERATURII 
ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării  

TENDINŢE 
ACTUALE 

ALE LIMBII ŞI 
LITERATURII 
ROMÂNE din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 

Consultări cu reprezentanți ai 
organizației studențești 
AIESEC Pitești cu privire la 
relevanța calificării  
TENDINŢE ACTUALE ALE 
LIMBII ŞI LITERATURII 
ROMÂNE, față de cerințele 

Martie 
2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
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programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

tinerilor pe termen lung.  
 

respctiv. conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

studenţeşti 
AIESEC 

 
 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 
îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

WORKSHOP CU TEMA 
„INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR DIN 
DOMENIUL FILOLOGIE 

PE PIAȚA MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

DEPARTAMENTUL 
LIMBĂ, LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

Martie 
2018 

Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 
de acest program de 
studii cu necesitățile 

identificate de 
angajatori 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 
de programul de 
studii de master  
TENDINŢE 
ACTUALE 
ALE LIMBII ŞI 
LITERATURII 
ROMÂNE în 
raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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Întocmit, 
CEAC-P 

1.conf. univ. dr. Liliana Soare  
2. Lect. univ. dr. Adina Dumitru  

3. student Oprescu Raluca  
4. absolvent Filip Olimpia 

5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 

pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
ații/companii. 
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Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII TRADUCTOLOGIE-LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA FRANCEZĂ. TRADUCERI ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
TRADUCTOLOGIE-LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA FRANCEZĂ. TRADUCERI ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-mai 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ Mai-iunie 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembrie 
2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor 
disciplinelor și a 
materialelor de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care desfășoară 
activități didactice în 
cadrul programului de 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor 
cadrelor didactice şi 

verificarea corelării dintre 
disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

septembrie 
2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu 

studentii de la programul 
respectiv in vederea 

analizarii activitatilor 
desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea 
implementării 

observatiilor desprinse din 

Septembrie 
2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

analiza chestionarelor de 
evaluare a disciplinelor 
aplicate studentilor de la 

programul respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu 

reprezentanții Palatului 
Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT EUROPEAN 

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT 

EUROPEAN din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării 
TRADUCTOLO

GIE-LIMBA 
ENGLEZĂ/LI

MBA 
FRANCEZĂ. 
TRADUCERI 
ÎN CONTEXT 
EUROPEAN 

din perspectiva 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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angajatorilor. 

9 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu 
reprezentanții 

Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Argeş pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT EUROPEAN 

 

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT 

EUROPEAN din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării 
TRADUCTOLO

GIE-LIMBA 
ENGLEZĂ/LI

MBA 
FRANCEZĂ. 
TRADUCERI 
ÎN CONTEXT 
EUROPEAN 

din perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 

Consultări cu 
reprezentanții Editurii 

Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT EUROPEAN 
 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT 

EUROPEAN din 
perspectiva 

angajatorilor 

profesionale ale 
calificării 

TRADUCTOLO
GIE-LIMBA 

ENGLEZĂ/LI
MBA 

FRANCEZĂ. 
TRADUCERI 
ÎN CONTEXT 
EUROPEAN 

din perspectiva 
angajatorilor. 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu 
reprezentanții Bibliotecii 

Judeţene „Dinicu 
Golescu” pentru 

identificarea și analiza 
competențelor specifice / 
profesionale ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT EUROPEAN 

 
 

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării 

TRADUCTOLOGIE-
LIMBA 

ENGLEZĂ/LIMBA 
FRANCEZĂ. 

TRADUCERI ÎN 
CONTEXT 

EUROPEAN din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării 

TRADUCTOLO
GIE-LIMBA 

ENGLEZĂ/LI
MBA 

FRANCEZĂ. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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TRADUCERI 
ÎN CONTEXT 
EUROPEAN 

din perspectiva 
angajatorilor. 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

Consultări cu 
reprezentanți ai 

organizației studențești 
AIESEC Pitești cu 
privire la relevanța 

calificării 
Traductologie-limba 

engleză/limba franceză. 
Traduceri în context 

european, față de 
cerințele tinerilor pe 

termen lung. 
 

Martie 2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 

 
 

 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 

WORKSHOP CU 
TEMA 

„INTEGRAREA 
ABSOLVENȚILOR 
DIN DOMENIUL 
FILOLOGIE PE 

PIAȚA MUNCII” 

Martie 2018 Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 
de acest program de 
studii cu necesitățile 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 
de programul de 
studii de master 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 
îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii 
 

ORGANIZAT DE 
DEPARTAMENTUL 

LIMBĂ, 
LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

identificate de 
angajatori 

TRADUCTOLO
GIE-LIMBA 
ENGLEZĂ/LI
MBA 
FRANCEZĂ. 
TRADUCERI 
ÎN CONTEXT 
EUROPEAN în 
raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 
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Întocmit, 
 

CEAC-P 
 

1.lect. univ. dr. Cristina Miron 
2.lect. univ. dr. Apostol Adriana 
6. student Ana Maria Bălașa  

7. absolvent Gălbenuşe Mariana 
8. Magdalena Turcu- Dacia Renault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
ații/companii. 
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Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII MUZICA 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua                           din data de 5 februarie 2019 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII MUZICA 
Perioada de raportare 2018 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 

N
r. 
c
rt
. 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-mai 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembrie 
2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor 
și a materialelor de învățare 

elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 

didactice în cadrul 
programului de studii 

 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea 

corelării dintre disciplinele 
predate în cadrul 

programului de studii şi 
activitatea de cercetare 

septembrie 
2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu 

studentii de la programul 
respectiv in vederea 

analizarii activitatilor 
desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembrie 
2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor 
aplicate studentilor de la 

programul respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti 
pentru identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  

MUZICA 

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
MUZICA din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
MUZICA din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

9 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Argeş pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
MUZICA din 

perspectiva 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

MUZICA 
 

angajatorilor și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
MUZICA din 

perspectiva 
angajatorilor. 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  

MUZICA 
 

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
MUZICA din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării  

MUZICA din 
perspectiva 

angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” pentru identificarea 

și analiza competențelor 
specifice / profesionale ale 

calificării  MUZICA 
 
 

Martie 2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
MUZICA din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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programului de 
studii 

 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării  

MUZICA din 
perspectiva 

angajatorilor. 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

Consultări cu reprezentanți 
ai organizației studențești 
AIESEC Pitești cu privire 

la relevanța calificării  
MUZICA , față de cerințele 

tinerilor pe termen lung. 
 

Martie 2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 

 
 

 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 

WORKSHOP CU 
TEMA „INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR 
DIN DOMENIUL 

MUZICA PE PIAȚA 

Martie 2018 Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 
îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

DEPARTAMENTUL 
LIMBĂ, LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

de acest program de 
studii cu necesitățile 

identificate de 
angajatori 

de programul de 
studii de master  
MUZICA în 
raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 
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Întocmit, 
 

CEAC-P 
 

1. Lect. univ. dr. Stroe Gheorghiță  
2. Asist. Dr. Vaduva-Clavac Camelia  

3. student Pădure Georgiana 
4. absolvent David Eusebiu 

5. Negoseanu Araxi – Teatrul Al. Davila Pitesti 
 
 
 
  

instituții/organiz
ații/companii. 
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Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII EDUCATIE MUZICALA CONTEMPORANA 

 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII EDUCATIE 

MUZICALA CONTEMPORANA 
Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 
activitate

a 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembr
ie 2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor și a 
materialelor de învățare 

elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 

didactice în cadrul programului 
de studii 

 

septembr
ie 2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea corelării 

dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 

activitatea de cercetare 

septembr
ie 2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu studentii 

de la programul respectiv in 
vederea analizarii activitatilor 

desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembr
ie 2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studentilor de la programul 

respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării   
EDUCATIE MUZICALA 

CONTEMPORANA 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării   
EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPORANA 
din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPOR
ANA din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

9 
Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş pentru identificarea și 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
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şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

analiza competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  
EDUCATIE MUZICALA 

CONTEMPORANA 
 

ale calificării  
EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPORANA 
din perspectiva 
angajatorilor 

Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPOR
ANA din 

perspectiva 
angajatorilor. 

avute cu 
angajatorii 

 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  
EDUCATIE MUZICALA 

CONTEMPORANA 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPORANA 
din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării  

EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPOR
ANA din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării  
EDUCATIE MUZICALA 

CONTEMPORANA 
 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPORANA 
din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării  

EDUCATIE 
MUZICALA 

CONTEMPOR
ANA din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu reprezentanți ai 
organizației studențești 

AIESEC Pitești cu privire la 
relevanța calificării  

EDUCATIE MUZICALA 
CONTEMPORANA, față de 
cerințele tinerilor pe termen 

lung. 
 

Martie 
2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 
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 în vedere și au 

fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 
1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 
îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

WORKSHOP CU TEMA 
„INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR DIN 
DOMENIUL MUZICA PE 

PIAȚA MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

DEPARTAMENTUL 
LIMBĂ, LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

Martie 
2018 

Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 
de acest program de 
studii cu necesitățile 

identificate de 
angajatori 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 
de programul de 
studii de master  
EDUCATIE 
MUZICALA 
CONTEMPOR
ANA în raport 
cu cerințele 
pieței muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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Întocmit, 
 

CEAC-P 
 

1. Conf. univ. dr. Balint Georgică  
2. Conf. univ. dr. Lupascu Marian  

3. student Duțu Maria 
4. absolvent Ilie Cornelia 

5. Negoseanu Araxi – Teatrul Al. Davila Pitesti 
 
 
 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
ații/companii. 
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 Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 
activitate

a 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembr
ie 2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor și a 
materialelor de învățare 

elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 

didactice în cadrul programului 
de studii 

 

septembr
ie 2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea corelării 

dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 

activitatea de cercetare 

septembr
ie 2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu studentii 

de la programul respectiv in 
vederea analizarii activitatilor 

desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembr
ie 2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 

 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studentilor de la programul 

respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ)din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ)di
n perspectiva 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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angajatorilor. 

9 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării  
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ)din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ)di
n perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării  
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 
 

MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ)din 
perspectiva 

angajatorilor 

profesionale ale 
calificării  

LIMBA ȘI 
LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 
FRANCEZĂ) 
din perspectiva 
angajatorilor. 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării  
LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 

FRANCEZĂ)din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării  

LIMBA ȘI 
LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 
FRANCEZĂ) 
din perspectiva 
angajatorilor. 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

Consultări cu reprezentanți ai 
organizației studențești 

AIESEC Pitești cu privire la 
relevanța calificării  LIMBA 

ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
– O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, FRANCEZĂ), 
față de cerințele tinerilor pe 

termen lung. 
 

Martie 
2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 

 
 

 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 

WORKSHOP CU TEMA 
„INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR DIN 
DOMENIUL FILOLOGIE 

PE PIAȚA MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

DEPARTAMENTUL 

Martie 
2018 

Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 
de acest program de 
studii cu necesitățile 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 
de programul de 
studii de master  

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 
îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

LIMBĂ, LITERATURĂ, 
ISTORIE ȘI ARTE  

 

identificate de 
angajatori 

LIMBA ȘI 
LITERATURA 
ROMÂNĂ – O 
LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 
MODERNĂ 
(ENGLEZĂ, 
FRANCEZĂ) în 
raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 
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Întocmit, 

 
CEAC-P 

 
1. conf. univ. dr. Diana Lefter  

2. lect. univ. dr. Adela Dumitrescu  
3. student Militaru Ana-Maria 
4. absolvent Arina Nicolescu 

5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
ații/companii. 
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Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (Rm VÂLCEA) 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (Rm VÂLCEA)) 

Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 
activitate

a 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembr
ie 2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor și a 
materialelor de învățare 

elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 

didactice în cadrul programului 
de studii 

 

septembr
ie 2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea corelării 

dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 

activitatea de cercetare 

septembr
ie 2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu studentii 

de la programul respectiv in 
vederea analizarii activitatilor 

desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembr
ie 2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studentilor de la programul 

respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării   
LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ - LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ (Rm 

VÂLCEA) 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  LIMBA 

ȘI  LIMBA ȘI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ - LIMBA 
ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA) din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării  
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ - 
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA) din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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9 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării   
LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ - LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ (Rm 

VÂLCEA) 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ - LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA)din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării   
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ROMÂNĂ - 
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA)din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării   
LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ - LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ (Rm 

VÂLCEA) 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ - LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA))din 

perspectiva 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale  
LIMBA ȘI 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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studii 

 
angajatorilor LITERATURA 

ROMÂNĂ - 
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA) din 

perspectiva 
angajatorilor. 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării   
LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ - LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ (Rm 

VÂLCEA) 
 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ - LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA)din 

perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării   

LIMBA ȘI 
LITERATURA 

ROMÂNĂ - 
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA)din 

perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

Consultări cu reprezentanți ai 
organizației studențești 

AIESEC Pitești cu privire la 
relevanța  LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ - 
LIMBA ȘI LITERATURA 

ENGLEZĂ (Rm VÂLCEA), 
față de cerințele tinerilor pe 

termen lung. 
 

Martie 
2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 

 
 

 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 

WORKSHOP CU TEMA 
„INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR DIN 
DOMENIUL FILOLOGIE 

PE PIAȚA MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

DEPARTAMENTUL 
LIMBĂ, LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

Martie 
2018 

Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 
de acest program de 
studii cu necesitățile 

identificate de 
angajatori 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 
de programul de 
studii de licenta   
LIMBA ȘI 
LITERATURA 
ROMÂNĂ - 
LIMBA ȘI 
LITERATURA 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

ENGLEZĂ (Rm 
VÂLCEA)în 
raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
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Întocmit, 
CEAC-P 

 
1. lect. univ. dr. Geambei Lavinia  
2. lect. univ. dr. Alina Ungureanu  

3. student Budică Georgiana 
4. absolvent Puiu Mirela 

5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ații/companii. 



 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
privind 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RAPORTAREA ÎN 
SISTEMUL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

COD: PL--53-01 

Ediţia 1 
 
 

Revizia 0 

 
Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (FRANCEZĂ, GERMANĂ, 
SPANIOLĂ) 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII LIMBA ȘI 
LITERATURA ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (FRANCEZĂ, GERMANĂ, SPANIOLĂ) 

Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 
activitate

a 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembr
ie 2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor și a 
materialelor de învățare 

elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 

didactice în cadrul programului 
de studii 

 

septembr
ie 2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea corelării 

dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 

activitatea de cercetare 

septembr
ie 2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu studentii 

de la programul respectiv in 
vederea analizarii activitatilor 

desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembr
ie 2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studentilor de la programul 

respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării    
LIMBA ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării   
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 
SPANIOLĂ) 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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din perspectiva 
angajatorilor. 

9 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării    
LIMBA ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării    
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 
SPANIOLĂ) 

din perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării    
LIMBA ȘI LITERATURA 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) din 
perspectiva 

angajatorilor 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale   
LIMBA ȘI 

LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 
SPANIOLĂ) 

din perspectiva 
angajatorilor. 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării    
LIMBA ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ - O LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) 
 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării LIMBA 

ȘI LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 

MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 

SPANIOLĂ) din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării    

LIMBA ȘI 
LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ 
MODERNĂ 

(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 
SPANIOLĂ) 

din perspectiva 
angajatorilor. 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

Consultări cu reprezentanți ai 
organizației studențești 

AIESEC Pitești cu privire la 
relevanța LIMBA ȘI 

LITERATURA ENGLEZĂ - 
O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ 
MODERNĂ (FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, SPANIOLĂ) 
față de cerințele tinerilor pe 

termen lung. 
 

Martie 
2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 

 
 

 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 

WORKSHOP CU TEMA 
„INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR DIN 
DOMENIUL FILOLOGIE 

Martie 
2018 

Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 
îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

PE PIAȚA MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

DEPARTAMENTUL 
LIMBĂ, LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

prin pregătirea oferită 
de acest program de 
studii cu necesitățile 

identificate de 
angajatori 

calificării oferite 
de programul de 
studii de licenta   
LIMBA ȘI 
LITERATURA 
ENGLEZĂ - O 
LIMBĂ ȘI 
LITERATURĂ 
MODERNĂ 
(FRANCEZĂ, 
GERMANĂ, 
SPANIOLĂ) în 
raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 
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Întocmit, 
CEAC-P 

 
1. conf. univ. dr. Amalia Mărăşescu 

2. conf. univ. dr.Mitu Mihaela  
3. student Iordache Răzvan 

4. absolvent Arina Nicolescu 
5. Magdalena Turcu- Dacia Renault 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
ații/companii. 
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Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII ISTORIE 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIE 
Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 
activitate

a 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembr
ie 2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor și a 
materialelor de învățare 

elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 

didactice în cadrul programului 
de studii 

 

septembr
ie 2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea corelării 

dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 

activitatea de cercetare 

septembr
ie 2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu studentii 

de la programul respectiv in 
vederea analizarii activitatilor 

desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembr
ie 2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studentilor de la programul 

respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării     

ISTORIE 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
ISTORIE din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării    
ISTORIE din 
perspectiva 

angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

9 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării     
ISTORIE 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării 
ISTORIE din 
perspectiva 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 angajatorilor și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării     
ISTORIE din 
perspectiva 

angajatorilor. 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării     

ISTORIE 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării   
ISTORIE din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale   
ISTORIE din 
perspectiva 

angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării     
ISTORIE 

 
 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  
ISTORIE din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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studii 

 
specifice / 

profesionale ale 
calificării     

ISTORIE din 
perspectiva 

angajatorilor. 

1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

Consultări cu reprezentanți ai 
organizației studențești 

AIESEC Pitești cu privire la 
relevanța  ISTORIE față de 
cerințele tinerilor pe termen 

lung. 
 

Martie 
2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 

 
 

 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 

WORKSHOP CU TEMA 
„INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR DIN 
DOMENIUL ISTORIE PE 

PIAȚA MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

Martie 
2018 

Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 
de acest program de 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 
de programul de 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 
îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

DEPARTAMENTUL 
LIMBĂ, LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

studii cu necesitățile 
identificate de 

angajatori 

studii de licenta    
ISTORIE în 
raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
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Întocmit, 
CEAC-P 

 
1. conf. univ. dr. Aurelian Chistol 
2. Lect. Dr. George Ungureanu  

3. student Gherghe Dan 
4. absolvent Florea Codrut 

5. Dr. Cornel Popescu – Muzeul Judetean Arges 
 
 

 
 
 
 
 

  

ații/companii. 
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Anexa nr. 3.  

F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 
 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
PROGRAMUL DE STUDII ISTORIA ROMANILOR SI A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII ISTORIA 

ROMANILOR SI A ROMANIEI IN CONTEXT EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 
Perioada de raportare 2018 
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N
r. 
c
rt
. 

Obiectiv al calității Descrierea activității realizate 
conform planificării 

Perioada 
în care a 

fost 
realizată 
activitate

a 

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 
programului de 

studii 

1 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Fundamentarea revizuirii 
planului de învățământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 
standardelor generale 
și specifice de calitate 
în domeniul 
programului de studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, precum și 
cerințelor existente pe 
piața muncii. 

 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 
programului de 
studii, 
specificate în 
Metodologia de 
evaluare 
externă, 
standardele de 
referinţă şi lista 
indicatorilor de 
performanţă a 
ARACIS, cu 
modificările şi 
completările 

Plan de 
invatamant 

- 
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ulterioare, 
precum și 
cerințelor 
existente pe 
piața muncii; 

 

2 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Revizuirea planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ 
corespunde 

standardelor generale 
și specifice de calitate 

în domeniul 
programului de studii 

Planul de 
învăţământ 
corespunde 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate în 
domeniul 

programului de 
studii 

Plan de 
invatamant 

 

3 

Optimizarea 
planurilor de 
învățământ, în 
conformitate cu 
cerințele ARACIS și 
cu documentele UPIT 

 

Introducerea planului de 
invatamant pe platforma 

SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie –

septembr
ie 2018 

Validarea planului de 
învăţământ  

planul de 
învăţământ 

validat 

Plan de 
invatamant 

 

4 

Verificarea întocmirii 
fișelor disciplinelor și 
a materialelor de 
învățare elaborate de 
cadrele didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 

Analiza fișelor disciplinelor și a 
materialelor de învățare 
elaborate de cadrele didactice 
care desfășoară activități 
didactice în cadrul programului 
de studii 

 

septembr
ie 2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învățare 
elaborate de cadrele 
didactice care 
desfășoară activități 
didactice în cadrul 
programului de studii 

Fişele 
disciplinelor şi  
materialele de 
învățare 
elaborate de 
cadrele 
didactice care 

Fişele 
disciplinelor
, materiale 
de învăţare 
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programului de 
studii 
 

sunt întocmite 
conform cerinţelor. 

 

desfășoară 
activități 
didactice în 
cadrul 
programului de 
studii sunt 
întocmite 
conform 
cerinţelor. 

5 

Corelarea dintre 
disciplinele predate 
în cadrul 
programului de 
studii şi activitatea de 
cercetare a cadrelor 
didactice 

Analizarea fişelor cadrelor 
didactice şi verificarea corelării 

dintre disciplinele predate în 
cadrul programului de studii şi 

activitatea de cercetare 

septembr
ie 2018 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele predate în 
cadrul programului de 
studii şi activitatea de 

cercetare 

Fişele cadrelor 
didactice şi 

demonstrează 
corelarea dintre 

disciplinele 
predate în cadrul 
programului de 

studii şi 
activitatea de 

cercetare 

Fisele 
cadrelor 
didactice 

 

6 

Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii  

Intalniri periodice ale 
indrumatorilor de an cu studentii 

de la programul respectiv in 
vederea analizarii activitatilor 

desfasurate 

lunar 

Studentii de la 
programul respectiv 

fac o analiză a 
activitatilor 
desfasurate. 

Analizarea de 
către studenţi a 

activitatilor 
desfasurate şi 

indicarea 
aspectelor care 

pot fi 
îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

7 
Evaluarea periodică 
a gradului de 
satisfacţie a 

Monitorizarea implementării 
observatiilor desprinse din 
analiza chestionarelor de 

Septembr
ie 2018 

Observatiile desprinse 
din analiza 

chestionarelor de 

Observatiile 
desprinse din 

analiza 

Chestionare
; raport 
sintetic; 
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beneficiarilor  
activităţilor din 
cadrul programului 
de studii 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studentilor de la programul 

respectiv 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studentilor de la 
programul respectiv 

sunt integrate în fisele 
disciplinelor. 

chestionarelor 
de evaluare a 
disciplinelor 

aplicate 
studentilor de la 

programul 
respectiv sunt 
integrate în 

fisele 
disciplinelor. 

fisele 
disciplinelor 

8 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

 
Consultări cu reprezentanții 

Palatului Copiilor Piteşti pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării      

ISTORIA ROMANILOR SI A 
ROMANIEI IN CONTEXT 

EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 
specifice / 
profesionale ale 
calificării  ISTORIA 
ROMANILOR SI A 
ROMANIEI IN 
CONTEXT 
EUROPEAN (SEC. 
XIV-XX) 
din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții 

Palatului 
Copiilor Piteşti 

au condus la 
identificarea și 

analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării     
ISTORIA 

ROMANILOR 
SI A 

ROMANIEI IN 
CONTEXT 

EUROPEAN 
(SEC. XIV-XX) 
din perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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9 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării      
ISTORIA ROMANILOR SI A 

ROMANIEI IN CONTEXT 
EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 

 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  

ISTORIA 
ROMANILOR SI A 

ROMANIEI IN 
CONTEXT 

EUROPEAN (SEC. 
XIV-XX) din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții  

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 
Argeş au condus 
la identificarea 

și analiza 
competențelor 

specifice / 
profesionale ale 

calificării      
ISTORIA 

ROMANILOR 
SI A 

ROMANIEI IN 
CONTEXT 

EUROPEAN 
(SEC. XIV-XX) 
din perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
 

 

1
0 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 

Consultări cu reprezentanții 
Editurii Tiparg pentru 
identificarea și analiza 

competențelor specifice / 
profesionale ale calificării      

ISTORIA ROMANILOR SI A 
ROMANIEI IN CONTEXT 

EUROPEAN (SEC. XIV-XX) 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării  

ISTORIA 
ROMANILOR SI A 

ROMANIEI IN 
CONTEXT 

EUROPEAN (SEC. 
XIV-XX) din 

Consultările cu 
reprezentanții   

Editurii Tiparg 
au condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale     
ISTORIA 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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studii 

 
perspectiva 

angajatorilor 
ROMANILOR 

SI A 
ROMANIEI IN 

CONTEXT 
EUROPEAN 

(SEC. XIV-XX) 
din perspectiva 
angajatorilor. 

1
1 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 

 

Consultări cu reprezentanții 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 

Golescu” pentru identificarea și 
analiza competențelor specifice / 

profesionale ale calificării      
ISTORIA ROMANILOR SI A 

ROMANIEI IN CONTEXT 
EUROPEAN (SEC. XIV-XX)  

 

Martie 
2018 

Identificarea și analiza 
competențelor 

specifice / profesionale 
ale calificării   

ISTORIA 
ROMANILOR SI A 

ROMANIEI IN 
CONTEXT 

EUROPEAN (SEC. 
XIV-XX) din 
perspectiva 

angajatorilor 

Consultările cu 
reprezentanții    

Bibliotecii 
Judeţene 
„Dinicu 

Golescu” au 
condus la 

identificarea și 
analiza 

competențelor 
specifice / 

profesionale ale 
calificării      
ISTORIA 

ROMANILOR 
SI A 

ROMANIEI IN 
CONTEXT 

EUROPEAN 
(SEC. XIV-XX) 
din perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuțiilor 
avute cu 

angajatorii 
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1
2 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii 
 

Consultări cu reprezentanți ai 
organizației studențești 

AIESEC Pitești cu privire la 
relevanța   ISTORIA 
ROMANILOR SI A 

ROMANIEI IN CONTEXT 
EUROPEAN (SEC. XIV-XX)  

față de cerințele tinerilor pe 
termen lung. 

 

Martie 
2018 

Evaluarea interesului 
tinerilor pentru 
calificarea avută în 
vedere şi competenţele 
specifice/profesionale 
ale calificării oferite 
de programul de studii 
respctiv. 

În urma 
discuțiilor 
purtate cu 
reprezentanții 
studenților din 
Universitatea 
din Pitești s-a 
conturat un 
interes ridicat 
pentru 
calificarea avută 
în vedere și au 
fost discutate și 
competențele 
specifice / 
profesionale ale 
calificării.  

 

Proces-
verbal 

al întâlnirii 
cu 

reprezentanţ
ii 

organizaţiei 
studenţeşti 
AIESEC 

 
 

 

1
3 

Evaluarea  periodica 
a cerințelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenților 
programului de 
studii și calitatea 
programului de 
studii şi formularea 
de propuneri privind 

WORKSHOP CU TEMA 
„INTEGRAREA 

ABSOLVENȚILOR DIN 
DOMENIUL ISTORIE PE 

PIAȚA MUNCII” 
ORGANIZAT DE 

DEPARTAMENTUL 
LIMBĂ, LITERATURĂ, 

ISTORIE ȘI ARTE  
 

Martie 
2018 

Corelarea obiectivelor 
acestui program de 

studii și a profilului de 
competențe dezvoltat 
prin pregătirea oferită 
de acest program de 
studii cu necesitățile 

identificate de 
angajatori 

Tema pusă în 
discuție vizează 
necesitatea și 
oportunitatea 
calificării oferite 
de programul de 
studii de master    
ISTORIA 
ROMANILOR 
SI A 
ROMANIEI IN 
CONTEXT 

Minuta 
întâlnirii cu 
angajatorii 
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îmbunătățirea 
calității la nivelul 
programului de 
studii; 
 

EUROPEAN 
(SEC. XIV-XX)  
în raport cu 
cerințele pieței 
muncii.  
Reprezentanții 

organizațiilor/in
stituțiilor 

implicate activ 
pe piața muncii 
din regiune au 

exprimat o serie 
de cerințe care 

se impun 
angajaților în 

contextul 
economic 
actual, în 

condițiile unei 
relative creșteri 

a ofertei din 
partea 

angajatorilor, 
dar și a 

standardelor la 
care se 

desfășoară 
activitatea în 
cadrul acestor 

instituții/organiz
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Întocmit, 
CEAC-P 

 
1. conf. univ. dr. Claudiu Neagoe 
2. Lect. univ. dr. Alina Marinescu 

3. student Hristescu Daniel  
4. absolvent Andrei Robert 

5. Dr. Cornel Popescu – Muzeul Judetean Arges 
 
 

 
 

  

ații/companii. 
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Anexa nr. 5.  

F03-PL-53-01:Plan anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul departamentului (RCD) 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 

 
 
 
                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII  
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 

Perioada de planificare 2019 
 
 

Nr. crt. Obiectivele calității urmărite la 
nivelul departamentului Activități Termene/Perioade de 

realizare 
Indicatori de rezultat 

predefiniți 
 
1 

Evaluarea activităţii desfăşurate de 
cadrele didactice 

Îndeplinirea atribuțiilor specifice stabilite prin 
reglementări în procesul de evaluare a cadrelor 
didactice  

ianuarie – iunie 2019 Evaluarea cadrelor 
didactice se desfășoară 
conform procedurii în 
vigoare 

2 Evaluarea activităţii desfăşurate de 
cadrele didactice 
 

Îndeplinirea atribuțiilor specifice stabilite prin 
reglementări în procesul de evaluare de către studenți a 
disciplinelor  

ianuarie – iunie 2019 Evaluarea cadrelor 
didactice se desfășoară 
conform procedurii în 
vigoare 
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3 Evaluarea activităţii desfăşurate de 

cadrele didactice 
Analizarea datelor culese cu ocazia evaluărilor și 
întocmirea de baze de date și rapoarte finale de analiză 

Iunie-iulie 2019 Evaluarea cadrelor 
didactice se desfășoară 
conform procedurii în 
vigoare 

4 Evaluarea implementării 
documentelor SMC la nivelul 
facultății 

Îndeplinirea obligațiilor stabilite de CEAC-U în cadrul 
grupurilor de lucru  (misiuni de audit în UPIT) 

permanent Documentele SMC sunt 
implementate corect și 
eficient la nivelul 
facultății 

5 Evaluarea implementării 
documentelor SMC la nivelul 
facultății 

Îndeplinirea obligațiilor stabilite de CEAC-FTLIA 
(misiuni de audit intern) 

periodic Documentele SMC sunt 
implementate corect și 
eficient la nivelul 
facultății 

6 Asigurarea standardelor de calitate 
la nivelul departamentului și la 
nivelul facultății 

Contribuții la elaborarea metodologiilor și procedurilor 
de asigurare a calității în cadrul CEAC-FTLIA 

permanent Metodologiile și 
procedurile de asigurare a 
calității elaborate în cadrul 
CEAC-FTLIA sunt în 
concordanță cu 
documentele SMC de la 
nivelul universității  

7 Asigurarea standardelor de calitate 
la nivelul departamentului  

Analiză și propuneri cu privire la structura resursei 
umane a departamentului conform standardelor 
ARACIS (propuneri privitoare la constituirea şi 
scoaterea la concurs de posturi didactice) 

iunie 2019 Monitorizarea continuă a 
gradului de îndeplinire a 
standardelor generale și 
specifice de calitate 
elaborate de către 
ARACIS 

8 Asigurarea standardelor de calitate 
la nivelul departamentului 

Analiză și propuneri cu privire la baza materială şi 
utilizarea acesteia conform standardelor de calitate: 
săli, orare, echipamente laboratoare  

februarie, septembrie 
2019 

Monitorizarea continuă a 
gradului de îndeplinire a 
standardelor generale și 
specifice de calitate 
elaborate de către 
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ARACIS 

9 Asigurarea standardelor de calitate 
la nivelul departamentului 

Analiza procesului didactic, a procesului de cercetare 
şi a rezultatelor studenţilor după sesiunile de examene 
și de finalizare studii 
 

aprilie, iulie 
 2019 

Activitatea de îndrumare a 
studenților se desfășoară 
conform regulamentelor și 
procedurilor în vigoare  

10 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din cadrul 
programelor de studii gestionate de 
departament 

Contribuții la procesul de acordare a burselor sociale în 
cadrul facultății 

februarie, otombrie 
2019 

Procesul de acordare a 
burselor sociale în cadrul 
facultății se desfășoară 
conform regulamentelor și 
procedurilor în vigoare 

11 Creşterea vizibilităţii programelor de 
studii gestionate de departament 

Contribuții la activitatea de promovare a programelor 
de studii din cadrul DLLIA (Zilele Porților Deschise, 
prezentări ale ofertei educaționale în diverse contexte) 

permanent Programele de studii din 
cadrul DLLIA sunt 
promovate prin acțiuni 
diverse și conduce la 
creșterea numărului de 
potențiali candidate la 
admitere  

12 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din cadrul 
programelor de studii gestionate de 
departament 

Sprijinirea și promovarea activităților socio-educative 
şi culturale ale studenților de la programele din cadrul 
DLLIA 

permanent Activități socio-educative 
şi culturale ale studenților 
de la programele din 
cadrul DLLIA 

13 Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din cadrul 
programelor de studii gestionate de 
departament 

Sprijinirea studenţilor în vederea creşterii 
performanţelor lor în competiţiile naţionale şi 
internaţionale 

permanent Performanţele studenților 
în competiţiile naţionale şi 
internaţionale 

14 Evaluarea  periodica a cerințelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele necesare 
absolvenților programului de studii 
și calitatea programului de studii 

Monitorizarea bazei de date a absolvenţilor 
programelor din cadrul DLLIA și propuneri de 
integrare a reprezentanților mediului socio-economic 
în îmbunătățirea conținutului procesului didactic și de 
cercetare derulat la nivelul DLLIA 

permanent Consultări cu 
reprezentanții mediului 
socio-economic în vederea 
îmbunătățirii conținutului 
procesului didactic și de 
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 cercetare derulat la nivelul 

DLLIA 
15 Elaborarea unui raport anual 

privind evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul departamentului 

Elaborarea unui raport anual privind evaluarea și 
asigurarea calității la nivelul departamentului 

decembrie 2019 Raport anual privind 
evaluarea și asigurarea 
calității la nivelul 
departamentului 

 
 

Întocmit, 
 

RCD, conf. univ. dr. Claudiu Neagoe 
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Anexa nr. 6.  

F04-PL-53-01: Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul departamentului (RCD) 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 

 
 

                     AVIZAT,                                                                                       APROBAT, 
             Director Departament                                                  În ședința Departamentului 
             Lect. univ.dr. Adina Dumitrua a                            din data de 5 februarie 2019 

 
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI LIMBĂ, 

LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 
Perioada de raportare 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 în 

urma 
desfășurării 

activității, alte 
observații 
relevante) 

 
Propuneri 
măsuri de 

îmbunătățire a 
calității la 

nivelul 
departamentului 

 
1 

Evaluarea activităţii 
desfăşurate de cadrele 
didactice 

Îndeplinirea atribuțiilor 
specifice stabilite prin 
reglementări în procesul de 
evaluare a cadrelor didactice  

ianuarie – 
iunie 2018 

Evaluarea 
cadrelor didactice 
se desfășoară 
conform 
procedurii în 
vigoare 

Procesul de 
evaluare a cadrelor 
didactice s-a 
desfășurat conform 
procedurii în 
vigoare 

Chestionare, 
rapoarte 
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2 Evaluarea activităţii 

desfăşurate de cadrele 
didactice 
 

Îndeplinirea atribuțiilor 
specifice stabilite prin 
reglementări în procesul de 
evaluare de către studenți a 
disciplinelor  

ianuarie – 
iunie 2018 

Evaluarea 
cadrelor didactice 
se desfășoară 
conform 
procedurii în 
vigoare 

Evaluarea cadrelor 
didactice se 
desfășoară 
conform 
procedurii în 
vigoare 

Chestionare, 
rapoarte 

 

3 Evaluarea activităţii 
desfăşurate de cadrele 
didactice 

Analizarea datelor culese cu 
ocazia evaluărilor și 
întocmirea de baze de date și 
rapoarte finale de analiză 

Iunie-iulie 
2018 

Evaluarea 
cadrelor didactice 
se desfășoară 
conform 
procedurii în 
vigoare 

Evaluarea cadrelor 
didactice se 
desfășoară 
conform 
procedurii în 
vigoare 

Chestionare, 
rapoarte 

 

4 Evaluarea 
implementării 
documentelor SMC la 
nivelul facultății 

Îndeplinirea obligațiilor 
stabilite de CEAC-U în 
cadrul grupurilor de lucru  
(misiuni de audit în UPIT) 

permanent Documentele 
SMC sunt 
implementate 
corect și eficient 
la nivelul 
facultății 

Documentele SMC 
sunt implementate 
corect și eficient la 
nivelul facultății 

Rapoarte  

5 Evaluarea 
implementării 
documentelor SMC la 
nivelul facultății 

Îndeplinirea obligațiilor 
stabilite de CEAC-FTLIA 
(misiuni de audit intern) 

periodic Documentele 
SMC sunt 
implementate 
corect și eficient 
la nivelul 
facultății 

Documentele SMC 
sunt implementate 
corect și eficient la 
nivelul facultății 

Rapoarte  

6 Asigurarea 
standardelor de calitate 
la nivelul 
departamentului și la 
nivelul facultății 

Contribuții la elaborarea 
metodologiilor și procedurilor 
de asigurare a calității în 
cadrul CEAC-FTLIA 

permanent Metodologiile și 
procedurile de 
asigurare a 
calității elaborate 
în cadrul CEAC-
FTLIA sunt în 

Metodologiile și 
procedurile de 
asigurare a calității 
elaborate în cadrul 
CEAC-FTLIA 
sunt în 

Metodologii și 
proceduri la 
nivelul FTLIA 
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concordanță cu 
documentele 
SMC de la 
nivelul 
universității  

concordanță cu 
documentele SMC 
de la nivelul 
universității 

7 Asigurarea 
standardelor de calitate 
la nivelul 
departamentului  

Analiză și propuneri cu 
privire la structura resursei 
umane a departamentului 
conform standardelor 
ARACIS (propuneri 
privitoare la constituirea şi 
scoaterea la concurs de 
posturi didactice) 

iunie 2018 Monitorizarea 
continuă a 
gradului de 
îndeplinire a 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate elaborate 
de către ARACIS 

Standardele 
generale și 
specifice de 
calitate elaborate 
de către ARACIS 
sunt respectate în 
mare măsură. 

Fundamentarea 
nevoilor 

referitoare la 
resursa umană a 

DLLIA 
 

 

8 Asigurarea 
standardelor de calitate 
la nivelul 
departamentului 

Analiză și propuneri cu 
privire la baza materială şi 
utilizarea acesteia conform 
standardelor de calitate: săli, 
orare, echipamente 
laboratoare  

februarie, 
septembrie 
2018 

Monitorizarea 
continuă a 
gradului de 
îndeplinire a 
standardelor 
generale și 
specifice de 
calitate elaborate 
de către ARACIS 

Standardele 
generale și 
specifice de 
calitate elaborate 
de către ARACIS 
sunt respectate în 
mare măsură. 

Analiza de 
nevoi privind 
baza materială 
și utilizarea 
acesteia 

 

9 Asigurarea 
standardelor de calitate 
la nivelul 
departamentului 

Analiza procesului didactic, a 
procesului de cercetare şi a 
rezultatelor studenţilor după 
sesiunile de examene și de 
finalizare studii 
 

aprilie, 
iulie 
 2018 

Activitatea de 
îndrumare a 
studenților se 
desfășoară 
conform 
regulamentelor și 
procedurilor în 

Activitatea de 
îndrumare a 
studenților se 
desfășoară 
conform 
regulamentelor și 
procedurilor în 

Documentele 
întocmite de 
îndrumătorii de 
an 
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vigoare  vigoare 

10 Creşterea gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programelor de studii 
gestionate de 
departament 

Contribuții la procesul de 
acordare a burselor sociale în 
cadrul facultății 

februarie, 
otombrie 
2018 

Procesul de 
acordare a 
burselor sociale 
în cadrul 
facultății se 
desfășoară 
conform 
regulamentelor și 
procedurilor în 
vigoare. 

Procesul de 
acordare a burselor 
sociale în cadrul 
facultății se 
desfășoară 
conform 
regulamentelor și 
procedurilor în 
vigoare 

Procese-verbale  

11 Creşterea vizibilităţii 
programelor de studii 
gestionate de 
departament 

Contribuții la activitatea de 
promovare a programelor de 
studii din cadrul DLLIA 
(Zilele Porților Deschise, 
prezentări ale ofertei 
educaționale în diverse 
contexte) 

permanent Programele de 
studii din cadrul 
DLLIA sunt 
promovate prin 
acțiuni diverse și 
conduce la 
creșterea 
numărului de 
potențiali 
candidate la 
admitere.  

Programele de 
studii din cadrul 
DLLIA au 
fostpromovate prin 
acțiuni care au 
implicat studenții, 
elevii și cadrele 
didactice din 
DLLIA și din 
învățământul 
preuniversitar.  

Acțiuni de 
promovare 

 

12 Creşterea gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programelor de studii 
gestionate de 
departament 

Sprijinirea și promovarea 
activităților socio-educative şi 
culturale ale studenților de la 
programele din cadrul 
DLLIA 

permanent Activități socio-
educative şi 
culturale ale 
studenților de la 
programele din 
cadrul DLLIA 

Organizarea unor 
manifestări 
artistice și 
educative în 
colaborare cu 
studenți și cadre 
didactice din 
învățământul 

Activități socio-
educative şi 
culturale 
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Întocmit, 

 
                                                             RCD, conf. univ. dr. Claudiu Neagoe 

preuniversitar. 
13 Creşterea gradului de 

satisfacţie a 
beneficiarilor  
activităţilor din cadrul 
programelor de studii 
gestionate de 
departament 

Sprijinirea studenţilor în 
vederea creşterii 
performanţelor lor în 
competiţiile naţionale şi 
internaţionale 

permanent Performanţele 
studenților în 
competiţiile 
naţionale şi 
internaţionale 

Studenţii au fost 
informați despre 
competiţii 
naţionale şi 
international și au 
fost sprijiniți să 
participle. 

Performanțele 
realizate de 

studenții 
participanți la 

diferite 
concursuri 

 

14 Evaluarea  periodica a 
cerințelor sectorului 
economic şi social 
referitoare la 
competenţele necesare 
absolvenților 
programului de studii și 
calitatea programului 
de studii 

 

Monitorizarea bazei de date a 
absolvenţilor programelor din 
cadrul DLLIA și propuneri de 
integrare a reprezentanților 
mediului socio-economic în 
îmbunătățirea conținutului 
procesului didactic și de 
cercetare derulat la nivelul 
DLLIA 

permanent Consultări cu 
reprezentanții 
mediului socio-
economic în 
vederea 
îmbunătățirii 
conținutului 
procesului 
didactic și de 
cercetare derulat 
la nivelul DLLIA 

Reprezentanții 
mediului socio-
economic au fost 
consultați în 
vederea 
îmbunătățirii 
conținutului 
procesului didactic 
și de cercetare 
derulat la nivelul 
DLLIA 

Baza de date a 
absolvenților 
Procese-verbale 
ale întâlnirilor 
desfășurate  

 

15 Elaborarea unui raport 
anual privind evaluarea 
și asigurarea calității la 
nivelul departamentului 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea și 
asigurarea calității la nivelul 
departamentului 

decembrie 
2018 

Raport anual 
privind evaluarea 
și asigurarea 
calității la nivelul 
departamentului 

Raport anual 
privind evaluarea 
și asigurarea 
calității la nivelul 
departamentului 

Raport anual 
privind 

evaluarea și 
asigurarea 
calității la 

nivelul 
departamentului 

 


