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UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII  
TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

Perioada de planificare 2019 

Nr. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul programului de studii Activităţi Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniţi 

1.  Optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale şi 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 şi 
cerinţelor existente pe piaţa muncii. 

2.  Verificarea întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a materialelor de 
învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
programului de studii 

 

Analizarea desfăşurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fişe 
disciplină, conţinuturi şi metode de 
predare şi evaluare, orare, spaţii) şi 
propuneri de îmbunătăţire a unor 
aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învăţare 
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform cerinţelor. 
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3.  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 2019 Fişele cadrelor didactice demonstrează corelarea 
dintre disciplinele predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare 

4.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi 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. 

iunie 2019 Identificarea şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de studii TEOLOGIE 
ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ din 
perspectiva angajatorilor. 

 

5.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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, laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

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

6.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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 şi 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.  Creşterea gradului de satisfacţie Integrarea studenţilor în activităţi de februarie, mai, Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare şi 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger Pr. lect. univ. dr. Neacşu 
Gheorghe Sandu Valentin Bulf Marius Mihai 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argeşului şi 

Muscelului 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

a beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

cercetare şi concursuri profesionale 
studenţeşti (cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, proiecte)  

iunie 2019 participarea lor la concursuri de creaţie artistică, 
ştiinţifice şi profesionale 

10.  Creşterea vizibilităţii 
programului de studii  

Promovarea pe site-ul facultăţii a 
activităţilor din cadrul programului 
de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultăţii a activităţilor din 
cadrul programului de studii 

11.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul programului de studii 

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

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII ARTĂ SACRĂ 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII  
ARTĂ SACRĂ  

Perioada de planificare 2019 

Nr. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul programului de studii Activităţi Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniţi 

1.  Optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale şi 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 şi 
cerinţelor existente pe piaţa muncii. 

2.  Verificarea întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a materialelor de 
învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
programului de studii 

 

Analizarea desfăşurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fişe 
disciplină, conţinuturi şi metode de 
predare şi evaluare, orare, spaţii) şi 
propuneri de îmbunătăţire a unor 
aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învăţare 
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform cerinţelor. 
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3.  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 2019 Fişele cadrelor didactice demonstrează corelarea 
dintre disciplinele predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare 

4.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi 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. 

iunie 2019 Identificarea şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de studii ARTĂ 
SACRĂ  din perspectiva angajatorilor. 

 

5.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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, laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

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

6.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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 şi 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.  Creşterea gradului de satisfacţie Integrarea studenţilor în activităţi de februarie, mai, Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare şi 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger Conf. univ. dr. Grecu Dorin Drăgulescu Bianca Florentina Rădulescu Alexandru 
Preot Dan Obrocea – 

Arhiepiscopia Argeşului şi 
Muscelului 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

a beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

cercetare şi concursuri profesionale 
studenţeşti (cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, proiecte)  

iunie 2019 participarea lor la concursuri de creaţie artistică, 
ştiinţifice şi profesionale 

10.  Creşterea vizibilităţii 
programului de studii  

Promovarea pe site-ul facultăţii a 
activităţilor din cadrul programului 
de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultăţii a activităţilor din 
cadrul programului de studii 

11.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul programului de studii 

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

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII TEOLOGIE SISTEMATICĂ ŞI PRACTICĂ. TENDINŢE NOI ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII  
TEOLOGIE SISTEMATICĂ ŞI PRACTICĂ. TENDINŢE NOI ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ  

Perioada de planificare 2019 

Nr. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul programului de studii Activităţi Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniţi 

1.  Optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale şi 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 şi 
cerinţelor existente pe piaţa muncii. 

2.  Verificarea întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a materialelor de 
învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
programului de studii 

 

Analizarea desfăşurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fişe 
disciplină, conţinuturi şi metode de 
predare şi evaluare, orare, spaţii) şi 
propuneri de îmbunătăţire a unor 
aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învăţare 
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform cerinţelor. 
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3.  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 2019 Fişele cadrelor didactice demonstrează corelarea 
dintre disciplinele predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare 

4.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi 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. 

iunie 2019 Identificarea şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale programului de studii    
TEOLOGIE SISTEMATICĂ ŞI PRACTICĂ. 
TENDINŢE NOI ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ   
din perspectiva angajatorilor. 

 
5.  Evaluarea periodică a gradului 

de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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, laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

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

6.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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 şi 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.  Creşterea gradului de satisfacţie Integrarea studenţilor în activităţi de februarie, mai, Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare şi 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger  Pr. conf. univ. dr. Bica Ion Bulacu Ion Alexe Valeriu Petruţ 
Preot Dan Obrocea – 

Arhiepiscopia Argeşului şi 
Muscelului 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

a beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

cercetare şi concursuri profesionale 
studenţeşti (cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, proiecte)  

iunie 2019 participarea lor la concursuri de creaţie artistică, 
ştiinţifice şi profesionale 

10.  Creşterea vizibilităţii 
programului de studii  

Promovarea pe site-ul facultăţii a 
activităţilor din cadrul programului 
de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultăţii a activităţilor din 
cadrul programului de studii 

11.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul programului de studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea şi 
asigurarea calităţii la nivelul programului de studii 
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Anexa nr. 2.  
F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII APOLOGETICĂ ŞI DUHOVNICIE 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII  
APOLOGETICĂ ŞI DUHOVNICIE  

Perioada de planificare 2019 

Nr. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul programului de studii Activităţi Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniţi 

1.  Optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale şi 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 şi 
cerinţelor existente pe piaţa muncii. 

2.  Verificarea întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a materialelor de 
învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
programului de studii 

 

Analizarea desfăşurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fişe 
disciplină, conţinuturi şi metode de 
predare şi evaluare, orare, spaţii) şi 
propuneri de îmbunătăţire a unor 
aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învăţare 
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform cerinţelor. 
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privind 
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3.  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 2019 Fişele cadrelor didactice demonstrează corelarea 
dintre disciplinele predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare 

4.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi 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. 

iunie 2019 Identificarea şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale programului de studii     
APOLOGETICĂ ŞI DUHOVNICIE din 
perspectiva angajatorilor. 

 

5.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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, laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

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

6.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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 şi 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.  Creşterea gradului de satisfacţie Integrarea studenţilor în activităţi de februarie, mai, Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare şi 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. conf. univ. dr. Pufu 
Gheorghe 

Pr. conf. univ. dr. Sorescu 
Vasile Pr. Dinu Laurenţiu Vasile Ionescu Mircea 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argeşului şi 

Muscelului 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

a beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

cercetare şi concursuri profesionale 
studenţeşti (cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, proiecte)  

iunie 2019 participarea lor la concursuri de creaţie artistică, 
ştiinţifice şi profesionale 

10.  Creşterea vizibilităţii 
programului de studii  

Promovarea pe site-ul facultăţii a 
activităţilor din cadrul programului 
de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultăţii a activităţilor din 
cadrul programului de studii 

11.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul programului de studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea şi 
asigurarea calităţii la nivelul programului de studii 
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Anexa nr. 2.  
F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII ECUMENISM ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN 
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Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII  
ECUMENISM ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN  

Perioada de planificare 2019 

Nr. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul programului de studii Activităţi Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniţi 

1.  Optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale şi 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 şi 
cerinţelor existente pe piaţa muncii. 

2.  Verificarea întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a materialelor de 
învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
programului de studii 

 

Analizarea desfăşurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fişe 
disciplină, conţinuturi şi metode de 
predare şi evaluare, orare, spaţii) şi 
propuneri de îmbunătăţire a unor 
aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învăţare 
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform cerinţelor. 
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3.  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 2019 Fişele cadrelor didactice demonstrează corelarea 
dintre disciplinele predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare 

4.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi 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. 

iunie 2019 Identificarea şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale programului de studii      
ECUMENISM ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN 
din perspectiva angajatorilor. 

5.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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, laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

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

6.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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 şi 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.  Creşterea gradului de satisfacţie Integrarea studenţilor în activităţi de februarie, mai, Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare şi 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. conf. univ. dr. Bica Ion Pr. conf. univ. dr. Brînzea 
Nicolae Sovejea Ionuț Codruț Udrea Marius Nicolae 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argeşului şi 

Muscelului 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

a beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

cercetare şi concursuri profesionale 
studenţeşti (cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, proiecte)  

iunie 2019 participarea lor la concursuri de creaţie artistică, 
ştiinţifice şi profesionale 

10.  Creşterea vizibilităţii 
programului de studii  

Promovarea pe site-ul facultăţii a 
activităţilor din cadrul programului 
de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultăţii a activităţilor din 
cadrul programului de studii 

11.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul programului de studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea şi 
asigurarea calităţii la nivelul programului de studii 
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Anexa nr. 2.  
F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII RESTAURAREA ICOANEI, A PICTURII MURALE ŞI DE ŞEVALET 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII  
RESTAURAREA ICOANEI, A PICTURII MURALE ŞI DE ŞEVALET  

Perioada de planificare 2019 

Nr. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul programului de studii Activităţi Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniţi 

1.  Optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale şi 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 şi 
cerinţelor existente pe piaţa muncii. 

2.  Verificarea întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a materialelor de 
învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
programului de studii 

 

Analizarea desfăşurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fişe 
disciplină, conţinuturi şi metode de 
predare şi evaluare, orare, spaţii) şi 
propuneri de îmbunătăţire a unor 
aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învăţare 
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform cerinţelor. 
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3.  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 2019 Fişele cadrelor didactice demonstrează corelarea 
dintre disciplinele predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare 

4.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi 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. 

iunie 2019 Identificarea şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale programului de studii       
RESTAURAREA ICOANEI, A PICTURII 
MURALE ŞI DE ŞEVALET  din perspectiva 
angajatorilor. 

5.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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, laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

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

6.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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 şi 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.  Creşterea gradului de satisfacţie Integrarea studenţilor în activităţi de februarie, mai, Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare şi 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger Conf. univ. dr. Grecu Dorin Macovei Vasile Ban Adriana 
Preot Dan Obrocea – 

Arhiepiscopia Argesului si 
Muscelului 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

a beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

cercetare şi concursuri profesionale 
studenţeşti (cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, proiecte)  

iunie 2019 participarea lor la concursuri de creaţie artistică, 
ştiinţifice şi profesionale 

10.  Creşterea vizibilităţii 
programului de studii  

Promovarea pe site-ul facultăţii a 
activităţilor din cadrul programului 
de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultăţii a activităţilor din 
cadrul programului de studii 

11.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul programului de studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea şi 
asigurarea calităţii la nivelul programului de studii 
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Anexa nr. 2.  
F01-PL-53-01: Plan anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII MISIUNE ŞI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII  
MISIUNE ŞI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL  

Perioada de planificare 2019 

Nr. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul programului de studii Activităţi Termen/Perioadă 

de realizare Indicatori de rezultat predefiniţi 

1.  Optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 

 

Analiza şi optimizarea planurilor de 
învăţământ, în conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi cu 
documentele UPIT 
 

iunie 2019 Planul de învăţământ corespunde standardelor 
generale şi 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 şi 
cerinţelor existente pe piaţa muncii. 

2.  Verificarea întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a materialelor de 
învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul 
programului de studii 

 

Analizarea desfăşurării procesului 
didactic derulat în cadrul 
programului de studii (fişe 
disciplină, conţinuturi şi metode de 
predare şi evaluare, orare, spaţii) şi 
propuneri de îmbunătăţire a unor 
aspecte 

februarie, 
septembrie 2019 

Fişele disciplinelor şi  materialele de învăţare 
elaborate de cadrele didactice care desfăşoară 
activităţi didactice în cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform cerinţelor. 
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3.  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 2019 Fişele cadrelor didactice demonstrează corelarea 
dintre disciplinele predate în cadrul programului de 
studii şi activitatea de cercetare 

4.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi 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. 

iunie 2019 Identificarea şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale programului de studii        
MISIUNE ŞI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL 
MIMICO-GESTUAL  din perspectiva angajatorilor. 

5.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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, laboratoare  

februarie, 
septembrie 2019 

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

6.  Evaluarea periodică a gradului 
de îndeplinire a standardelor 
generale şi 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 şi 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.  Creşterea gradului de satisfacţie Integrarea studenţilor în activităţi de februarie, mai, Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare şi 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Gîrbea 
Gheorghe Pr. conf. dr. Onu Constantin Bodea Ana-Maria Arsene-Onu Cristina 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argesului si 

Muscelului 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

a beneficiarilor  activităţilor din 
cadrul programului de studii 

cercetare şi concursuri profesionale 
studenţeşti (cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice studenţeşti, proiecte)  

iunie 2019 participarea lor la concursuri de creaţie artistică, 
ştiinţifice şi profesionale 

10.  Creşterea vizibilităţii 
programului de studii  

Promovarea pe site-ul facultăţii a 
activităţilor din cadrul programului 
de studii 

permanent Promovarea pe site-ul facultăţii a activităţilor din 
cadrul programului de studii 

11.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul programului de 
studii 

Elaborarea unui raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul programului de studii 

decembrie 2019 Elaborarea unui raport anual privind evaluarea şi 
asigurarea calităţii la nivelul programului de studii 
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Anexa nr. 3.  
F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
TEOLOGIE ORTODOXĂ ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Perioada de raportare 2018 
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Nr. Obiectiv al calităţii 

Descrierea 
activităţii realizate 

conform 
planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniţi Descrierea rezultatelor obţinute 

Observaţii 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire 
a calităţii la 

nivelul 
programului 

de studii 

1. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Fundamentarea 
revizuirii planului 

de învăţământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Plan de 
învăţământ 

- 

2. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Revizuirea 
planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice 

de calitate în domeniul 
programului de studii 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice de 
calitate în domeniul programului de 

studii 

Plan de 
învăţământ 

 

3. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Introducerea 
planului de 

învăţământ pe 
platforma SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie -

septembrie 
2018 

Validarea planului de învăţământ  Planul de învăţământ validat Plan de  
învăţământ 

 

4. Verificarea 
întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice care 

Analiza fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice 
care desfăşoară 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învăţare elaborate 
de cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi didactice în 
cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform 

Fişele disciplinelor şi  materialele 
de învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform 
cerinţelor. 

Fişele 
disciplinelor, 
materiale de 

învăţare 
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desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul 
programului de 
studii 

activităţi didactice 
în cadrul 
programului de 
studii 

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  

Întâlniri periodice 
ale îndrumătorilor 

de an cu studenţii de 
la programul de 
studii în vederea 

analizării 
activităţilor 
desfăşurate 

lunar Studenţii fac o analiză a 
activităţilor desfăşurate. 

Analizarea de către studenţi a 
activităţilor desfăşurate şi indicarea 
aspectelor care pot fi îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

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

Monitorizarea 
implementării 
observaţiilor 
desprinse din 

analiza 
chestionarelor de 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studenţilor de la 
programul respectiv 

Septembrie 
2018 

Observaţiile desprinse din 
analiza chestionarelor de 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studenţilor de la programul 

respectiv sunt integrate în fişele 
disciplinelor. 

Observaţiile desprinse din analiza 
chestionarelor de evaluare a 

disciplinelor aplicate studenţilor de 
la programul de studii sunt integrate 

în fisele disciplinelor. 

Chestionare; 
raport sintetic; 

fişele 
disciplinelor 

 

8. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 

Consultări cu 
reprezentanţii 
Arhiepiscopiei 
Argeşului şi 

Muscelului pentru 
identificarea şi 

analiza 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Teologie Ortodoxă 

Asistenţă Socială din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii  
Arhiepiscopiei Argeşului şi 

Muscelului au condus la 
identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Teologie Ortodoxă Asistenţă 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale 
programului de 
studii Teologie 

Ortodoxă Asistenţă 
Socială 

Socială din perspectiva 
angajatorilor. 

9. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii  

Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială 

şi Protecţia 
Copilului Argeş 

pentru identificarea 
şi analiza 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale  
programului de 
studii Teologie 

Ortodoxă Asistenţă 
Socială 

 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Teologie Ortodoxă 

Asistenţă Socială din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii   
Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Argeş 
au condus la identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Teologie Ortodoxă Asistenţă 
Socială din perspectiva 

angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

10. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii  

Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială 

şi Protecţia 
Copilului Argeş – 

Centrul de Tip 
Familial Găvana 

pentru identificarea 
şi analiza 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale  
programului de 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Teologie Ortodoxă 

Asistenţă Socială din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii    
Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Argeş 
– Centrul de Tip Familial Găvana  

au condus la identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale  programului de 
studii Teologie Ortodoxă Asistenţă 

Socială din perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger Pr. lect. univ. dr. Neacşu 
Gheorghe Sandu Valentin Bulf Marius Mihai 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argeşului şi 

Muscelului 

     

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

studii Teologie 
Ortodoxă Asistenţă 

Socială 
11. Comunicarea 

cu studenţii  
Informări activităţi 

curente, oportunităţi 
studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, Whatsupp, E-mail, 
comunicare prin îndrumătorii de 

an, Avizier, Site upit.ro 

Informarea studenţilor legată de 
activităţile din cadrul programului 

de studii 
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Anexa nr. 3.  
F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII ARTĂ SACRĂ 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
ARTĂ SACRĂ 

Perioada de raportare 2018 
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Nr. Obiectiv al calităţii 

Descrierea 
activităţii realizate 

conform 
planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniţi Descrierea rezultatelor obţinute 

Observaţii 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire 
a calităţii la 

nivelul 
programului 

de studii 

1. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Fundamentarea 
revizuirii planului 

de învăţământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Plan de 
învăţământ 

- 

2. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Revizuirea 
planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice 

de calitate în domeniul 
programului de studii 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice de 
calitate în domeniul programului de 

studii 

Plan de 
învăţământ 

 

3. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Introducerea 
planului de 

învăţământ pe 
platforma SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie -

septembrie 
2018 

Validarea planului de învăţământ  Planul de învăţământ validat Plan de  
învăţământ 

 

4. Verificarea 
întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice care 

Analiza fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice 
care desfăşoară 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învăţare elaborate 
de cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi didactice în 
cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform 

Fişele disciplinelor şi  materialele 
de învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform 
cerinţelor. 

Fişele 
disciplinelor, 
materiale de 

învăţare 
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desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul 
programului de 
studii 

activităţi didactice 
în cadrul 
programului de 
studii 

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  

Întâlniri periodice 
ale îndrumătorilor 

de an cu studenţii de 
la programul de 
studii în vederea 

analizării 
activităţilor 
desfăşurate 

lunar Studenţii fac o analiză a 
activităţilor desfăşurate. 

Analizarea de către studenţi a 
activităţilor desfăşurate şi indicarea 
aspectelor care pot fi îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

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

Monitorizarea 
implementării 
observaţiilor 
desprinse din 

analiza 
chestionarelor de 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studenţilor de la 
programul respectiv 

Septembrie 
2018 

Observaţiile desprinse din 
analiza chestionarelor de 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studenţilor de la programul 

respectiv sunt integrate în fişele 
disciplinelor. 

Observaţiile desprinse din analiza 
chestionarelor de evaluare a 

disciplinelor aplicate studenţilor de 
la programul de studii sunt integrate 

în fisele disciplinelor. 

Chestionare; 
raport sintetic; 

fişele 
disciplinelor 

 

8. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 

Consultări cu 
reprezentanţii 
Arhiepiscopiei 
Argeşului şi 

Muscelului pentru 
identificarea şi 

analiza 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Artă Sacră din 

perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii  
Arhiepiscopiei Argeşului şi 

Muscelului au condus la 
identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii  Artă Sacră  din perspectiva 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor 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 

 

 
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger Conf. univ. dr. Grecu Dorin Drăgulescu Bianca Florentina Rădulescu Alexandru 
Preot Dan Obrocea – 

Arhiepiscopia Argeşului şi 
Muscelului 

     

 
 
 
 

programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale 
programului de 

studii Artă Sacră 

angajatorilor. 

9. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii   S.C. 

Dan’Art S.R.L. 
pentru identificarea 

şi analiza 
competenţelor 

specifice / 
profesionale ale  
programului de 

studii  Artă Sacră 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Artă Sacră din 

perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii    
S.C. Dan’Art S.R.L.au condus la 

identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale  programului de 
studii  Artă Sacră din perspectiva 

angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

10. Comunicarea 
cu studenţii  

Informări activităţi 
curente, oportunităţi 

studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, Whatsupp, E-mail, 
comunicare prin îndrumătorii de 

an, Avizier, Site upit.ro 

Informarea studenţilor legată de 
activităţile din cadrul programului 

de studii 
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Anexa nr. 3.  
F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII TEOLOGIE SISTEMATICĂ ŞI PRACTICĂ. TENDINŢE NOI ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
TEOLOGIE SISTEMATICĂ ŞI PRACTICĂ. TENDINŢE NOI ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ 

Perioada de raportare 2018 
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Nr. Obiectiv al calităţii 

Descrierea 
activităţii realizate 

conform 
planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniţi Descrierea rezultatelor obţinute 

Observaţii 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire 
a calităţii la 

nivelul 
programului 

de studii 

1. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Fundamentarea 
revizuirii planului 

de învăţământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Plan de 
învăţământ 

- 

2. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Revizuirea 
planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice 

de calitate în domeniul 
programului de studii 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice de 
calitate în domeniul programului de 

studii 

Plan de 
învăţământ 

 

3. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Introducerea 
planului de 

învăţământ pe 
platforma SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie -

septembrie 
2018 

Validarea planului de învăţământ  Planul de învăţământ validat Plan de  
învăţământ 

 

4. Verificarea 
întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice care 

Analiza fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice 
care desfăşoară 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învăţare elaborate 
de cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi didactice în 
cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform 

Fişele disciplinelor şi  materialele 
de învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform 
cerinţelor. 

Fişele 
disciplinelor, 
materiale de 

învăţare 
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desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul 
programului de 
studii 

activităţi didactice 
în cadrul 
programului de 
studii 

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  

Întâlniri periodice 
ale îndrumătorilor 

de an cu studenţii de 
la programul de 
studii în vederea 

analizării 
activităţilor 
desfăşurate 

lunar Studenţii fac o analiză a 
activităţilor desfăşurate. 

Analizarea de către studenţi a 
activităţilor desfăşurate şi indicarea 
aspectelor care pot fi îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

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

Monitorizarea 
implementării 
observaţiilor 
desprinse din 

analiza 
chestionarelor de 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studenţilor de la 
programul respectiv 

Septembrie 
2018 

Observaţiile desprinse din 
analiza chestionarelor de 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studenţilor de la programul 

respectiv sunt integrate în fişele 
disciplinelor. 

Observaţiile desprinse din analiza 
chestionarelor de evaluare a 

disciplinelor aplicate studenţilor de 
la programul de studii sunt integrate 

în fisele disciplinelor. 

Chestionare; 
raport sintetic; 

fişele 
disciplinelor 

 

8. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 

Consultări cu 
reprezentanţii 
Arhiepiscopiei 
Argeşului şi 

Muscelului pentru 
identificarea şi 

analiza 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Teologie Sistematică şi 

Practică. Tendinţe Noi în 
Teologia Românească din 
perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii  
Arhiepiscopiei Argeşului şi 

Muscelului au condus la 
identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Teologie Sistematică şi 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale 
programului de 
studii Teologie 
Sistematică şi 

Practică. Tendinţe 
Noi în Teologia 

Românească 

Practică. Tendinţe Noi în Teologia 
Românească din perspectiva 

angajatorilor. 

9. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii   

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Argeş pentru 
identificarea şi 

analiza 
competenţelor 

specifice / 
profesionale ale  
programului de 
studii Teologie 
Sistematică şi 

Practică. Tendinţe 
Noi în Teologia 

Românească 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Teologie Sistematică şi 

Practică. Tendinţe Noi în 
Teologia Românească din 
perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii     
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş au condus la identificarea şi 
analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Teologie Sistematică şi 
Practică. Tendinţe Noi în Teologia 

Românească din perspectiva 
angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

10. Comunicarea 
cu studenţii  

Informări activităţi 
curente, oportunităţi 

studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, Whatsupp, E-mail, 
comunicare prin îndrumătorii de 

an, Avizier, Site upit.ro 

Informarea studenţilor legată de 
activităţile din cadrul programului 

de studii 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger  Pr. conf. univ. dr. Bica Ion Bulacu Ion Alexe Valeriu Petruţ 
Preot Dan Obrocea – 

Arhiepiscopia Argeşului şi 
Muscelului 
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UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII APOLOGETICĂ ŞI DUHOVNICIE 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
APOLOGETICĂ ŞI DUHOVNICIE 

Perioada de raportare 2018 
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Nr. Obiectiv al calităţii 

Descrierea 
activităţii realizate 

conform 
planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniţi Descrierea rezultatelor obţinute 

Observaţii 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire 
a calităţii la 

nivelul 
programului 

de studii 

1. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Fundamentarea 
revizuirii planului 

de învăţământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Plan de 
învăţământ 

- 

2. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Revizuirea 
planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice 

de calitate în domeniul 
programului de studii 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice de 
calitate în domeniul programului de 

studii 

Plan de 
învăţământ 

 

3. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Introducerea 
planului de 

învăţământ pe 
platforma SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie -

septembrie 
2018 

Validarea planului de învăţământ  Planul de învăţământ validat Plan de  
învăţământ 

 

4. Verificarea 
întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice care 

Analiza fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice 
care desfăşoară 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învăţare elaborate 
de cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi didactice în 
cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform 

Fişele disciplinelor şi  materialele 
de învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform 
cerinţelor. 

Fişele 
disciplinelor, 
materiale de 

învăţare 
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desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul 
programului de 
studii 

activităţi didactice 
în cadrul 
programului de 
studii 

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  

Întâlniri periodice 
ale îndrumătorilor 

de an cu studenţii de 
la programul de 
studii în vederea 

analizării 
activităţilor 
desfăşurate 

lunar Studenţii fac o analiză a 
activităţilor desfăşurate. 

Analizarea de către studenţi a 
activităţilor desfăşurate şi indicarea 
aspectelor care pot fi îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

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

Monitorizarea 
implementării 
observaţiilor 
desprinse din 

analiza 
chestionarelor de 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studenţilor de la 
programul respectiv 

Septembrie 
2018 

Observaţiile desprinse din 
analiza chestionarelor de 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studenţilor de la programul 

respectiv sunt integrate în fişele 
disciplinelor. 

Observaţiile desprinse din analiza 
chestionarelor de evaluare a 

disciplinelor aplicate studenţilor de 
la programul de studii sunt integrate 

în fisele disciplinelor. 

Chestionare; 
raport sintetic; 

fişele 
disciplinelor 

 

8. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 

Consultări cu 
reprezentanţii 
Arhiepiscopiei 
Argeşului şi 

Muscelului pentru 
identificarea şi 

analiza 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Apologetică şi 

Duhovnicie din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii  
Arhiepiscopiei Argeşului şi 

Muscelului au condus la 
identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 
studii  Apologetică şi Duhovnicie 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. conf. univ. dr. Pufu 
Gheorghe 

Pr. conf. univ. dr. Sorescu 
Vasile Pr. Dinu Laurenţiu Vasile Ionescu Mircea 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argeşului şi 

Muscelului 

     

 

programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale 
programului de 
studii Teologie  
Apologetică şi 

Duhovnicie 

din perspectiva angajatorilor. 

9. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii   

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Argeş pentru 
identificarea şi 

analiza 
competenţelor 

specifice / 
profesionale ale  
programului de 

studii  Apologetică 
şi Duhovnicie 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Apologetică şi 

Duhovnicie din perspectiva 
angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii     
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş au condus la identificarea şi 
analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 
studii  Apologetică şi Duhovnicie 

din perspectiva angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

10. Comunicarea 
cu studenţii  

Informări activităţi 
curente, oportunităţi 

studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, Whatsupp, E-mail, 
comunicare prin îndrumătorii de 

an, Avizier, Site upit.ro 

Informarea studenţilor legată de 
activităţile din cadrul programului 

de studii 
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Anexa nr. 3.  
F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII ECUMENISM ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
ECUMENISM ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN 

Perioada de raportare 2018 
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Nr. Obiectiv al calităţii 

Descrierea 
activităţii realizate 

conform 
planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniţi Descrierea rezultatelor obţinute 

Observaţii 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire 
a calităţii la 

nivelul 
programului 

de studii 

1. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Fundamentarea 
revizuirii planului 

de învăţământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Plan de 
învăţământ 

- 

2. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Revizuirea 
planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice 

de calitate în domeniul 
programului de studii 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice de 
calitate în domeniul programului de 

studii 

Plan de 
învăţământ 

 

3. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Introducerea 
planului de 

învăţământ pe 
platforma SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie - 

septembrie 
2018 

Validarea planului de învăţământ  Planul de învăţământ validat Plan de  
învăţământ 

 

4. Verificarea 
întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice care 

Analiza fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice 
care desfăşoară 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învăţare elaborate 
de cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi didactice în 
cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform 

Fişele disciplinelor şi  materialele 
de învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform 
cerinţelor. 

Fişele 
disciplinelor, 
materiale de 

învăţare 
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desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul 
programului de 
studii 

activităţi didactice 
în cadrul 
programului de 
studii 

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  

Întâlniri periodice 
ale îndrumătorilor 

de an cu studenţii de 
la programul de 
studii în vederea 

analizării 
activităţilor 
desfăşurate 

lunar Studenţii fac o analiză a 
activităţilor desfăşurate. 

Analizarea de către studenţi a 
activităţilor desfăşurate şi indicarea 
aspectelor care pot fi îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

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

Monitorizarea 
implementării 
observaţiilor 
desprinse din 

analiza 
chestionarelor de 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studenţilor de la 
programul respectiv 

Septembrie 
2018 

Observaţiile desprinse din 
analiza chestionarelor de 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studenţilor de la programul 

respectiv sunt integrate în fişele 
disciplinelor. 

Observaţiile desprinse din analiza 
chestionarelor de evaluare a 

disciplinelor aplicate studenţilor de 
la programul de studii sunt integrate 

în fisele disciplinelor. 

Chestionare; 
raport sintetic; 

fişele 
disciplinelor 

 

8. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 

Consultări cu 
reprezentanţii 
Arhiepiscopiei 
Argeşului şi 

Muscelului pentru 
identificarea şi 

analiza 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Ecumenism în Noul 

Context European  din 
perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii  
Arhiepiscopiei Argeşului şi 

Muscelului au condus la 
identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Ecumenism în Noul Context 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. conf. univ. dr. Bica Ion Pr. conf. univ. dr. Brînzea 
Nicolae Sovejea Ionuț Codruț Udrea Marius Nicolae 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argeşului şi 

Muscelului 

     

programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale 
programului de 

studii Ecumenism în 
Noul Context 

European 

European din perspectiva 
angajatorilor. 

9. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii   

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Argeş pentru 
identificarea şi 

analiza 
competenţelor 

specifice / 
profesionale ale  
programului de 

studii Ecumenism în 
Noul Context 

European 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Ecumenism în Noul 

Context European din 
perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii     
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş au condus la identificarea şi 
analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Ecumenism în Noul Context 
European din perspectiva 

angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

10. Comunicarea 
cu studenţii  

Informări activităţi 
curente, oportunităţi 

studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, Whatsupp, E-mail, 
comunicare prin îndrumătorii de 

an, Avizier, Site upit.ro 

Informarea studenţilor legată de 
activităţile din cadrul programului 

de studii 
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Anexa nr. 3.  
F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII RESTAURAREA ICOANEI, A PICTURII MURALE ŞI DE ŞEVALET 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
RESTAURAREA ICOANEI, A PICTURII MURALE ŞI DE ŞEVALET 

Perioada de raportare 2018 
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Nr. Obiectiv al calităţii 

Descrierea 
activităţii realizate 

conform 
planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniţi Descrierea rezultatelor obţinute 

Observaţii 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire 
a calităţii la 

nivelul 
programului 

de studii 

1. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Fundamentarea 
revizuirii planului 

de învăţământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Plan de 
învăţământ 

- 

2. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Revizuirea 
planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice 

de calitate în domeniul 
programului de studii 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice de 
calitate în domeniul programului de 

studii 

Plan de 
învăţământ 

 

3. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Introducerea 
planului de 

învăţământ pe 
platforma SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie - 

septembrie 
2018 

Validarea planului de învăţământ  Planul de învăţământ validat Plan de  
învăţământ 

 

4. Verificarea 
întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice care 

Analiza fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice 
care desfăşoară 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învăţare elaborate 
de cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi didactice în 
cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform 

Fişele disciplinelor şi  materialele 
de învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform 
cerinţelor. 

Fişele 
disciplinelor, 
materiale de 

învăţare 
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desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul 
programului de 
studii 

activităţi didactice 
în cadrul 
programului de 
studii 

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  

Întâlniri periodice 
ale îndrumătorilor 

de an cu studenţii de 
la programul de 
studii în vederea 

analizării 
activităţilor 
desfăşurate 

lunar Studenţii fac o analiză a 
activităţilor desfăşurate. 

Analizarea de către studenţi a 
activităţilor desfăşurate şi indicarea 
aspectelor care pot fi îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

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

Monitorizarea 
implementării 
observaţiilor 
desprinse din 

analiza 
chestionarelor de 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studenţilor de la 
programul respectiv 

Septembrie 
2018 

Observaţiile desprinse din 
analiza chestionarelor de 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studenţilor de la programul 

respectiv sunt integrate în fişele 
disciplinelor. 

Observaţiile desprinse din analiza 
chestionarelor de evaluare a 

disciplinelor aplicate studenţilor de 
la programul de studii sunt integrate 

în fisele disciplinelor. 

Chestionare; 
raport sintetic; 

fişele 
disciplinelor 

 

8. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 

Consultări cu 
reprezentanţii 
Arhiepiscopiei 
Argeşului şi 

Muscelului pentru 
identificarea şi 

analiza 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Restaurarea Icoanei, a 

Picturii Murale şi de Şevalet din 
perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii  
Arhiepiscopiei Argeşului şi 

Muscelului au condus la 
identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii  Restaurarea Icoanei, a 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale 
programului de 

studii Restaurarea 
Icoanei, a Picturii 

Murale şi de Şevalet 

Picturii Murale şi de Şevalet  din 
perspectiva angajatorilor. 

9. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii   

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Argeş pentru 
identificarea şi 

analiza 
competenţelor 

specifice / 
profesionale ale  
programului de 

studii  Restaurarea 
Icoanei, a Picturii 

Murale şi de Şevalet 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Restaurarea Icoanei, a 

Picturii Murale şi de Şevalet din 
perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii     
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş au condus la identificarea şi 
analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii  Restaurarea Icoanei, a 
Picturii Murale şi de Şevalet din 

perspectiva angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

10. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii S.C. 

DanArt Import-
Export S.R.L. pentru 

identificarea şi 
analiza 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale  
programului de 

studii  Restaurarea 
Icoanei, a Picturii 

Murale şi de Şevalet 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Restaurarea Icoanei, a 

Picturii Murale şi de Şevalet din 
perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii      
S.C. DanArt Import-Export 

S.R.L.au condus la identificarea şi 
analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii  Restaurarea Icoanei, a 
Picturii Murale şi de Şevalet din 

perspectiva angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

11. Comunicarea 
cu studenţii  

Informări activităţi 
curente, oportunităţi 

studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, Whatsupp, E-mail, 
comunicare prin îndrumătorii de 

an, Avizier, Site upit.ro 

Informarea studenţilor legată de 
activităţile din cadrul programului 

de studii 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Safta Roger Conf. univ. dr. Grecu Dorin Macovei Vasile Ban Adriana 
Preot Dan Obrocea – 

Arhiepiscopia Argesului si 
Muscelului 
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Anexa nr. 3.  
F02-PL-53-01:Raport anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 
PROGRAMUL DE STUDII MISIUNE ŞI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII 
MISIUNE ŞI SLUJIRE PRIN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL 

Perioada de raportare 2018 
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Nr. Obiectiv al calităţii 

Descrierea 
activităţii realizate 

conform 
planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de rezultat 
predefiniţi Descrierea rezultatelor obţinute 

Observaţii 
(documente 
rezultate în 

urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire 
a calităţii la 

nivelul 
programului 

de studii 

1. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Fundamentarea 
revizuirii planului 

de învăţământ  

Aprilie-
mai 2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi 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 şi cerinţelor 
existente pe piaţa muncii. 

Plan de 
învăţământ 

- 

2. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Revizuirea 
planurilor de 
învăţământ 

Mai-iunie 
2018 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice 

de calitate în domeniul 
programului de studii 

Planul de învăţământ corespunde 
standardelor generale şi specifice de 
calitate în domeniul programului de 

studii 

Plan de 
învăţământ 

 

3. Optimizarea 
planurilor de 
învăţământ, în 
conformitate cu 
cerinţele ARACIS şi 
cu documentele UPIT 

Introducerea 
planului de 

învăţământ pe 
platforma SIIMADC 

Mai 2018 
Iulie - 

septembrie 
2018 

Validarea planului de învăţământ  Planul de învăţământ validat Plan de  
învăţământ 

 

4. Verificarea 
întocmirii fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice care 

Analiza fişelor 
disciplinelor şi a 
materialelor de 
învăţare elaborate de 
cadrele didactice 
care desfăşoară 

septembrie 
2018 

Fişele disciplinelor şi  
materialele de învăţare elaborate 
de cadrele didactice care 
desfăşoară activităţi didactice în 
cadrul programului de studii 
sunt întocmite conform 

Fişele disciplinelor şi  materialele 
de învăţare elaborate de cadrele 
didactice care desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul programului de 
studii sunt întocmite conform 
cerinţelor. 

Fişele 
disciplinelor, 
materiale de 

învăţare 
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desfăşoară activităţi 
didactice în cadrul 
programului de 
studii 

activităţi didactice 
în cadrul 
programului de 
studii 

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  

Întâlniri periodice 
ale îndrumătorilor 

de an cu studenţii de 
la programul de 
studii în vederea 

analizării 
activităţilor 
desfăşurate 

lunar Studenţii fac o analiză a 
activităţilor desfăşurate. 

Analizarea de către studenţi a 
activităţilor desfăşurate şi indicarea 
aspectelor care pot fi îmbunătăţite. 

Procese-
verbale ale 
întâlnirilor  

 

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

Monitorizarea 
implementării 
observaţiilor 
desprinse din 

analiza 
chestionarelor de 

evaluare a 
disciplinelor aplicate 

studenţilor de la 
programul respectiv 

Septembrie 
2018 

Observaţiile desprinse din 
analiza chestionarelor de 

evaluare a disciplinelor aplicate 
studenţilor de la programul 

respectiv sunt integrate în fişele 
disciplinelor. 

Observaţiile desprinse din analiza 
chestionarelor de evaluare a 

disciplinelor aplicate studenţilor de 
la programul de studii sunt integrate 

în fisele disciplinelor. 

Chestionare; 
raport sintetic; 

fişele 
disciplinelor 

 

8. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 

Consultări cu 
reprezentanţii 
Arhiepiscopiei 
Argeşului şi 

Muscelului pentru 
identificarea şi 

analiza 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii Misiune şi Slujire prin 
Limbajul Mimico-Gestual din 

perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii  
Arhiepiscopiei Argeşului şi 

Muscelului au condus la 
identificarea şi analiza 

competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Misiune şi Slujire prin 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

competenţelor 
specifice / 

profesionale ale 
programului de 
studii Misiune şi 

Slujire prin 
Limbajul Mimico-

Gestual 

Limbajul Mimico-Gestual din 
perspectiva angajatorilor. 

9. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii   

Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Argeş pentru 
identificarea şi 

analiza 
competenţelor 

specifice / 
profesionale ale  
programului de 
studii Misiune şi 

Slujire prin 
Limbajul Mimico-

Gestual 

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Misiune şi Slujire prin 
Limbajul Mimico-Gestual din 

perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii     
Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Argeş au condus la identificarea şi 
analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Misiune şi Slujire prin 
Limbajul Mimico-Gestual din 

perspectiva angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 

 

 

10. Evaluarea  periodica 
a cerinţelor 
sectorului economic 
şi social referitoare la 
competenţele 
necesare 
absolvenţilor 
programului de 
studii şi calitatea 
programului de 
studii 

Consultări cu 
reprezentanţii  

Asociaţiei Naţionale 
a Surzilor din 

România pentru 
identificarea şi 

analiza 
competenţelor 

specifice / 
profesionale ale  
programului de 
studii Misiune şi 

Slujire prin 
Limbajul Mimico-

Martie 
2018 

Identificarea şi analiza 
competenţelor specifice / 

profesionale ale programului de 
studii  Misiune şi Slujire prin 
Limbajul Mimico-Gestual din 

perspectiva angajatorilor 

Consultările cu reprezentanţii       
Asociaţiei Naţionale a Surzilor din 
România au condus la identificarea 
şi analiza competenţelor specifice / 
profesionale ale  programului de 

studii Misiune şi Slujire prin 
Limbajul Mimico-Gestual din 

perspectiva angajatorilor. 

RAPORT 
asupra 

discuţiilor avute 
cu angajatorii 
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Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

Resp. ECTS Cadru didactic Student Absolvent Reprezentant al 
angajatorilor 

Pr. lect. univ. dr. Gîrbea 
Gheorghe Pr. conf. dr. Onu Constantin Bodea Ana-Maria Arsene-Onu Cristina 

Preot Dan Obrocea – 
Arhiepiscopia Argesului si 

Muscelului 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestual 
11. Comunicarea 

cu studenţii  
Informări activităţi 

curente, oportunităţi 
studenţi, apeluri 

Permanent  Facebook, Whatsupp, E-mail, 
comunicare prin îndrumătorii de 

an, Avizier, Site upit.ro 

Informarea studenţilor legată de 
activităţile din cadrul programului 

de studii 
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Anexa nr. 5.  

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

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 

PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII  
LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI DE TEOLOGIE 

Perioada de planificare 2019 
 
 

Nr. crt. Obiectivele calităţii urmărite la 
nivelul departamentului Activităţi Termene/Perioade de 

realizare 
Indicatori de rezultat 

predefiniţi 
1.  Evaluarea activităţii desfăşurate de 

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

ianuarie – iunie 
2019 

Evaluarea cadrelor 
didactice se desfăşoară 
conform procedurii în 
vigoare 

2.  Evaluarea activităţii desfăşurate de 
cadrele didactice 

Îndeplinirea atribuţiilor specifice stabilite prin 
reglementări în procesul de evaluare de către 
studenţi a disciplinelor  

ianuarie – iunie 
2019 

Evaluarea cadrelor 
didactice se desfăşoară 
conform procedurii în 
vigoare 

3.  Evaluarea activităţii desfăşurate de 
cadrele didactice 

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

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

4.  Evaluarea implementării Îndeplinirea obligaţiilor stabilite de CEAC-U în permanent Documentele SMC sunt 
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documentelor SMC la nivelul 
facultăţii 

cadrul grupurilor de lucru  (misiuni de audit în 
UPIT) 

implementate corect şi 
eficient la nivelul 
facultăţii 

5.  Evaluarea implementării 
documentelor SMC la nivelul 
facultăţii 

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

periodic Documentele SMC sunt 
implementate corect şi 
eficient la nivelul 
facultăţii 

6.  Asigurarea standardelor de calitate 
la nivelul departamentului şi la 
nivelul facultăţii 

Contribuţii la elaborarea metodologiilor şi 
procedurilor de asigurare a calităţii în cadrul 
CEAC-FTLIA 

permanent Metodologiile şi 
procedurile de asigurare a 
calităţii elaborate în cadrul 
CEAC-FTLIA sunt în 
concordanţă cu 
documentele SMC de la 
nivelul universităţii  

7.  Asigurarea standardelor de calitate 
la nivelul departamentului 

Analiză şi 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 şi 
specifice de calitate 
elaborate de către 
ARACIS 

8.  Asigurarea standardelor de calitate 
la nivelul departamentului 

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

aprilie, iulie 
 2019 

Activitatea de îndrumare a 
studenţilor se desfăşoară 
conform regulamentelor şi 
procedurilor în vigoare  

9.  Creşterea vizibilităţii programelor de 
studii gestionate de departament 

Contribuţii la activitatea de promovare a 
programelor de studii din cadrul Departamentului 
de Teologie (Zilele Porţilor Deschise, prezentări 
ale ofertei educaţionale în diverse contexte) 

permanent Programele de studii din 
cadrul Departamentului de 
Teologie sunt promovate 
prin acţiuni diverse şi 
conduce la creşterea 
numărului de potenţiali 
candidate la admitere  

10.  Creşterea gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor  activităţilor din cadrul 

Sprijinirea şi promovarea activităţilor socio-
educative şi culturale ale studenţilor de la 

permanent Activităţi socio-educative 
şi culturale ale studenţilor 
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programelor de studii gestionate de 
departament 

programele din cadrul Departamentului de 
Teologie 

de la programele din 
cadrul Departamentului de 
Teologie 

11.  Evaluarea  periodica a cerinţelor 
sectorului economic şi social 
referitoare la competenţele 
necesare absolvenţilor 
programului de studii şi calitatea 
programului de studii 

 

Monitorizarea bazei de date a absolvenţilor 
programelor din cadrul Departamentului de 
Teologie şi propuneri de integrare a 
reprezentanţilor mediului socio-economic în 
îmbunătăţirea conţinutului procesului didactic şi 
de cercetare derulat la nivelul Departamentului de 
Teologie 

permanent Consultări cu 
reprezentanţii mediului 
socio-economic în vederea 
îmbunătăţirii conţinutului 
procesului didactic şi de 
cercetare derulat la nivelul 
Departamentului de 
Teologie 

12.  Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 

calităţii la nivelul departamentului 

Elaborarea unui raport anual privind evaluarea şi 
asigurarea calităţii la nivelul departamentului 

decembrie 2019 Raport anual privind 
evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul 
departamentului 

 
 

Întocmit, 
Responsabil de calitate la nivelul departamentului (RCD), 

Asist. dr. Giugea Gheorghiţa Daniela 
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Anexa nr. 6.  
F04-PL-53-01: Raport anual de activitate privind asigurarea calităţii la nivelul departamentului (RCD) 

 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE 

 
AVIZAT, APROBAT 

Director Departament, în şedinţa Departamentului de Teologie din data de 
Pr. lect. univ. dr. Gheorghe GÎRBEA ……………………………………… 

 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI LIMBĂ, 
LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 

Perioada de raportare 2018 
 

Nr. 
crt. Obiectiv al calităţii Descrierea activităţii realizate 

conform planificării 

Perioada în 
care a fost 
realizată 

activitatea 

Indicatori de 
rezultat 

predefiniţi 

Descrierea 
rezultatelor 

obţinute 

Observaţii 
(documente 

rezultate în urma 
desfăşurării 

activităţii, alte 
observaţii 
relevante) 

 
Propuneri 
măsuri de 

îmbunătăţire a 
calităţii la 

nivelul 
departamentul

ui 
1. Evaluarea activităţii 

desfăşurate de cadrele 
didactice 

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

ianuarie – 
iunie 2018 

Evaluarea cadrelor 
didactice se 
desfăşoară 
conform procedurii 
în vigoare 

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

Chestionare, rapoarte  

2. Evaluarea activităţii 
desfăşurate de cadrele 
didactice 
 

Îndeplinirea atribuţiilor 
specifice stabilite prin 
reglementări în procesul de 
evaluare de către studenţi a 
disciplinelor  

ianuarie – 
iunie 2018 

Evaluarea cadrelor 
didactice se 
desfăşoară 
conform procedurii 
în vigoare 

Evaluarea cadrelor 
didactice se 
desfăşoară conform 
procedurii în vigoare 

Chestionare, rapoarte  
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3. Evaluarea activităţii 
desfăşurate de cadrele 
didactice 

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

Iunie-iulie 
2018 

Evaluarea cadrelor 
didactice se 
desfăşoară 
conform procedurii 
în vigoare 

Evaluarea cadrelor 
didactice se 
desfăşoară conform 
procedurii în vigoare 

Chestionare, rapoarte  

4. Evaluarea implementării 
documentelor SMC la 
nivelul facultăţii 

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

permanent Documentele SMC 
sunt implementate 
corect şi eficient la 
nivelul facultăţii 

Documentele SMC 
sunt implementate 
corect şi eficient la 
nivelul facultăţii 

Rapoarte  

5. Evaluarea implementării 
documentelor SMC la 
nivelul facultăţii 

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

periodic Documentele SMC 
sunt implementate 
corect şi eficient la 
nivelul facultăţii 

Documentele SMC 
sunt implementate 
corect şi eficient la 
nivelul facultăţii 

Rapoarte  

6. Asigurarea standardelor 
de calitate la nivelul 
departamentului şi la 
nivelul facultăţii 

Contribuţii la elaborarea 
metodologiilor şi procedurilor 
de asigurare a calităţii în cadrul 
CEAC-FTLIA 

permanent Metodologiile şi 
procedurile de 
asigurare a calităţii 
elaborate în cadrul 
CEAC-FTLIA sunt 
în concordanţă cu 
documentele SMC 
de la nivelul 
universităţii  

Metodologiile şi 
procedurile de 
asigurare a calităţii 
elaborate în cadrul 
CEAC-FTLIA sunt 
în concordanţă cu 
documentele SMC 
de la nivelul 
universităţii 

Metodologii şi 
proceduri la nivelul 
FTLIA 

 

7. Asigurarea standardelor 
de calitate la nivelul 
departamentului 

Analiză şi 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 şi 
specifice de 
calitate elaborate 
de către ARACIS 

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

Analiza de nevoi 
privind baza 
materială şi 
utilizarea acesteia 

 

8. Asigurarea standardelor 
de calitate la nivelul 
departamentului 

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

aprilie, iulie 
 2018 

Activitatea de 
îndrumare a 
studenţilor se 
desfăşoară 
conform 
regulamentelor şi 
procedurilor în 

Activitatea de 
îndrumare a 
studenţilor se 
desfăşoară conform 
regulamentelor şi 
procedurilor în 
vigoare 

Documentele 
întocmite de 
îndrumătorii de an 
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vigoare  
9. Creşterea vizibilităţii 

programelor de studii 
gestionate de departament 

Contribuţii la activitatea de 
promovare a programelor de 
studii din cadrul 
Departamentului de Teologie 
(Zilele Porţilor Deschise, 
prezentări ale ofertei 
educaţionale în diverse 
contexte) 

permanent Programele de 
studii din cadrul  
Departamentului 
de Teologie sunt 
promovate prin 
acţiuni diverse şi 
conduce la 
creşterea 
numărului de 
potenţiali 
candidate la 
admitere.  

Programele de studii 
din cadrul  
Departamentului de 
Teologie au fost 
promovate prin 
acţiuni care au 
implicat studenţii, 
elevii şi cadrele 
didactice din DLLIA 
şi din învăţământul 
preuniversitar.  

Acţiuni de 
promovare 

 

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

Sprijinirea şi promovarea 
activităţilor socio-educative şi 
culturale ale studenţilor de la 
programele din cadrul  
Departamentului de Teologie 

permanent Activităţi socio-
educative şi 
culturale ale 
studenţilor de la 
programele din 
cadrul  
Departamentului 
de Teologie 

Organizarea unor 
manifestări artistice 
şi educative în 
colaborare cu 
studenţi şi cadre 
didactice din 
învăţământul 
preuniversitar. 

Activităţi socio-
educative şi culturale 

 

11. 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 
studenţilor în 
competiţiile 
naţionale şi 
internaţionale 

Studenţii au fost 
informaţi despre 
competiţii naţionale 
şi international şi au 
fost sprijiniţi să 
participle. 

Performanţele 
realizate de studenţii 

participanţi la 
diferite concursuri 

 

12. Evaluarea  periodica a 
cerinţelor sectorului 
economic şi social 
referitoare la 
competenţele necesare 
absolvenţilor programului 
de studii şi calitatea 
programului de studii 

 

Monitorizarea bazei de date a 
absolvenţilor programelor din 
cadrul  Departamentului de 
Teologie şi propuneri de 
integrare a reprezentanţilor 
mediului socio-economic în 
îmbunătăţirea conţinutului 
procesului didactic şi de 
cercetare derulat la nivelul  
Departamentului de Teologie 

permanent Consultări cu 
reprezentanţii 
mediului socio-
economic în 
vederea 
îmbunătăţirii 
conţinutului 
procesului didactic 
şi de cercetare 
derulat la nivelul  

Reprezentanţii 
mediului socio-
economic au fost 
consultaţi în vederea 
îmbunătăţirii 
conţinutului 
procesului didactic 
şi de cercetare 
derulat la nivelul  
Departamentului de 

Baza de date a 
absolvenţilor 
Procese-verbale ale 
întâlnirilor 
desfăşurate  
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Întocmit, 

Responsabil de calitate la nivelul departamentului (RCD), 
Pr. prof. univ. dr. habil. Ion POPESCU 

 
 

Departamentului 
de Teologie 

Teologie 

13. Elaborarea unui raport 
anual privind evaluarea şi 

asigurarea calităţii la 
nivelul departamentului 

Elaborarea unui raport anual 
privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii la nivelul 
departamentului 

decembrie 
2018 

Raport anual 
privind evaluarea 
şi asigurarea 
calităţii la nivelul 
departamentului 

Raport anual privind 
evaluarea şi 
asigurarea calităţii la 
nivelul 
departamentului 

Raport anual privind 
evaluarea şi 

asigurarea calităţii la 
nivelul 

departamentului 

 


