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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI 

DE STUDII MASTER PSIHOLOGIE CLINICĂ: EVALUARE ȘI INTERVENȚIE 

Perioada de raportare 2019 

 

Nr

crt 

Obiectiv al 

calității 

Descrierea 

activității 

realizate 

conform 

planificării 

Perioada 

în care a 

fost 

realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea 

rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în 

urma 

desfășurării 

activității, 

alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri de 

îmbunătățire a calității 

la nivelul programului 

de studii 

1 Asigurarea 

managementului 

strategic al 

activităţii privind 

calitatea 

programului de 

studiu Psihologie 

clinică – 

evaluare și 

intervenție 

Stabilirea 

graficului 

ședințelor de 

lucru, 

activităților și 

responsabilitățil

or CEAC a 

programului de 

studiu master 

Psihologie 

clinică – 

evaluare și 

intervenție 

 

Elaborarea 

planului anual 

de activităţi 

Ianuarie 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie 

2019 

 

- planul anual 

de activități 

al Comisiei 

de Evaluare 

și Asigurare 

a Calității a 

programului 

de studiu 

master 

Psihologie 

clinică – 

evaluare și 

intervenție 

Membrii 

Comisiei s-

au întâlnit 

într-o ședință 

de lucru, în 

care au fost 

detaliate 

aspectele 

legate de 

activitățile și 

responsabilit

ățile CEAC-

P. A fost 

stabilit 

graficul 

ședințelor de 

lucru.  

 

A fost 

elaborat 

planul anual 

de activități 

pe anul 2018 

și trimis 

responsabilu

lui de calitate 

la nivelul 

Procese 

verbale ale 

ședințelor de 

lucru. 

Realizarea acordului 

permanent (prin 

comunicare și 

colaborare) între 

activitatea comisiei  

CEAC-P și activitatea 

celorlalte structuri de 

asigurarea a calității de 

la nivelul facultății și 

universității. 
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Departament

ului.  

Elaborarea 

raportului anual 

privind 

îmbunătățirea 

calității la 

nivelul 

programului de 

studii; 

Decembrie 

2019 

 

- raport 

anual de 

activitate 

pentru anul 

calendaristic 

incheiat 

A fost 

realizat 

raportul 

anual de 

activitate 

pentru anul 

calendaristic 

încheiat. 

Acesta a fost 

transmis 

responsabilu

lui de 

calitate la 

nivelul 

Departament

ului.  

Proces 

verbal al 

întâlnirii de 

lucru în care 

a fost 

elaborat 

raportul 

anual de 

activitate 

pentru anul 

2018. 

Raportul de activitate a 

întrunit cerințele de 

evaluare și asigurare a 

calității în acord cu 

cerințele de la nivelul 

facultății și universității.  

Propuneri 

privind 

îmbunătățirea 

calității la 

nivelul 

programului de 

studii 

- analiza 

planurilor de 

învatamânt din 

cadrul altor 

universități din 

România 

Iunie 2019 

 

-plan de 

masuri 

privind 

îmbunătățirea 

calității la 

nivelul 

programului 

de studii 

 

Comisia a 

studiat și 

comparat 

planurile de 

învățământ 

de la 

programe de 

master de 

psihologie 

clinică, din 

cadrul altor 

universități 

din 

România. 

Proces 

verbal al 

ședinței de 

lucru. 

Planul de învățământ a 

specializării Master: 

Psihologie clinică – 

evaluare și intervenție 

este în acord cu 

planurile de învățământ 

din cadrul programelor 

de master ale altor 

universități din țară.  

2 Asigurarea 

indeplinirii 

aşteptărilor şi 

cerinţelor 

sectorului 

economic și 

social referitoare 

la competenţele 

absolvenţilor şi 

la calitatea 

programului de 

studii 

 

Analiza 

aşteptărilor şi 

cerinţelor 

sectorului 

economic și 

social referitoare 

la competențele 

necesare 

absolvenților 

programului de 

studii (evaluarea 

nevoilor pe piața 

muncii) și 

calitatea 

programului de 

studii 

 

Corelarea 

misiunii 

programului de 

studii master 

Psihologie 

clinică – 

evaluare și 

intervenție, cu 

Martie 

2019 - 

Iunie 2019 

 

- plan de 

măsuri în 

vederea 

identificării 

și satisfacerii 

cerințelor 

pieței muncii 

 

La întâlnire 

au participat 

reprezentanți 

ai 

angajatorilor 

din sectorul 

public și 

privat.  

A fost 

schițat un 

plan de 

măsuri în 

vederea 

identificării 

și satisfacerii 

cerințelor 

pieței 

muncii. 

Proces 

verbal al 

întrunirii cu 

reprezentanți 

ai 

angajatorilor 

din unități 

publice și 

private 

 

Competențele necesare 

absolvenților 

programului de studii și 

calitatea programului de 

studii corespund 

așteptărilor și cerințelor 

sectorului economic și 

social. 

  

Misiunea programului 

de de studii master 

Psihologie clinică – 

evaluare și intervenție 

este în acord cu cerințele 

pieței muncii. 
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cerințele pieței 

muncii. 

3 Asigurarea 

calităţii 

activităților și 

proceselor 

desfasurate in 

cadrul 

programului de 

studii master 

Psihologie 

clinică – 

evaluare și 

intervenție 

Analiza gradului 

de îndeplinire a 

standardelor  

generale și 

specifice de 

calitate în 

domeniul 

programului de 

studii elaborate 

de ARACIS 

Mai 2019 

Noiembrie 

2019 

 

- plan de 

măsuri pentru 

creșterea 

gradului de 

calitate a 

serviciilor 

educaționale 

furnizate in 

cadrul 

programului. 

 

Comisia a 

făcut câteva 

propuneri 

utile creșterii 

gradului de 

calitate a 

serviciilor 

educaționale 

furnizate în 

cadrul 

masterului.  

Proces 

verbal al 

întâlnirii de 

lucru. 

Implicarea într-o mai 

mare  

măsură a studenților 

masteranzi în proiectele 

de cercetare. 

 

Creșterea numărului de 

lucrări publicate în 

colaborare cu studenții 

masterului. 

 

Organizarea unor 

colective de cercetare 

formate din studenții 

masterului, pe diferite 

tematici de cercetare și 

conduse de cadre 

didactice ale 

specializării.  

 

Orientarea, într-o 

măsură mai mare, a 

subiectelor lucrărilor de 

disertație 

spre domenii care 

interesează mediul 

economic și social. 

 

 Fundamentarea 

elaborării/ 

revizuirii 

planului de 

învățământ 

pentru a 

corespunde 

standardelor 

ARACIS, în 

conformitate cu 

Regulamentul 

privind 

elaborarea, 

revizuirea, 

avizarea și 

aprobarea 

planurilor de 

învățământ. 

Iunie-iulie 

2019 

- grile de 

autoevaluare 

și evaluare a 

calității 

activităților 

în 

concordanță 

cu 

Regulamentu

lui privind 

evaluarea 

periodică a 

cadrelor 

didactice 

- plan de 

învățământ 

revizuit 

 

Membrii 

comisiei au 

studiat 

rezultatele 

evaluărilor 

anuale pe 

baza 

Regulament

ului privind 

evaluarea 

periodică a 

cadrelor 

didactice. 

 

Planul de 

învățământ a 

fost revizuit 

pentru a 

corespunde 

standardelor 

ARACIS. 

 

Au fost 

respectate 

cerințele 

Regulament

ului privind 

Proces 

verbal. 

Evaluarea anuală a 

cadrelor didactice de 

către studenți, 

autoevaluarea  

și evaluarea  

colegială 

s-au realizat în acord cu 

procedura UPIT, 

rezultatele sunt prezente 

în documentele facultății 

și sunt în concordanță cu 

Regulamentului privind 

evaluarea periodică a 

cadrelor didactice. 

 

Planul de învățământ 

actual întrunește 

standardele ARACIS și 

este întocmit în 

conformitate cu 

Regulamentul privind 

elaborarea, revizuirea, 

avizarea și aprobarea 

planurilor de 

învățământ. 
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elaborarea, 

revizuirea, 

avizarea și 

aprobarea 

planurilor de 

învățământ. 

Analiza fişelor 

disciplinelor 

programului de 

studiu conform 

Regulamentului 

privind 

elaborarea, 

revizuirea, 

avizarea și 

aprobarea 

planurilor de 

învățământ  

Septembrie 

2019 

- evaluarea 

fișelor 

disciplinelor 

și a 

materialelor 

suport pentru  

învățare 

 

-adaptarea  

fișelor 

disciplinelor 

și a 

materialelor 

suport pentru  

învățare 

pentru anul 

universitar 

2018-2019 

pentru a 

corespunde 

cerințelor.  

Membrii 

comisiei au 

parcurs 

fișele 

disciplinelor, 

așa cum au 

fost realizate 

de titularii 

de disciplină 

și a realizat 

modificări, 

acolo unde a 

fost cazul. 

În câteva 

cazuri, fișele 

de disciplină 

nu erau 

realizate 

conform 

cerințelor.  

Fișele de disciplină și 

materialele suport 

pentru învățare 

corespund cerințelor.  

Analiza 

materialelor de 

învățare 

elaborate de 

cadrele didactice 

Martie - 

Iunie 2019 

 

Octombrie 

– 

Noiembrie 

2019 

 

-Suporturi de 

curs și 

materiale de 

învățare 

revizuite 

pentru 

disciplinele 

din planul de 

învățământ. 

 

Membrii 

comisiei au 

parcurs 

suporturile 

de curs și 

materialele 

de învățare. 

În unele 

cazuri, 

suporturile 

de curs au 

avut nevoie 

de revizuiri 

(integrarea 

unor 

elemente de 

noutate, 

adaptarea 

materialului 

de curs la 

obiectivele 

disciplinei, 

bibliografie 

recentă etc.) 

Adaptarea continuă și 

realizarea 

corespondenței între 

tematica disciplinei si 

suporturile de curs. 

Încărcarea suporturilor 

de curs și a materialelor 

de învățare pe platforma 

de E-learning. 

 

Participarea la 

elaborarea 

/verificarea/aviz

area 

metodologiilor 

și procedurilor 

proprii 

programului de 

studiu 

Permanent 

 

- Procedură  

internă de 

monitorizare 

si asigurare a 

calității 

programului 

de master 

Psihologie 

clinică – 

evaluare și 

intervenție 

 

Membrii 

comisiei au 

participat la 

toate 

întîlnirile de 

lucru 

prevăzute în 

planul de 

activitate.  

-Procese 

verbale 

ședințe de 

lucru CEAC- 

P program  

master 

Psihologie 

clinică – 

evaluare și 

intervenție 

Comisia CEAC-P a 

realizat toate activitățile 

prevăzute în planul de 

activitate, respectând 

cerințele de evaluare și 

asigurare a calității așa 

cum sunt prevăzute în 

procedură.   
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