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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII 

LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII Comunicare organizațională 

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 

manageme

ntului 

strategic al 

activităţii 

privind 

calitatea 

programul

ui de 

studiu 

Consiliere 

în 

asistenţa 

socială 

Stabilirea 

graficului 

ședințelor de 

lucru, 

activităților 

și 

responsabilit

ăților CEAC 

a 

programului 

de studiu 

master 

Consiliere 

în asistenţa 

socială 

Elaborarea 

Ianuarie 

2019 

 

 

 

 

Martie 2019 

 

- planul 

anual de 

activitati al 

Comisiei de 

Evaluare si 

Asigurare a 

Calității a 

programului 

de studiu 

Consiliere în 

asistenţa 

socială 

 Plan anul de 

activitate 

CEAC-P CO 

 



planului 

anual de 

activităţi 

  Elaborarea 

raportului 

anual 

privind 

îmbunătățire

a calității la 

nivelul 

programului 

de studii; 

Decembrie 

2018 

 

- raport 

anual de 

activitate 

pentru anul 

calendaristic 

incheiat 

 Raport de 

activitate 

 

  Propuneri 

privind 

îmbunătățire

a calității la 

nivelul 

programului 

de studii 

- analiza 

planurilor de 

învatamânt 

din cadrul 

altor 

universități 

din România 

Iunie 2019 

 

-plan de 

masuri 

privind 

îmbunătățire

a calității la 

nivelul 

programului 

de studii 

 

 Plan de măsuri  

2. Asigurarea 

indeplinirii 

aşteptărilor 

şi 

cerinţelor 

sectorului 

economic 

și social 

referitoare 

la 

competenţ

ele 

absolvenţil

or şi la 

calitatea 

programul

ui de studii 

Consiliere 

în 

asistenţa 

socială  

 

Analiza 

aşteptărilor 

şi cerinţelor 

sectorului 

economic și 

social 

referitoare la 

competențel

e necesare 

absolvenților 

programului 

de studii și 

calitatea 

programului 

de studii; 

Corelarea 

misiunii 

programului 

de studii 

master 

Consiliere 

în asistenţa 

socială, cu 

cerințele 

Martie-Iunie 

2019 

- proces 

verbal 

intrunire cu 

reprezentanți 

ai 

angajatorilor 

din unități 

publice și 

private; 

- plan de 

masuri in 

vederea 

identificarii 

si satisfacerii 

cerintelor 

pietei muncii 

 

 Plan de măsuri  



pieței muncii 

3. Asigurarea 

calităţii 

activitatilo

r si 

proceselor 

desfasurate 

in cadrul 

programul

ui de studii 

master 

Consiliere 

în 

asistenţa 

socială 

Analiza 

gradul de 

îndeplinire a 

standardelor  

generale și 

specifice de 

calitate în 

domeniul 

programului 

de studii 

elaborate de 

ARACIS 

Mai- 

Noiembrie 

2019 

 

- raport de 

cercetare, 

- plan de 

măsuri 

pentru 

creșterea 

gradului de 

calitate a 

serviciilor 

educaționale 

furnizate in 

cadrul 

programului. 

 

 Plan de măsuri  

  Fundamentar

ea elaborării 

/ revizuirii 

planului de 

învățământ 

pentru a 

corespunde 

standardelor 

ARACIS 

Iunie-iulie 

2019 

- grile de 

autoevaluare 

și evaluare a 

calității 

activităților 

- plan de 

învățământ 

revizuit 

 

 plan de 

învățământ 

revizuit 

 

 

  Analiza 

fişelor 

disciplinelor 

programului 

de studiu 

Septembrie 

2018 

-grile pentru 

evaluarea 

fișelor 

disciplinelor 

și 

materialelor 

suport pentru  

învățare 

 

-fisele 

disciplinelor 

analizate si 

imbunatatite 

pentru anul 

universitar 

2018-2019, 

corespunzato

r cerintelor  

 Fișe discipline 

revizuite 

 

  Analiza 

materialelor 

de învățare 

elaborate de 

cadrele 

didactice 

Martie - 

Iunie 2019 

 

Oct. – 

Nov.2018 

 

-Suporturi de 

curs si 

materiale de 

invatare 

revizuite 

pentru 

disciplinele 

din planul de 

învățământ. 

 

 Suporturi de 

curs revizuite 

 

  Participarea Permanent - Procedură  

internă de 

   



la elaborarea 

/verificarea/a

vizarea 

metodologiil

or și 

procedurilor 

proprii 

programului 

de studiu 

 monitorizare 

si asigurare a 

calității 

programului 

de master 

Consiliere în 

asistenţa 

socială 

-Procese 

verbale 

ședințe de 

lucru CEAC- 

program  

master 

Consiliere în 

asistenţa 

socială 

 

Întocmit, 

 

CEAC-P CONSILIERE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ 

 
1. Conf.univ.dr. Gruioniu Octavian- Responsabil ECTS program 

2. Lect.univ.dr. Dumitrescu Ana Maria 

3. Turturică Marina - Student 

4. Pita (Pirvan) Maria Cristina - Absolvent 

        5.   Macovei Adrian - reprezentant angajator (Director executiv DGASPC Arges) 


