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În Universitatea din Pitești, Centrul pentru Managementul Calității și Programe Universitare
(CMCPU), în colaborare cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC-U), participă la
acțiuni de evaluare a calității instituționale și a programelor de studii și organizează audituri
interne de calitate pentru procesele desfășurate în universitate.
CMCPU colaborează cu CEAC-U pentru aplicarea prevederilor cuprinse în următoarele
documente: Codul de Asigurare a Calităţii. COD: REG-SUPIT-02, Manualul Calităţii. COD:
MC-01, Metodologia şi Ghidurile ARACIS, procedurile, criteriile, standardele şi indicatorii de
performanţă pentru evaluarea calităţii, corespunzător strategiei pentru calitate adoptate de către
Senat.
Conform Regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a
programelor de studii (COD: REG-CMCPU-01), aprobat în ședința Senatului din 25.03.2019, în
cadrul Universității din Pitești a fost organizată activitatea de evaluare periodică internă a
programelor de studii (licenţă şi master).
În anul 2017 - 2018, sub coordonarea Prorectorului cu Calitatea Învățământului , CMCPU a
realizat monitorizarea programelor de studii prin analiza tuturor planurilor de învățământ la nivel
de licență și master prin raportare directă la standardele specifice ale comisiilor de specialitate din
ARACIS. Drept urmare, în cazul unor programe de studii, au fost emise observații și recomandări
de restructurare a planurilor de învățământ, prin includerea / eliminarea / redenumirea unor
discipline și prin reducerea orelor/săptămână la numărul minim în conformitate cu standardele
specifice ale domeniului. De asemenea, au fost create pachete de discipline opționale în vederea
asigurării flexibilității programelor de studii. La finalul acestui proces, planurile de învățământ
pentru toate programele de studii de licență și master au fost aprobate în ședința Senatului
Universității din Pitești ( Hotărârea SUPIT nr. 227/15.09.2017 cu privire la aprobarea
palnurilor de învățământ pentru anul universitar 2017-2018).
La nivelul facultăților, au fost desfășurate activități de evaluare anuală a programelor de studii
conform Regulamentului privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a
programelor de studii (COD: REG-CMCPU-01). Astfel, la nivelul departamentelor, au fost
depuse documentele (Anexa nr. 3 F02-REG-CMCPU-01: Fișă sintetică de evaluare anuală a
programului de studii) pentru 24 de programele de studii de licență , respectiv 23 de programe de
master.
Concret, principalele activități desfășurate în ve derea evaluării tuturor programelor de studii au
fost:
 Reunirea comisiilor CEAC-P desemnate la nivelul departamentelor pentru fiecare
program de studii gestionat, conform Procedurii operaționale privind planificarea
activităților și raportarea în sistemul de evaluare și asigurare a calității. COD: PL -53-01.

Comisiile CEAC-P au în componența lor: responsabilul ECTS al programului de studii,
un cadru didactic care desfășoară activități la programul respectiv, un student, un
absolvent și un reprezentat al angajatorilor.
 Analiza următoarelor aspecte:
1. Procesul de învățământ (analiza planului de învățământ al programului – modul de
îndeplinire a standardelor ARACIS specifice fiecărui domeniu de licență/master
privind conținutul procesului de învățământ; organizarea și desfășurarea stagiilor
de practică; Conținutul fișelor de disciplină);
2. Resursa umană – modul de acoperire a activității didactice la nivelul programului
cu personal didactic;
3. Studenți – indicatori statistici referitori la admitere, promovabilitate, finalizare
studii, angajabilitate, rezultate profesionale ale studenților;
4. Date privind evaluarea activității didactice de către studenți;
5. Colaborarea cu partenerii din mediul socio-economic și cultural;
6. Cercetare științifică;
7. Resurse materiale – spații de învățământ, materiale didactice și infrastructură,
analiza laboratoarelor (unde este cazul);
8. Concluzii
Rezultatele procesului de evaluare a programelor de studii au fost transpuse în rapoarte de analiză,
planuri de măsuri, procese-verbale.
Pentru susținerea procesului de monitorizare a programelor de studii s -au efectuat misiuni de audit
la nivelul facultăților - de către CEAC- F - și la nivelul universității - de către CEAC-U - ,
conform planurilor de audit stabilite.
Rezultatele auditurilor efectuate în cadrul facultăților/universității sunt transpuse în formularele
completate (F04-REG-DSG-03: Fişă de control evaluări finale) și în rapoartele de audit intern.
Din analiza rapoartelor privind evaluarea și asigurarea calității în anul 201 7- 2018, la nivelul
facultăților, au fost identificate și situații în care nu au fost constituite toate documentele aferente
misiunii de audit intern. Pentru aceste situații s-au făcut recomandări și s-a urmărit modul de
implementare a acestora în vederea remedierii lor.
În anul 2017-2018, pe lângă programele de studii pentru care s-a realizat evaluarea internă, au fost
întocmite Rapoarte de autoevaluare în vederea evaluării externe pentru alte 3 programe de studii
(2 programe de studii universitare de licență, 1 program de studii universitare de masterat). Dintre
cele 2 programe de studii de licență evaluate, unul a primit autorizare de funcționare provizorie
(Resurse Umane), iar celălalt a fost evaluat periodic, cu calificativul ÎNCREDERE
(Electromecanică). Programul de masterat a fost încadrat într-un domeniu acreditat fără
modificarea cifrei de școlarizare (Chimie criminalistică).

Concluzii
Pentru toate programele de studii evaluate intern se constată respectarea standardelor ARACIS
specifice fiecărui domeniu de studii cu privire la procesul de învățământ, gradul de acoperire a
activităților didactice cu personal didactic, studenți, resurse materiale, cercetare științifică.

Ca elemente suport pentru întocmirea Raportului sintetic privind evaluarea anuală internă a
programelor de studii din cadrul Universității din Pitești pentru anul universitar 2017-2018 s-au
utilizat fișele sintetice de evaluare anuală a programelor de studii, fiind constituite ca anexe, în
format electronic.
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