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Nr

. 

cr

t. 

Obiectiv al 

calității 

Descriere

a 

activității 

realizate 

conform 

planificări

i 

Perioada 

în care a 

fost 

realizată 

activitate

a 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea 

rezultatelor 

obținute 

Observaț

ii 

(docume

nte 

rezultate 

în urma 

desfășură

rii 

activității

, alte 

observați

i 

relevante

) 

 

Propuneri 

măsuri de 

îmbunătățire 

a calității la 

nivelul 

departament

ului 

 

 

1. 

Asigurarea 
manage-
mentului 
strategic al 
ac-tivita ţii 
privind 
calita-tea 
programul
ui de studiu 

Redactare
a planului 
anual de 
activitate 

Î ntocmire
a ra-
portului 
CEAC-P 
pentru 
anul 2018 

Îanuarie 
2019 

 
 
 

 

Planul anual de 

activităţi 

privind 

asigurarea 

calității  

la nivelul PIPP 

 

Planurile 

anuale de 

activităţi 

privind 

asigurarea 

calității  

la nivelul 

programului 

 
A fost î ntoc-
mit Planul a-
nual de acti-
vitate 

 

Plan de 
activitate 

Raport 
anual de 
activitate 

Optimizarea 

comunicării 

interne  pentru 

creșterea 

calității 

activităților de 

formare 

inițială și 

continuă 

furnizate prin 

DSE 

 

Crearea pe 

site-ul 

facultății a 



de studii 

CEAC_ PIPP 

 

Agenda de 

lucru comună a 

comisiilor de 

calitate 

(CEAC_P) din 

DSE 

subdomeniu 

pentru 

managementu

l calității din 

DSE pentru 

încărcarea 

documentelor 

calității și 

afișarea lor la 

loc vizibil 

 

  

 

2. 

Monitoriza
rea proce-
selor 
interne de 
asigurare a 
calității 
progra-
mului PIPP  

A fost 
revăzută 
şi 
discutată 
procedura  
internă de 
asigurare 
a calității 
programul
ui PIPP 
Au fost 
analiza 
suporturil
e de curs 
elaborate 
de cadrele 
didactice 
care 
desfa -
s oara  
activita t i 
didac-tice 
î n cadrul 
progra-
mului de 
studii 
PÎPP 

 
Martie - 

Iunie 
2019 

Chestionare de 

evaluare 

colegială  

 

Chestionare de 

evaluare a 

calității 

prestației 

didactice a 

cadrelor 

didactice de 

către studenți 

 

Chestionare de 

evaluare a 

cadrelor 

didactice de 

către directorul 

DSE 

 

Fișe de 

(auto)evaluare 

a calității unor 

activități 

specifice PIPP 

 

 

Analize 

SWOT  

 

Chestionare de 

satisfacție 

studenți/angaja

tori 

 

Interviuri 

studenți, 

masteranzi, 

angajatori 

 
 
Suporturi de 
curs pe 
platforma 
electroni-ca  a 
Universita ţii 

 
 
 
 

Elaborarea și 

aplicarea unei 

proceduri de 

colectare 

regulată a 

feed-back-ului 

din partea 

studenților/ 

angajatorilor 

 

Stabilirea 

unor planuri 

individuale 

remediale 

 

Organizarea 

unor mese 

rotunde 

periodice cu 

principalii 

angajatori  

(reprezentanți 

ISJ, manageri 

grădinițe/școli 

private) 

pentru 

flexibilizare 

curriculară și 

optimizarea 

ofertei 

curriculare 

 

Realizarea 

unei baze de 

date 

electronice a  

CEAC_P  

 

Acces gratuit 

la programe 

de dezvoltare 

profesională  

 

 

 

 

3. 

Revizuirea 

planurilor 

de 

Au fost 
revizuite 
Planurile 
de 

Iunie-

Sep-

tembrie  

Metodologii, 

strategii  şi 

proceduri 

proprii PIPP 

Planuri de în-
văţământ re-
vizuite şi 
actualizate; 

 

 

Realizarea 

unor interviuri 

cu membrii 

CEAC_P 



învăţământ 

pentru 

armonizare

a curriculei 

programul

ui de studii 

PIPP cu alte 

programe 

de studii 

similare 

din țară și 

străinătate, 

respectiv 

cu cerințele 

de 

competent

e ale 

angajatoril

or. 

Învăţămâ
nt pentru 
programu
l PIPP 
conform 
noilor 
standarde 
ARACIS 
dar şi 
Fişele 
Disciplinel
or 

2019  

 

 

 

Protocoale de 

parteneriat cu 

principalii 

angajatori 

(convenții de 

practică 

actualizate) 

Fişe 
discipline 
actualizate şi 
încărcate în 
platforma 
Universităţii 

 

Elaborarea 

unei strategii 

de optimizare 

a rezultatelor 

învățării 

studenților 

 

 

 

 

 

4. 

Aplicarea  

,,cercului 

calității”  

pentru 

evaluarea 

internă a 

programul

ui de studii 

PIPP 

Sprijinirea 
directoru-
lui de 
departam
ent în 
realizarea 
procesului 
de 
evaluare 
colegială: 
Întocmire
a procese-
lor 
verbale de 
stabili-re 
a comisiei 
de eva-
luare 
colegială 
Analiza 
datelor 
culese in 
procesul 
de 
evaluare 
 

Septemb
rie - 

Decembr
ie 

2019 

Plan de 

îmbunătățire a 

calității 

pregătirii/instr

uirii 

studenților 

 

 

Fișele 

disciplinelor  

 

 

Materiale  de 

învățare noi  

 

 

Resurse de 

învățare pentru 

studenți 

revizuite 

 

grile de 

autoevaluare a 

competențelor 

dobândite de 

studenți 

 

Analize 

SWOT ale 

CEAC_P 

 

Set de măsuri 

remediale 

 

 

Aplicarea de 
chesti-onare 
de evaluare 
colegială dar 
şi din partea 
studenţilor 
pentru toţi 
membrii 
Departament
ului Ştiinţe 
ale Educaţiei 
din cadrul 
PIPP 

Au fost 
stabilite 
comisiile 
pentru eva-
luarea 
colegială a 
cadrelor 
didactice 
Au fost 
aplicate 
chestionarele 
de evaluare 
colegială 
Au fost 
centralizate 
fişele de 
autoeva-luare 
 

 
 

Accesibilitate

a tuturor 

resurselor 

adecvate 

învățării prin 

încărcarea lor 

electronică  

 

 

Aplicarea 

unor tehnici de 

peer-review  

pentru 

activitățile de 

seminar 

 

Programe de 

stimulare a 

studenților cu 

performanțe în 

învățare 

(inclusiv 

organizare 

cerc științific 

studențesc) 

 

Experimentar

ea predării 

rotative a 

titularilor de 

curs după o 

planificare 

prestabilită 

pentru 

difersificarea 

stilurilor de 



predare și 

asigurarea 

unei abordări 

unitare în 

tratarea 

conținuturilor 

 

Proiectarea de 

către titularii 

de curs și 

seminar a unor 

suporturi de 

curs/aplicații 

colective cu 

respectarea 

fișelor 

disciplinelor 

și a 

standardelor 

de calitate 

 

 

Întocmit, 

 

CEAC-P 

1. Conf.univ.dr. Grecu Marius – Responsabil CEAC-P 

2. Lect.univ.dr. Cuceanu Mădălina - Responsabil ECTS 

3. Arvun Cristina – Studentă 

4. Prof. Grigore Adina – absolventă 

5. Prof. Biculescu F. – inspector de specialitate ISJ Argeș 
 


