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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII  

LA NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII PEDAGOGIA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR ALEXANDRIA 

Perioada de planificare an universitar 2019-2020 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele 

calității urmărite 

la nivelul 

programului de 

studii 

Activități 

Termene/ 

Perioade de 

realizare 

Indicatori de rezultat 

predefiniți 

1. 

Asigurarea calității 

activităților didactice 

și de cercetare 

științifică   desfășurate 

în cadrul programului 

de studiu PIPP- 

Alexandria 

Monitorizarea derulării 

activităților didactice și 

de cercetare științifică 

din cadrul programului 

de studii PIPP-

Alexandria  

Semestrial/an 

universitar 2019-

2020 

 

• Procese verbale  ale 

CEAC_P cu propuneri 

de optimizare a  

activităților didactice și 

de cercetare științifică 

cf standardelor de 

calitate 

2. 

Verificarea activității de 

evaluare finală a 

studenților în 

conformitate cu 

Regulamentul UPIT 

privind examinarea și 

notarea studenților (cf 

planificărilor  de evaluare 

finală) 

Sesiunile de 

iarnă/vară/restanț

e/ an universitar 

2019-2020 

• Procese verbale  ale 

CEAC_P cu propuneri 

de optimizare a  

activităților de evaluare 

finală a studenților cf 

standardelor de calitate 

3. 

Verificarea organizării și 

desfășurării stagiilor de 

practică pedagogică  

Semestrial/an 

universitar 2019-

2020 

 

• Procese verbale  ale 

CEAC_P cu propuneri 

de optimizare a  

activităților de practică 

pedagogică 

4.  

Controlul calității 

activităților didactice 

și de cercetare 

științifică  desfășurate 

Evaluarea de către 

studenți a calității 

activităților didactice din 

Ianuarie 2020 • Chestionare de 

evaluare a 

activităților didactice 

de către studenți-



în cadrul programului 

de studiu PIPP- 

Alexandria 

cadrul programului de 

studii PIPP-Alexandria   

anexa 3.2./ 

Metodologia UPIT 

privind evaluarea 

periodică a cadrelor 

didactice și de 

cercetare 

• Proces verbal sedință 

CEAC_P cu privire la 

analiza rezultatelor 

evaluărilor activității 

didactice de către 

studenți 

5. 

Evaluarea colegială 

periodică  a cadrelor 

didactice care predau în 

cadrul programului de 

studii PIPP-Alexandria 

Ianuarie 2020 • Chestionare de 

evaluare a activităţii 

didactice din partea 

colegilor- anexa 2.1./ 

Metodologia UPIT 

privind evaluarea 

periodică a cadrelor 

didactice și de 

cercetare 

• Proces verbal sedință 

CEAC_P cu privire la 

analiza rezultatelor 

evaluărilor colegiale 

6. 

 Analiza raportărilor 

anuale privind producția 

cercetării științifice și a 

calității derulării unor 

evenimente științifice cu 

implicarea studenților  

Ianuarie-iulie  

2020 
• Rapoarte individuale 

și globale privind 

situația producției 

cercetării științifice  

• Propuneri de 

îmbunătățire a 

cercetării știițifice  

7. Evaluarea internă 

anuală a programului 

de studii PIPP-

Alexandria   

Aplicarea criteriilor și 

standardelor de calitate 

ARACIS definite în 

anexa 3-F02-REG-

CMCPU-01 din 

Regulamentul UPIT 

privind 

inițierea,aprobarea, 

monitorizarea și 

evaluarea periodică a 

programelor de studii 

Aprilie 2020- mai 

2020 
• Raport  de evaluare 

internă anuală  

programului de studii 

PIPP-Alexandria  pe 

baza anexei 3-F02-

REG-CMCPU-01 

• Plan de măsuri pentru 

îmbunătățirea calității 

programului de studii 

PIPP-Alexandria 

8.  Îmbunătățirea calității 

furnizării programului 

de studii PIPP-

Alexandria 

Verificarea conformității 

completării fișelor 

disciplinelor  din cadrul 

programului de studii 

PIPP-Alexandria și 

analiza lor calitativă 

Septembrie-    

octombrie  2019 
• Procese verbale ale 

ședințelor de analiză a 

fișelor disciplinelor din 

cadrul programului de 

studii PIPP-Alexandria 

• Fișele disciplinelor 

revizuite 

9. Analiza calitativă a 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice care predau în 

cadrul programului de 

studii PIPP-Alexandria 

Noiembrie 2019-

martie 2020 
• Procese verbale ale 

CEAC_P cu propuneri 

de optimizare a 

materialelor de învățare 

furnizate studenților  

10. Analiza producției de 

cercetare științifică la 

nivelul programului de 

studii PIPP-Alexandria 

Ianuarie-februarie  

2020 
• Proces verbal  al 

CEAC_P cu propuneri 

de creștere a producției 

de cercetare științifică   



11.  Analiza calității 

mijloacelor de 

învățământ, a dotărilor, 

resurselor materiale și 

tehnice necesare derulării 

optime a activităților 

didactice din cadrul 

programului de studii 

PIPP-Alexandria 

Octombrie-

noiembrie 2019 
• Proces verbal al 

CEAC_P cu propuneri 

de îmbunătățire 

mijloacelor de 

învățământ, a dotărilor, 

resurselor materiale și 

tehnice necesare 

derulării optime a 

activităților didactice 

din cadrul programului 

de studii PIPP-

Alexandria 

12. Analiza structurii de 

personal didactic titular 

care deservește 

activitățile didactice din 

cadrul programului de 

studii PIPP-Alexandria și 

a modului de acoperire a 

acestora cf standardelor 

ARACIS 

Septembrie-

octombrie 2019 
• Baza de date cu  

structura de personal 

didactic titular care 

deservește activitățile 

didactice din cadrul 

programului de studii 

PIPP și identificarea 

unor nevoi de personal 

didactic 

13. Analiza rezultatelor 

învățării studenților, a 

promovabilității și a ratei 

de abandon la nivelul 

programul de studii PIPP-

Alexandria 

Semestrial/an 

universitar 2019-

2020 

 

• Baze de date cu 

rezultatele învățării 

studenților, a situației 

promovabilității și a 

ratei de abandon la 

nivelul programul de 

studii PIPP-Alexandria 

14. Analiza rezultatelor 

profesionale ale 

studenților înmatriculați 

la progarmul de studii 

PIPP-Alexandria 

Iulie 2020 • Baza de date cu situația 

participărilor și a 

premiilor obșinute de 

studenți la 

sesiuni/manifestări  

științifice  

15. Evaluarea nevoilor de pe 

piața muncii și 

intensificarea 

colaborărilor cu 

potențialii  angajatori 

Martie-mai 2020 • Mese rotunde/dezbateri 

cu potențialii  

angajatori pentru  

îmbunătățirea pregătirii 

practice a studenților și 

creșterea inserției 

studenților pe piața 

muncii  

 

 

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 

 
 


