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Plan de audit intern pentru anul 2020
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PLANUL ANUAL DE AUDIT INTERN 2020 prevede obiective strategice si specifice pe fiecare
Domeniu mentionat mai jos, astfel:
1. Domeniul asigurării calităţii in educaţie
Obiective Strategice
OS Ia. Respectarea standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul asigurării calităţii
educaţiei în Facultate
OS Ib. Dezvoltarea programelor educationale in concordanta cu cerintele actuale ale pietei fortei
de munca Obiective specifice
1.1. Perfectionarea personalului didactic
1.2. Formarea deprinderilor practice la studenți
1.3. Centrarea pe student a metodelor didactice
1.4. Adaptarea procesului de învatamânt la nivelul de dezvoltare a stiintei si tehnologiilor din
domeniu
1.5. Cresterea calitatii învatamântului la nivel licenta / master
1.6. Evaluarea interna/externa periodica a progamelor de studiu pentru eficientizarea actului
didactic
1.7. Asigurarea atractivitatii specializarilor si programelor de studii
1.8. Adaptarea curriculei la cerintele pietei fortei de munca
2. Domeniul asigurării calităţii cercetării universitare
Obiective Strategice
OS IIa. Cresterea calitatii si performantei in cercetare
OS IIb. Dezvoltarea cercetarii in facultate in cadrul strategiiei nationale si europeane
Obiective specifice
2.1. Cresterea nivelului de indexare a conferintelor si publicatiilor stiintifice ale facultatii
2.2. Cresterea numarului de lucrari publicate in manifestari stiintifice indexate si publicatii cu
factor de impact
2.3. Promovarea cercetarii tehnologice cu impact economic
2.4. Cresterea fondurilor de cercetare obtinute prin competitie nationala si internationala,
respectiv cu mediul economic
2.5. Dezvoltarea domeniilor strategice de cercetare si a cercetarii interdisciplinare
2.6. Acreditarea interna si nationala a centrelor/unitatilor de cercetare
3. Domeniul relatiilor cu comunitatea academica si societatea
Obiective Strategice
OS III. Dezvoltarea legaturilor dintre facultate, mediul academic si societatea civila
Obiective specifice
3.1. Dezvoltarea legaturilor dintre Facultate si Inspectoratele Scolare din regiunea noastra
3.2. Transformarea Facultatii într-un lider de opinie în cadrul societatii civile
3.3. Relaţia cu mediul academic extern
4. Domeniul Management si Servicii Suport
Obiective Strategice
OS IV. Optimizarea fluxurilor manageriale din facultate
Obiective specifice
4.1. Dimensionarea optima a Facultatii
4.2. Dezvoltarea eficienta a Facultatii
4.3. Dezvoltarea serviciilor suport

Pentru fiecare Obiectiv specific sunt prevazute acţiuni, programe si activităţi care trebuie realizate
de Responsabil in Termen mentionat.
Evaluarea indeplinirii misiunilor de audit se face utilizand Indicatori evaluare prevazuti de catre
un Evaluator mentionat. Se precizeaza si Pragul minim ce trebuie atins pentru actiunile care permit o
astfel de cuantificare.

Perspectiva de dezvoltare a FECC este evident ca a fost conditionata in 2019 si va fi in
continuare conditionata de aceleasi variabile, indicatori statistici si restrictii obiective care tin de:
- Analiza dinamicii populatiei (natalitatea) ;
- Evolutia social – economică din tara, respectiv din regiunea Pitestiului ;
- Noua structura a învăţământului liceal si a eficientei politicilor educationale ce vor fi
implementate ;
- Diversificarea pieţei forţei de muncă ;
- Modificari legislative in domeniul educational.
Reorientarea pietei muncii catre ingineri, tehnologia informatiei si comunicatiilor, a fost de
foarte bun augur pentru FECC. Denumirea facultatii contine cuvinte cheie care reprezinta niste
“atractori” eficienti pentru candidatii de la admitere.
Trebuie avuta insa in vedere posibilitatea de aparitie a “oboselii, uzurii si demotivarii” la cadrele
didactice care sunt si au fost foarte solicitate de acest numar mare de ore efectuate (didactice, iar
acum si de cercetare). Politica de angajari trebuie sa fie permanent in atentia conducerii FECC.
O parte din punctele slabe si amenintarile care au fost identificate in analiza SWOT 2019 au fost
remediate sau eliminate. Planul operational 2020 a avut in vedere eliminarea sau diminuarea
unor problema critice privind indeplinirea indicatorilor ARACIS la nivel FECC (in special la
nivel de personal).
Pentru atingerea şi mentinerea peste nivelul normelor de acreditare şi evaluare universitara a
specializarilor din cadrul FECC se recomanda o continuare a politicilor de management
educational (bazat pe constientizarea efectelor ce pot apare, definind si analizand scenarii
optimiste sau mai putin optimiste de evolutie a FECC, respectarea si aprecierea corecta a muncii
depuse, impunerea unei discipline a muncii, promovarea unui cadru academic adevarat, plăcut şi
propice, pentru o manifestarea deplină a personalităţii fiecarui membru al FECC etc.), care sa
consolideze rezultatele obtinute in 2019.
Pentru atingerea şi mentinerea peste nivelul normelor de acreditare şi evaluare
universitara a specializarilor din cadrul FECC trebuie implementata o politica de management
educational bazata pe constientizarea efectelor ce pot apare, definind si analizand scenarii
optimiste sau mai putin optimiste de evolutie a FECC, in contextul restructurarii UPIT care este
in curs de finalizare.
DECAN FECC,
Conf.univ.dr.ing. Mihai OPROESCU

