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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL 
DEPARTAMENTULUI MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

Perioada de planificare 2021 

 
Nr. 

crt. 

Obiectivele calității 

urmărite la nivelul 

departamentului 

Activități 

Termene / 

Perioade de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

1. Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente ale 

activității didactice 

în vederea creșterii 

calității serviciilor 

educaționale, 

Evaluarea, analiza 

și consolidarea 

programului de 

studiu, Adaptarea 

planului de 

Elaborează şi implementează anual un plan de activitate ianuarie 2021 
realizarea 

activității 

2. 

Sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare colegială:  
- întocmeşte procese verbale de stabilire a comisiei de evaluare colegială  
- realizează analiza datelor culese în procesul de evaluare  
- întocmeşte baze de date şi rapoarte finale de evaluare a activităţii didactice a cadrelor 
didactice evaluate 
- arhivează chestionarele de evaluare din partea directorului de departament 

ianuarie- martie 
2021 

realizarea 

activității 

3. 
Sprijină grupul de lucru desemnat de CEAC-F în realizarea procesului de evaluare de 
către studenţi a cadrelor didactice din DMI                                                   

anul univ. 
realizarea 

activității 

4. 

Sprijină directorul de departament în realizarea procesului de evaluare de către studenţi 
a disciplinelor: 
- realizează analiza datelor culese în procesul de evaluare 
- întocmeşte rapoartele finale de evaluare 

anul univ. 
realizarea 

activității 
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Nr. 

crt. 

Obiectivele calității 

urmărite la nivelul 

departamentului 

Activități 

Termene / 

Perioade de 

realizare 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

5. 
învățământ și a 

curriculei la 

specificul pieței 

muncii 

Face propuneri privind îmbunătăţirea calităţii la nivelul departamentului pe baza 
analizei rapoartelor de evaluare 

anul univ. 
realizarea 

activității 

6. 
Participă la elaborarea,  verificarea, avizarea metodologiilor şi procedurilor proprii 
departamentului 

anul univ. 
realizarea 

activității 

7. 

Îndeplineşte alte atribuţii aferente evaluării şi asigurării calităţii la nivelul 
departamentului, specificate în Metodologia de evaluare externă, standardele, 
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS, cu modificările şi 
completările ulterioare 

anul univ. 
realizarea 

activității 

8. Desfăşoară activităţi de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul departamentului anul univ. 
realizarea 

activității 

9. 
Elaborează anual un raport privind evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul 
departamentului 

octombrie 
2021– ianuarie 
2022 

realizarea 

activității 

 
 

 

Responsabil de calitate la nivelul Departamentului Matematică-Informatică (RCD) 
 Lect.univ.dr.  Alina-Florentina ȘTEFAN 


