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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL 
PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 
 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 
desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

Evaluarea, 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

de studii calității pentru 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 
 

 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - Programul de studii INFORMATICĂ LICENȚĂ (CEAC-P Inf) 
 

1. Conf.univ.dr. Doru POPESCU - responsabil ECTS 

2. Asist.univ.dr. Crina-Maria DIACONU  

3. Student – Daniela ROTARU 

4. Absolvent - Anca Anghel 

5. Reprezentant al angajatorilor și al mediului socio-economic - manager ROWEB Pitești Viorel COSTEA 
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Director Departament             În ședința Departamentului 

Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN           din data de 13.01.2021 
 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL 
PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT INFORMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 
 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 
activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

Evaluarea, 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

de studii calității pentru 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 

 

 
 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - Programul de studii INFORMATICĂ Master (CEAC-P Inf master) 

 

1. Conf.univ.dr. Doru CONSTANTIN - responsabil ECTS 

2. Conf.univ.dr. Costel BĂLCĂU 

3. Student – Anca ANGHEL 

4. Absolvent – Irina Gabriela NUȚĂ 

5. Reprezentant al angajatorilor și al mediului socio-economic – manager ROWEB Pitești Viorel COSTEA 
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AVIZAT,               APROBAT, 

Director Departament             În ședința Departamentului 

Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN           din data de 13.01.2021 
 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL 
PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ MATEMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 
 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 
activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

Evaluarea, 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

de studii calității pentru 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 

 
 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - Programul de studii MATEMATICĂ LICENȚĂ (CEAC-P MM) 

 

1. Lect.univ.dr. Raluca GEORGESCU - responsabil ECTS 

2. Lect.univ.dr. Marius MACARIE 

3. Student – Liviu GELCĂ 

4. Absolvent – Diana SĂNDOAIA 

5. Reprezentant al angajatorilor și al mediului socio-economic – Marian HAIDUCU 
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AVIZAT,               APROBAT, 

Director Departament             În ședința Departamentului 

Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN           din data de 13.01.2021 
 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL 
PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT MATEMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 
 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 
activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

Evaluarea, 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

de studii calității pentru 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 



 

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  PPiitteeşşttii  

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 

DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 
Str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040 Piteşti, jud. Argeş, ROMÂNIA tel.: 0040 348 453 246, e-mail: dmateinfo@yahoo.com 

               F02- PL-53-01: Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 

 
 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - Programul de studii MATEMATICĂ MASTER (CEAC-P MM Master) 

 

1. Lect.univ.dr. Antonio NUICĂ - responsabil ECTS 

2. Lect.univ.dr. Laurențiu DEACONU 

3. Student – Diana SĂNDOAIA  

4. Absolvent – Marian TELER 

5. Reprezentant al angajatorilor și al mediului socio-economic – Dragoș DINCULESCU 
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AVIZAT,               APROBAT, 

Director Departament             În ședința Departamentului 

Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN           din data de 13.01.2021 
 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI 
DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN INFORMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 
 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 
observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Evaluarea, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

modificările şi completările 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 

 
 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - Programul de studii CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN INFORMATICĂ 

(CEAC-P Conv. Inf) 
 

1. Lect.univ.dr. Ionuț DINCĂ - responsabil ECTS 

2. Lect.univ.dr. Viorel PĂUN 

3. Student – Alina Mădălina SURU 

4. Absolvent – Speranța Nicoleta RADU 

5. Reprezentant al angajatorilor și al mediului socio-economic – Viorel COSTEA 
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AVIZAT,               APROBAT, 

Director Departament             În ședința Departamentului 

Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN           din data de 13.01.2021 
 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI 
DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 
 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 
desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Evaluarea, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

modificările şi completările 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 

 
 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - Programul de studii CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN MATEMATICĂ 

(CEAC-P Conv. MM) 
 

1. Lect.univ.dr. Florentina-Alina ȘTEFAN - responsabil ECTS 

2. Lect.univ.dr. Corneliu ANDRONESCU 

3. Student – Diana Lucia CĂLCÎI 

4. Absolvent – Ștefania OPREA 

5. Reprezentant al angajatorilor și al mediului socio-economic – Marian HAIDUCU 
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AVIZAT,               APROBAT, 

Director Departament             În ședința Departamentului 

Conf. univ. dr. Doru CONSTANTIN           din data de 13.01.2021 
 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI 
DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT INFORMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 
desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Evaluarea, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

modificările şi completările 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 

 
 Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - Programul de studii INFORMATICĂ DOCTORAT (CEAC-P Doct. Inf.) 

 

1. Prof.univ.dr. Tudor BĂLĂNESCU - responsabil ECTS 

2. Prof.univ.dr. Horia GEORGESCU 

3. Student – Răzvan MARIN 

4. Absolvent – Andrei Sorin SABĂU 

5. Reprezentant al angajatorilor și al mediului socio-economic – manager ROWEB Pitești Viorel COSTEA 
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII LA NIVELUL PROGRAMULUI 
DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT MATEMATICĂ 

Perioada de raportare 2020 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 
desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

1. 

Monitorizarea 

desfășurării 

diferitelor 

componente 

ale activității 

didactice în 

vederea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

educaționale, 

Evaluarea, 

Elaborarea planului anual de 

activitate  
Ianuarie 2020  Îndeplinit 

S-a elaborat planul 

anual de activitate 

Document ce 

atestă  

activitățile cu 

perioadele de 

desfășurare 

asociate pentru 

obiectivele 

calității 

stabilite  

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

2. 

Analiza materialelor de învăţare 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

Februarie - 

Aprilie 2020  
Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

materialelor de învățare 

elaborate de cadrele 

didactice  

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 



 

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  PPiitteeşşttii  

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 

DEPARTAMENTUL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 
Str. Târgu din Vale, nr. 1, 110040 Piteşti, jud. Argeş, ROMÂNIA tel.: 0040 348 453 246, e-mail: dmateinfo@yahoo.com 

               F02- PL-53-01: Raport anual de activitate privind asigurarea calității la nivelul programului de studii (CEAC-P) 

 

 

Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

analiza și 

consolidarea 

programului 

de studiu, 

Adaptarea 

planului de 

învățământ și 

a curriculei la 

specificul 

pieței muncii 

activitatea realizată 

3. 

Elaborare propuneri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul 

programelor de studii pe baza 

analizei rapoartelor de evaluare 

din anul precedent  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au elaborat propuneri 

privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

4. 

Analiza cerinţelor sectorului 

economic şi social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor programului de 

studii  

Aprilie 2020  Îndeplinit 

S-au analizat cerinţele 

sectorului economic şi 

social referitoare la 

competenţele necesare 

absolvenţilor 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

5. 

Fundamentarea revizuirii 

planului de învăţământ pentru a 

corespunde standardelor 

generale şi specifice de calitate 

în domeniul programului de 

studii, specificate în 

Metodologia de evaluare 

externă, standardele, standardele 

de referinţă şi lista indicatorilor 

de performanţă a ARACIS, cu 

modificările şi completările 

Martie-Iunie 

2020  
Îndeplinit 

S-a realizat o analiză 

privind  revizuirea 

planului de învăţământ 

pentru a corespunde 

standardelor generale şi 

specifice de calitate în 

domeniul programului 

de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

ulterioare, precum şi cerinţelor 

existente pe piaţa muncii  

6. 

Elaborarea/ revizuirea planului 

de învăţământ pentru programul 

de studii  

Mai-Iulie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat actualizarea  

planului de învăţământ 

în acord cu cerințele de 

pe piața muncii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

7. 

Elaborarea/ verificarea/ avizarea 

metodologiilor şi procedurilor 

proprii programului de studiu  

Când este cazul  Îndeplinit  Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

8. 

Analiza fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele didactice 

care desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul programului 

de studii 

octombrie 2020  Îndeplinit 

S-a realizat analiza 

fişelor disciplinelor 

elaborate de cadrele 

didactice care 

desfăşoară activităţi 

didactice în cadrul 

programului de studii 

- 

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 

activitatea realizată 

9. 

Elaborarea raportului privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii 

la nivelul programului de studiu  

Decembrie 2020 

– Ianuarie 2021  
Îndeplinit 

S-a elaborat raportul de 

activitate 

Document ce 

atestă 

raportarea   

activităților 

desfășurate   

Nu s-au constatat 

inadvertențe 

privind îndeplinirea 

obiectivelor 

calității pentru 
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Nr. 

crt.  

Obiectiv al 

calității  

Descrierea activității realizate 

conform planificării 

Perioada în care 

a fost realizată 

activitatea 

Indicatori de 

rezultat 

predefiniți 

Descrierea rezultatelor 

obținute 

Observații 

(documente 

rezultate în urma 

desfășurării 

activității, alte 

observații 

relevante) 

 

Propuneri măsuri 

de îmbunătățire a 

calității la nivelul 

programului de 

studii 

activitatea realizată 
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