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PLAN DE ACTIVITATE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII  

LA NIVELUL FACULTAȚII DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ  

ŞI INFORMATCĂ  

Perioada de planificare 2021 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivele 

calității 

urmărite la 

nivelul 

departamentului 

Activităţii Termene/ 

Perioade 

de 

realizare 

Indicatori de rezultat 

predefiniți 

1.  Transparenţa 

informaţiilor de 

interes public 

privind 

programele de 

studii din FSEFI 

Actualizarea 

informaţiilor de pe 

pagina web FSEFI 

Permanent Pag web actualizată 

2.  Desfășurarea 

misiunilor de 

audit intern 

conform planului 

CEAC-F 

Deschiderea misiunii 

de audit; transmiterea 

notificărilor; 

desfășurarea misiunii 

de audit; elaborarea și 

aprobarea rapoartelor 

de audit 

Permanent Obiectivele misiunilor de 

audit 

3.  Asigurarea 

managementului 

strategic al 

activităţii privind 

asigurarea 

calității la nivelul 

FSEFI 

Elaborarea planului de 

activitate privind 

asigurarea calității 

Elaborarea planului de 

audit intern 

Februarie 

2021 

Plan de activitate privind 

asigurarea calității la 

nivelul FSEFI Plan de 

audit internal FSEFI 

4.  Asigurarea 

calității 

activităţilor de 

secretariat 

Derularea activităţilor 

de secretariat 

(secretariate care 

gestionează studenți, 

secretariat decanat) 

Permanent Elaborarea planului de 

măsuri de îmbunătățire a 

activităților de secretariat 

5.  Atragerea Prezentarea ofertei Martie – Acorduri de parteneriat 
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absolvenților de 

liceu 

educaţionale în licee iunie 2021 cu liceele 

Procese verbale 

6.  Asigurarea 

calității 

procesului de 

analiză a 

rezultatelor 

studenților 

Derularea procesului de 

analiză a rezultatelor 

studenților 

Martie – 

iulie 2021 

Sinteză rezultate 

Elaborarea  planului de 

măsuri de îmbunătățire a 

pregătirii / instruirii 

studenților 

7.  Asigurarea 

calității 

procesului de 

evaluare a 

rezultatelor 

scolare ale 

studentilor 

Derularea activităților 

aferente sesiunilor de 

examene de iarnă / vară 

Februarie 

2021 

Mai – 

iunie 2021 

Plan de masuri privind 

îmbunătățirea calității 

ativităților de evaluare a 

rezultatelor școlare ale 

studenților 

8.  Asigurarea 

calității 

procesului de 

organizarea și 

desfășurare a 

practicii de 

specialitate 

Organizarea și 

desfășurarea practicii 

de specialitate 

prevăzută în planurile 

de învățămân tale 

programelor de studii 

gestionate de FSEFI 

Ianuarie – 

iulie 2021 

Elaborarea / revizuirea 

documentelor SMC 

proprii privind 

organizarea și 

desfășurarea practicii de 

specialitate; 

întocmirea convenţiilor 

de colaborare, 

contractelor/protocoalelor 

instituționale de 

colaborare cu unităţile 

baze depractică pentru 

desfășurarea practicii de 

specialitate 

9.  Asigurarea 

calităţii activităţii 

de cercetare a 

cadrelor didactice 

Analiza activităţii de 

cercetare ştiinţifică şi de 

implicare a cadrelor 

didactice în activitatea 

de depunere a 

proiectelor de cercetare 

în anul universitar 

2019-2020  

Mai 2021 Raport 

10.  Creşterea 

performanţei 

ştudenţilor 

Analiza desfăşurării 

Sesiunii de Comunicări 

Ştiinţifice Studenţeşti 

Iunie 

2021 

Raport 
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Întocmit, 

CEAC-F 

 

Preşedinte: Conf. univ. dr. Julien Leonard FLEANCU 

Membri:    Conf. univ. dr. Popescu Corina (DEFS) 

Conf. univ. dr. Șuțan Anca Nicoleta (DSN) 

Lector univ. dr. Tudose Cristina Vasilica (DMI) 

Lector univ. dr. Negru Magdalena (DIMSIA) 

Asist. univ. dr. Udrişte Angelică Mihai (DAMK) 

Grigore Valentina Florina – student (BIO III)  

Popescu Ioana- absolvent 

Tudosoiu Dumitru - reprezentant angajatorilor 

 


