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La nivelul Facultății de Științe Economice, evaluarea programelor de studii s-a făcut în conformitate 

cu prevederile regulamentului R04.05.2. Ed 2, Rev 0, comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor 

de studii CEACPS, fiind implicate în evaluarea a 5 programe de licență și 2 programe de master.  Din Raportul 

privind evaluarea internă a programelor de studii la nivelul Facultății de Științe Economice, înregistrat cu nr. 

59 din 16.01.2013 și aprobat de Consiliul pe Facultate în 18.01.2013,  rezultă cu nu au fost identificate criterii 

de calitate care să nu fie îndeplinite. 

La nivelul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și  Sănătății, evaluarea programelor de studii s-a 

făcut în conformitate cu prevederile regulamentului R04.05.2. Ed 2, Rev 0, comisiile de evaluare și asigurare a 

calității programelor de studii fiind implicate în evaluarea a 6 programe de licență și 3 programe de master.  În 

Raportul privind evaluarea internă a programelor de studii la nivelul Facultății de Științe, înregistrat cu nr. 97 

din 14.01.2013 și aprobat de Consiliul pe Facultate în 15.01.2013, a fost prezentată o analiza SWOT a 

rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii și a fost prezentat un plan de îmbunătățiri cu termene și 

responsabilități.  

Rapoartele de evaluare internă a programelor de studii conțin aprecieri referitoare la gradul de 

îndeplinire a cerințelor normative obligatorii și a Indicatorilor de Performanţă din metodologia de Evaluare 

ARACIS pentru fiecare domeniu de licență. 

Facultatea de Inginerie și Facultatea de  Științe ale Mișcării, Sportului și  Sănătății au prezentat o 

analiză SWOT a rezultatului evelauării programelor de studii  care au stat la baza unui program de 

îmbunătățire. 

Propunerile de îmbunătățire ale celor doua facultăți sunt prezentate mai jos. 

Facultatea de Inginerie 

1. /ǊŜǒǘŜǊŜŀ ƎǊŀŘǳƭǳƛ ŘŜ ƛƳǇƭƛŎŀǊŜ ŀ ŎŀŘǊŜƭƻǊ ŘƛŘŀŎǘƛŎŜ ǇŜƴǘǊǳΥ ƎǊŀŘǳƭ ŘŜ ƞƴסŜƭŜƎŜǊŜ ŀ ǎǘǳŘŜƴסƛƭƻǊΣ 
ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŀǘŜŀ ŘŜ ŀ ƻŦŜǊƛ ǎǘǳŘŜƴסƛƭƻǊ ŀƧǳǘƻǊ ǎǳǇƭƛƳŜƴǘŀǊ ƭŀ ƴŜǾƻƛŜΣ ƞƴŎǳǊŀƧŀǊŜŀ ǎǘǳŘŜƴסƛƭƻǊ ƭŀ 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǊŜ ŀŎǘƛǾŇ ǒƛ ƭƛōŜǊŇ ŜȄǇǊƛƳŀǊŜΤ 

2. /ǊŜǒǘŜǊŜŀ ƎǊŀŘǳƭǳƛ ŘŜ ƛƳǇƭƛŎŀǊŜ ŀ ŎŀŘǊŜƭƻǊ ŘƛŘŀŎǘƛŎŜ ƞƴ contracte de cercetare cu mediul extern; 
3. 9ǾŀƭǳŀǊŜ ŦƛŜŎŇǊŜƛ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜ Řƛƴ Ǉƭŀƴǳƭ ŘŜ ƞƴǾŇסŇƳŃƴǘ ƞƴ ǾŜŘŜǊŜŀ ŜǾƛǘŇǊƛƛ ǎǳǇǊŀǇǳƴŜǊƛƭƻǊ Ŏǳ ŀƭǘŜ 
ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜΣ ǇǊŜŎǳƳ ǒƛ ŎƻǊŜƭŀǊŜŀ Ŏƻƴסƛƴǳǘǳƭǳƛ ƳŀǘŜǊƛŜƛ ǇǊŜŘŀǘŜ Ŏǳ ŎƻƳǇŜǘŜƴסŜƭŜ ƻŦŜǊƛǘŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳǳƭ 
de studiu ς optimiȊŀǊŜŀ ǇƭŀƴǳǊƛƭƻǊ ŘŜ ƞƴǾŇǚŇƳŃƴǘΤ 

4. 5ŜȊǾƻƭǘŀǊŜŀ ƞƴǾŇסŇƳŃƴǘǳƭǳƛ ŘŜ ŦƻǊƳŀǊŜ ŎŜƴǘǊŀǘ ǇŜ ǎǘǳŘŜƴǘΦ {ŎƘƛƳōŀǊŜŀ ŎŀǊŀŎǘŜǊǳƭǳƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾ ŀƭ 
ŎǳǊǎǳƭǳƛ ƞƴ ŎŀǊŀŎǘŜǊ ŦƻǊƳŀǘƛǾΣ ŀǇƭƛŎŀǊŜŀ ǘŜƳŜƭƻǊ ŘŜ ŎŀǎŇΣ ǇǳƴŎǘŀǊŜŀ ƭǳŎǊǳƭǳƛ ƞƴ ŜŎƘƛǇŇΣ ǳǘƛƭƛȊŀǊŜŀ 
metodelor descriptive de predare; 

5. OƳōǳƴŇǘŇסƛǊŜŀ ŦƻǊƳǳƭŀǊŜƭƻǊ ŘŜ ŜǾŀƭǳŀǊŜ ǇŜƴǘǊǳ ŀ ŜƭƛƳƛƴŀ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŇǊƛƭŜΦ 
 

               Facultatea de  Științe ale Mișcării, Sportului și  Sănătății 

1. /ƻƳǇŀǘƛōƛƭƛȊŀǊŜŀ ǇƭŀƴǳǊƛƭƻǊ ŘŜ ƞƴǾŇǚŇƳŃƴǘ Ŏǳ ŎŜƭŜ ŜǳǊƻǇŜƴŜ; 
2. Realizarea unor analize SWOT, la nivelul ŦƛŜŎŇǊǳƛ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘΣ ǇŜƴǘǊǳ ǇǊƻƎǊŀƳŜƭŜ ŘŜ ǎǘǳŘƛƛ ǇŜ ŎŀǊŜ ƭŜ 
ŎƻƻǊŘƻƴŜŀȊŇ; 

3. 9ǾŀƭǳŀǊŜŀ ŀŎǘƛǾƛǘŇǚƛƭƻǊ ŘŜǊǳƭŀǘŜ ƞƴ ŎŀŘǊǳƭ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘŜƭƻǊ ƞƴ ǾŜŘŜǊŜŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŇǊƛƛΣ ǊŜŀƭƛȊŇǊƛƛ ƞƴ ǘƛƳǇ Ǔƛ 
evaluarea ŀŎŜǎǘƻǊŀ ǇŜƴǘǊǳ ŜǾƛǘŀǊŜŀ ǎǳǇǊŀƞƴŎŇǊŎŇǊƛƛ ƴeechitabili a cadrelor didactice; 

4. !ǎƛƎǳǊŀǊŜŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭǳƭǳƛ ƴŜŎŜǎŀǊ ǇŜƴǘǊǳ ƞƴǘǊŜǚƛƴŜǊŜŀ ƳƛƧƭƻŀŎŜƭƻǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŜ Řƛƴ ŘƻǘŀǊŜ Ǔƛ ŀ 
tehnologiilor folosite în procesul didactic; 

5. tƭŀƴƛŦƛŎŀǊŜŀ ǓŜŘƛƴǚŜƭƻǊ ƻǊŘƛƴŀǊŜ ŀƭŜ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘŜƭƻǊ Ǔƛ Ŏƻƴǎƛƭƛilor departamentelor cu ordine de zi 
stabilite ƞƴ ǾŜŘŜǊŜŀ ŜƭƛƳƛƴŇǊƛƛ ǎǳǇǊŀƞƴŎŇǊŎŇǊƛƛ ŀŎǘƛǾƛǘŇǚƛƭƻǊ ƞƴ ŀƴǳƳƛǘŜ ǇŜǊƛƻŀŘŜΤ 

6. LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜŀ ŎŀȊǳǊƛƭƻǊ Ŏǳ ǘŜƴŘƛƴǚŇ ŘŜ ŀōŀƴŘƻƴ ǓŎƻƭŀǊ Řƛƴ ƳƻǘƛǾŜ ŦƛƴŀƴŎƛŀǊŜ όǇǊƛƴ ƛƳǇƭƛŎŀǊŜŀ Ƴŀƛ 
ŀŎǘƛǾŇ ŀ ƞƴŘǊǳƳŇǊƛƭƻǊ ŘŜ ŀƴƛύΤ 

7. Crearea unor echipe de cercetare la nivelul departamenǘŜƭƻǊ Ǔƛ ŎŜƴǘǊŜƭƻǊ ŘŜ ŎŜǊŎŜǘŀǊŜ Řƛƴ ŎŀŘǊǳƭ 



ŦŀŎǳƭǘŇǚƛƛ ƞƴ ǎŎƻǇǳƭ ŜƭŀōƻǊŇǊƛƛ ǳƴƻǊ ƎǊŀƴǘǳǊƛΣ ǇǊƻƛŜŎǘŜ Ǔƛ ŎƻƴǘǊŀŎǘŜ ŘŜ ŎŜǊŎŜǘŀǊŜ ŎŀǊŜ ǎŇ ŎƻƴǘǊƛōǳƛŜ ƭŀ 
ŎǊŜǓǘŜǊŜŀ ŦƛƴŀƴǚŇǊƛƛ ŜȄǘǊŀōǳƎŜǘŀǊŜΤ 

8. wŜǾƛȊǳƛǊŜŀ ŎǳǊǎǳǊƛƭƻǊ Ǔƛ ŜŘƛǘŀǊŜŀ ŀŎŜǎǘƻǊŀ ƞƴ ŜŘƛǘǳǊƛ ŀŎǊŜŘƛǘŀǘŜ /b/{L{Σ cu ISBN. 
 

 

 

Concluzii. 

 

1.La nivel de Universitate se constată ca au fost evaluate un numar de 34 programe de licență și 24 

programe de master. Din analiza rapoartelor comisiilor de evaluare și asigurare a calității la nivel de facultate 

CEACF, rezultă că nu au fost identificate programe la care să nu fie îndeplinite cerințele normative și 

indicatorii de performanță din metodologia ARACIS. 

2. Din Rapoartele realizate de către Comisiile de evaluare și asigurare a calității la nivel de Facultate, 

CEACF,  rezultă cu nu toate facultățile au înteles necesitatea realizării unor analize pertinente, obiective și 

centralizatoare ale rapoartelor comisiilor de la nivelul programelor de studii, CEACPS, prin care să se poată 

identifica punctele tari și punctele slabe ale programelor de studii în scopul propunerii de îmbunătățiri care să 

ducă la întărirea punctelor tari și corectarea celor slabe. 

3. Există încă neînțelegeri privind responsabilitățile comisiilor de evaluare și asigurare a calității la 

nivelul programelor de studii, de unde rezultă necesitatea realizării unor instruiri cu membrii comisiilor de 

evaluare și asigurare acalității la nivel de program de studii și facultate. 
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