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În cursul anului 2013, la nivelul facultății de Inginerie au intrat în procesul de evaluare externă, 
efectuat de către ARACIS, programe de studii de învățământ cu frecvență, la nivel de licență și 
master. Rezultatele acestor evaluări sunt prezentate în tabelele 1 și 2. 

Tabelul 1 
Programe de studii licență 

Nr. 
crt. Denumire program de studii Calificativ obținut Adresa ARACIS 

1. Ingineria dezvoltării rurale durabile (Autorizare 
de funcționare provizorie) Încredere limitată 6032/22.07.13 

2. Inginerie biochimică Încredere 8436/15.11.13 
3. Ingineria și managementul calității Încredere 6113/22.07.13 
4. Mecatronică Încredere 8436/15.11.13 
 

Tabelul 2 
Programe de studii master universitar 

Nr. 
crt. Denumire program de studii Calificativ 

obținut Adresa ARACIS 

1. Managementul protecției mediului în industrie (evaluare 
instituțională) Încredere 8356/25.08.11 

2. Controlul și monitorizarea calității mediului Încredere 8479/15.11.13 
3. Știința și ingineria produselor alimentare ecologice Încredere 8479/15.11.13 
4. Chimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, 

controlul și asigurarea calității Încredere 8479/15.11.13 

5. Materiale neconvenționale în biotehnologii moderne Încredere 8479/15.11.13 
6. Echipamente și tehnologii moderne în energetică Încredere 8796/11.12.13 
7. Managementul fabricației produselor industriale Încredere 8479/15.11.13 
8. Strategii în asigurarea calității în industrie Încredere 8479/15.11.13 
9. Managementul și optimizarea echipamentelor de proces Încredere 8479/15.11.13 
10. Managementul sistemelor industriale de produse și 

servicii Încredere 8796/11.12.13 

11. Mecatronică avansată Încredere 8796/11.12.13 
 
 Pentru programele de studii menționate în tabelele 1 și 2 nu s-a demarat procedura de 
autoevaluare internă a programelor de studii, rezultatele obținute pentru anul 2013 fiind, cu o 
excepție, la nivel maxim. 
 
 În cursul lunii februarie 2014 au intrat în procesul de autoevaluare internă, programe de studii 
de învățământ cu frecvență, la nivel de licență. Componența comisiei de evaluare a fiecărui program 
de studii, precum și rezultatul autoevaluării este prezentat în tabelul 3. 
 

Tabelul 3 
Autoevaluare programe de studii licență 

Nr. 
crt. Denumire program de studii Componență 

comisie Calificativ Data 
autoevaluării 

1. Tehnologia informației Hazi Gh. 
Pruteanu E. Încredere 19.02.14 



2. Energetică industrială Puiu-Berizințu M. 
Grigore R. Încredere 24.02.14 

3. Echipamente pentru procese 
industriale 

Bibire L. 
Moșneguțu E. Încredere 25.02.14 

4. Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie. 

Lazăr G. 
Panainte M. Încredere 25.02.14 

5. Ingineria produselor alimentare. Ștefănescu I. 
Patriciu O. Încredere 25.02.14 

6. Tehnologia construcţiilor de maşini Schnakovszky C. 
Brabie Gh. Încredere 25.02.14 

7. Inginerie economică în domeniul 
mecanic 

Drob C. 
Pintilie Gh. Încredere 20.02.14 

 Așa cum se observă din tabelul 3, comisiile implicate în procesul de autoevaluare a 
programelor de studii au apreciat cu calificativul încredere toate programele de licență ce 
funcționează în Facultate. 

 
La nivelul Facultății de Litere evaluarea programelor de studii s-a făcut în conformitate cu 

prevederile sistemului integrat de management SIM, comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor 
de studii, CEACPS,  fiind implicate în evaluarea a 5 programe de licență și 3 programe de master.   Raportul 
anual de evaluare internă privind calitatea educației la nivelul Facultății, a fost înregistrat cu nr. …243….. din 
17.02.2014.. și aprobat de Consiliul pe Facultate în…17.02.2014..,  nu  este prezentată și o analiza  privind 
rezultatele evaluării cu identificarea propunerilor de îmbunătățire, nefiind identificate criterii care să nu fie 
îndeplinite de către nici un program de studii. 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – Facultatea de Litere 
Programul de studii O limbă şi literatură modernă (engleză/franceză) – Limba şi literatura română, 

responsabil program, conf. univ. dr. Elena Bonta. Prin Decizia nr. 162 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de 
evaluare internă şi asigurare a programului de studii, formată din lector univ. dr. Monica Pătruţ şi asist. univ. 
dr. Florinela Floria. Raportul comisiei cu nr. 235 din 17.02.2014 nu a identificat criterii care să nu fie 
îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul „Încredere”.  

Programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză, responsabil program, 
conf. univ. dr. Elena Bonta. Prin Decizia nr. 163 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de evaluare internă şi 
asigurare a programului de studii, formată din conf. univ. dr. Ioan Dănilă şi lect. univ. dr. Petronela Savin. 
Raportul comisiei cu nr. 236 din 17.02.2014 nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, programul de 
studii obţinând calificativul „Încredere”.  

Programul de studii Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză), 
responsabil program, prof. univ. dr. Vasile Spiridon. Prin Decizia nr. 161 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de 
evaluare internă şi asigurare a programului de studii, formată din conf. univ. dr. Gabriel Mardare şi lect. univ. 
dr. Raluca Galiţa. Raportul comisiei cu nr. 237 din 17.02.2014 nu a identificat criterii care să nu fie 
îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul „Încredere”.  

Programul de studii Traducere şi interpretare, responsabil de program, conf. univ. dr. Ioan-Lucian 
Popa. Prin Decizia nr. 164 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de evaluare internă şi asigurare a programului de 
studii, formată din conf. univ. dr. Ioan Sava şi lect. univ. dr. Adrian Jicu. Raportul comisiei cu nr. 238 din 
17.02.2014 nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul 
„Încredere”.  



Programul de studii Comunicare şi relaţii publice, responsabil program, lect. univ. dr. Brînduşa 
Amălăncei. Prin Decizia nr. 165 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de evaluare internă şi asigurare a 
programului de studii, formată din lector univ. dr. Luminiţa Drugă şi lect. univ. dr. Mihaela Culea. Conform 
Raportului comisiei cu nr. 239 din 17.02.2014, programul de studii a obţinut calificativul „Încredere”.  

 
STUDII UNIVERSITARE DE  MASTER – Facultatea de Litere 
 
Programul de studii Limba engleză. Practici de comunicare (în limba engleză), responsabil program, 

conf. univ. dr. Elena  Bonta. Prin Decizia nr. 166 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de evaluare internă şi 
asigurare a programului de studii, formată din prof. univ. dr. Vasile Spiridon şi lector univ. dr. Bălăiţă Raluca. 
Raportul comisiei cu nr. 240 din 17.02.2014 nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, programul de 
studii obţinând calificativul „Încredere”. 

Programul de studii Limba franceză. Practici de comunicare (în limba franceză), responsabil program, 
conf. univ. dr. Simina Mastacan. Prin Decizia nr. 167 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de evaluare internă şi 
asigurare a programului de studii, formată din conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa şi asist. univ. dr. Mircea 
Horubeţ. Raportul comisiei cu nr. 241 din 17.02.2014 nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, 
programul de studii obţinând calificativul „Încredere”. 

Programul de studii Cultură şi literatură română, responsabil program, prof. univ. dr. Vasile Spiridon. 
Prin Decizia nr. 168 din 4.02.2014 s-a stabilit comisia de evaluare internă şi asigurare a programului de studii, 
formată din lector univ. dr. Maricela Strungariu şi lector  univ. dr. Andreia Suciu. Raportul comisiei cu nr. 242 
din 17.02.2014 nu a identificat criterii care să nu fie îndeplinite, programul de studii obţinând calificativul 
„Încredere”. 

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

prevederile sistemului integrat de management SIM, comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor 
de studii, CEACPS,  fiind implicate în evaluarea a 5 programe de licență , din care un program de studii IFR și 
3 programe de master.   Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educației la nivelul Facultății, a 
fost înregistrat cu nr. …192…….. din …18.02.2014.. și aprobat de Consiliul pe Facultate în…18.02.2014..,   
este prezentată o analiza  privind rezultatele evaluării cu identificarea propunerilor de îmbunătățire 

 
STUDII DE LICENȚĂ – Facultatea de Științe 
1. Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii programului de studii de licenţă pentru 

domeniul INFORMATICA, programul de studii INFORMATICA invăţământ cu frecvenţă redusă organizat de 
Facultatea de Stiinte, Departamentul MISE, Responsabil program lect.univ.dr. Furdu Iulian (Raport nr.137din 
10.02.2014). Evaluatori: Lect.univ.dr. Iulian Furdu şi  Lect. univ. dr. Varlan Simona. Comisia a fost numită 
prin decizia nr.  113  din data de 04.02.2014.  

2. Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii programului de studii de licenţă pentru 
domeniul INFORMATICA, programul de studii INFORMATICA invăţământ cu frecvenţă redusă organizat de 
Facultatea de Stiinte, Departamentul MISE, Responsabil program lect.univ.dr. Furdu Iulian (Raport nr.141 din 
10.02.2014). Evaluatori: Lect.univ.dr. Iulian Furdu şi  Lect. univ. dr. Varlan Simona. Comisia a fost numită 
prin decizia nr.  113  din data de 04.02.2014. 

3. Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii programului de studii de licenţă pentru 
domeniul MATEMATICĂ, programul de studii MATEMATICĂ, invăţământ cu frecvenţă, organizat de 
Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele educaţiei. Responsabil program 



conf.univ.dr. Nimineţ Valer. Raport nr. 175 din 17.01.2014. Evaluatori: Conf. univ. dr. Mocanu Marcelina şi 
Conf.univ.dr. Nimineţ valer. Comisia a fost numită prin decizia nr. 114  din data de 04.02.2014.  

4 Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii pentru domeniul de licenţă ŞTIINŢELE 
EDUCAŢIEI, programul de studii PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 
invăţământ cu frecvenţă organizat de Facultatea de Ştiinţe, Departamentul MISE, Responsabil program 
lect.univ.dr. Lupu Costică (Raport nr. 179   din  18.02.2014). Evaluatori: Lect.univ.dr. Lupu Costică şi 
Lect.univ.dr. Mâţă Liliana. Comisia a fost numită prin decizia nr. 114 din data de 04.02.2014 

5. Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii programului de studii de licență pentru 
domeniul ȘTIINȚA MEDIULUI, programul de studii ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI organizat de 
Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Responsabil program Lector 
univ. dr. Ureche Camelia. (Raport nr. 1809 din  06.02.2014). Evaluatori: Lector univ. dr. Ureche Camelia  şi 
Lector univ. dr. Nicuță Daniela. Comisia a fost numită prin decizia nr. 116 din data de 04.02.2014. 

 
STUDII DE MASTER – Facultatea de Științe 
1. Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii programului de studii de master pentru 

domeniul INFORMATICĂ, programul de studii INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ŞTIINŢE, TEHNOLOGIE 
ŞI ECONOMIE, învăţământ cu frecvenţă organizat de Facultatea de Ştiinţe, Departamentul MISE, 
Responsabil program conf. univ. dr. Elena Nechita (Raport nr. 141 din 11.02.201). Evaluatori: Conf. univ. dr. 
Nechita Elena  şi Lect. univ. dr. Crişan Gloria Cerasela. Comisia a fost numită prin decizia nr. 119 din data de 
04.02.2014. 

2. Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii programului de studii de masterat pentru 
domeniul BIOLOGIE, programul de studii BIOLOGIE organizat de Facultatea de Științe, Departamentul de 
Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Responsabil program Conf. univ. dr. Prisecaru Maria (Raport nr. 
1810  din  06.02.201). Evaluatori: Conf. univ. dr. Prisecaru Maria  şi Prof. univ. dr. Rați Ioan Viorel Comisia a 
fost numită prin decizia nr. 115 din data de 04.02.2014.. 

3. Comisia de evaluare internă şi asigurare a calităţii programului de studii de masterat pentru 
domeniul BIOLOGIE, programul de studii VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI 
PROTECȚIA MEDIULUI organizat de Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția 
Mediului, Responsabil program Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant. (Raport  nr. 1808 din 06.02.201 ). 
Evaluatori:  Conf. univ. dr. Pricope Ferdinant şi  Lector univ. dr. Voicu Roxana Elena.  Comisia a fost numită 
prin decizia nr. 118 din data de 04.02.2014. 

Toate programele de studii au obţinut calificativul ÎNCREDERE 
 
Analiza SWOT scoate în evidenţă o serie de activităţi pe baza cărora  se poate afirma că  Facultatea de 

Ştiinţe este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriate cu mediul academic, economic şi 
social, naţional şi internaţional. Facultatea de Ştiinţe dispune de o stategie eficientă care sprijină realizarea 
misiunii şi obiectivelor propuse. 

De menţionat că, programul de studii universitare de licenţă cu specializarea BIOLOGIE şi 
programului de studii de masterat pentru domeniul Biologie, VALORIFICAREA RESURSELOR 
BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI au fost evaluate periodic (după 5 ani de funcţionare) de către 
ARACIS, în perioada 6-7 iunie şi respectiv 7-8 noiembrie 2013. Avizul ARACIS pentru ambele programe a 
fost – Menţinerea acreditării. De asemenea, Facultate de Ştiinţe a fost auditată extern  în perioada 12-
13.12.2013. Nu au fost identificate neconformităţi. 



În urma analizei, se vor stabili măsuri care vor include activităţi legate de îmbunătăţirea calităţii SIM 
şi a proceselor în raport cu cerinţele. 

 
PROPUNERI Îmbunătățire Facultatea de Științe 
 
Facultatea de Ştiinţe, prin reprezentanţii celor două departamente,  propun Departamentului de 

Management să fie modificată procedura de evaluare, astfel: 
- să fie exceptat/exceptate de la evaluarea internă programul/programele care au fost evaluate 

ARACIS în aceeaşi perioadă; 
- să fie exceptat/exceptate de la evaluarea internă programul/programele care au fost evaluate 

extern  în aceeaşi perioadă. 
 
La nivelul Facultății de Științe Economice evaluarea programelor de studii s-a făcut în conformitate 

cu prevederile sistemului integrat de management SIM, comisiile de evaluare și asigurare a calității 
programelor de studii, CEACPS,  fiind implicate în evaluarea a 3 programe de licență și 2 programe de master.   
Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educației la nivelul Facultății, a fost înregistrat cu nr. 
…335. din …18.02.2014 și aprobat de Consiliul pe Facultate în…18.02.2014.., nu  este prezentată și o analiza  
privind rezultatele evaluării cu identificarea propunerilor de îmbunătățire, toate programele de studii primind 
calificativul maxim, încredere. 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – Facultatea de Științe Economice 
- Programul de studii Administrarea afacerilor - licenţă IF, responsabil program prof. univ. dr. 

Eugenia Harja. Prin decizia nr. 1867 din 10.12.2013 s-a stabilit comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 
programului de studii, formată din prof. univ. dr. Ovidiu Leonard Turcu (preşedinte), conf. univ. dr. Roxana 
Mironescu (membru) şi asist. univ. drd. Andreea Feraru (membru). Din raportul comisiei cu nr. 286 din 
06.02.2014 nu au rezultat criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul Încredere. 

- Programul de studii Contabilitate  şi informatică de gestiune – licenţă IF, responsabil program 
prof. univ. dr. Mihai Deju. Prin decizia nr. 1867 din 10.12.2013 s-a stabilit comisia de evaluare şi asigurare a 
calităţii programului de studii, formată din prof. univ. dr. Mihai Deju (preşedinte),  lect. univ. dr. Simona-
Elena Dragomirescu (membru) şi lect. univ. dr. Daniela-Cristina Solomon (membru). Din raportul comisiei cu 
nr. 322 din 17.02.2014  nu au rezultat criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul Încredere.  

- Programul de studii Marketing – licenţă IF, responsabil program prof. univ. dr. Eugenia Harja. 
Prin decizia nr. 1867 din 10.12.2013 s-a stabilit comisia de evaluare şi asigurare a calităţii programului de 
studii, formată din prof. univ. dr. Eugenia Harja (preşedinte), conf. univ. dr. Laura Cătălina Ţimiraş (membru) 
şi lect. univ. dr. Oana-Ancuţa Stângaciu (membru). Din raportul comisiei cu nr. 330 din 17.02.2014 nu au 
rezultat criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul Încredere.  

 
STUDII UNIVERSITARE DE  MASTER – Facultatea de Științe Economice 
- Programul de studii Contabilitate, audit şi informatică de gestiune, responsabil program conf. 

univ. dr. Daniel Botez. Prin decizia nr. 1867 din 10.12.2013 s-a stabilit comisia de evaluare şi asigurare a 
calităţii programului de studii, formată din prof. univ. dr. Mihai Deju (preşedinte), conf. univ. dr. Muntean 
Mircea (membru) şi conf. univ. dr. Botez Daniel (membru). Din raportul comisiei cu nr. 323 din 17.02.2014 
nu au rezultat criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul Încredere.  

- Programul de studii Marketing şi comunicare în afaceri, responsabil program conf. univ. dr. 
Nichifor Bogdan. Prin decizia nr. 1867 din 10.12.2013 s-a stabilit comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 



programului de studii, formată din conf. univ. dr. Nichifor Bogdan (preşedinte), conf. univ. dr. Danu Marcela 
Cornelia (membru) şi conf. univ. dr. Prihoancă Diana Magdalena (membru). Din raportul comisiei cu nr. 332 
din 17.02.2014 nu au rezultat criterii care să nu fie îndeplinite, obţinând calificativul Încredere. 

 
La nivelul Facultății de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii evaluarea programelor 

de studii s-a făcut în conformitate cu prevederile sistemului integrat de management SIM, , comisiile 
de evaluare și asigurare a calității programelor de studii, CEACPS, fiind implicate în evaluare 6 
programe de licență și 3 programe de master. Raportul anual de evaluare internă privind calitatea 
educației la nivelul Facultății de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, a fost înregistrat cu nr. 
517 din 21.02.2014 și aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii 24.02.2014, este prezentată o analiza 
privind rezultatele evaluării cu identificarea propunerilor de îmbunătățire. 
În cursul anului 2013, la nivelul facultății de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii au intrat în 
procesul de evaluare externă, efectuat de către ARACIS, programe de studii de învățământ cu 
frecvență şi cu frecvenţă redusă, la nivel de licență și master. Rezultatele acestor evaluări sunt 
prezentate în tabelele 1 și 2. 

Tabelul 1 
Programe de studii licență 

Nr. 
crt. Denumire program de studii Calificativ obținut Adresa ARACIS 

1. Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu 
frecvenţă redusă 

Încredere cu 
acreditarea 

programului 

Încredere cu 
acreditarea 

programului 
2. Kinetoterapie şi motricitate specială – 

ănvăţământ cu frevenţă redusă 
Încredere cu 
acreditarea 

programului 

Încredere cu 
acreditarea 
programului 

 
Tabelul 2 

Programe de studii master universitar 
Nr. 
crt. Denumire program de studii Calificativ 

obținut Adresa ARACIS 

1. Activităţi motrice, curriculare şi de timp liber Încredere, 
cu 

menţinerea 
acreditării 

8790/11.12.2013 

2. Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională Încredere, 
cu 

menţinerea 
acreditării 

8790/11.12.2013 

În cursul lunii februarie 2014 au intrat în procesul de evaluare internă, programe de studii de 
învățământ cu frecvență, la nivel de licență. Componența comisiei de evaluare a fiecărui program de 
studii, precum și rezultatul autoevaluării este prezentat în tabelul 3. 

Tabelul 3 
Evaluare internă programe de studii licență 

Nr. 
crt. Denumire program de studii 

Componență 
comisie Calificativ 

Data 
evaluării 
interne 



1. 
Kinetoterapie şi motricitate specială 

Mârza Dănilă 
Doina 

Ochiană Gabriela 
Încredere 17.02.2014 

2. Terapie ocupaţională Raveica Gabriela 
Raţă Marinela Încredere 17.02.2014 

3. Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ 
cu frecvenţă) 

Balint Gheorghe 
Acsinte 

Alexandru 
Încredere 19.02.2014 

4. Sport şi performanţă motrică Raţă Gloria 
Ababei Cătălina Încredere 18.02.2014 

 
În cursul lunii februarie 2014 au intrat în procesul de evaluare internă, programe de studii de 
învățământ cu frecvență, la nivel de master. Componența comisiei de evaluare a fiecărui program de 
studii, precum și rezultatul autoevaluării este prezentat în tabelul 4. 
 

Tabelul 4 
Evaluare internă programe de studii master 

Nr. 
crt. Denumire program de studii 

Componență 
comisie Calificativ 

Data 
evaluării 
interne 

1. 
Performanţă sportivă 

Mârza Dănilă 
Dănuţ Nicu 

Ababei Radu 
Încredere 18.02.2014 

Așa cum se observă din tabelele 3 şi 4, comisiile implicate în procesul de autoevaluare a programelor 
de studii au apreciat cu calificativul încredere toate programele de licență ce funcționează în 
Facultate. 
 

Propuneri de Îmbunătățire 
 

1. Revizuirea procedurilor/regulamentelor/formularelor de evaluare a programelor de studii 
în vederea conformării cu cerințele legale actuale privind evaluarea programelor de 
Master și creșterii obiectivității și utilității evaluărilor interne ale programelor de studii în 
conformitate cu prevederile standardelor de asigurare a calității la nivel european. 

2. Îmbunătăţirea planurilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor ARACIS, pe criterii 
de eficienţă economică. 

3. Repartizarea disciplinelor în cadrul programelor de studii, prin respectarea competenţelor 
cadrelor didactice. 

 
La nivelul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic Programul de studii Programul 

de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică DPPD  a fost 
evaluat  extern de ARACIS. Prin Hotărârea Consiliului ARACIS din ședința din 20.02.2014, înregistrată cu nr 
2496/20.02.2014 s-a acordat avizul ARACIS pentru Menținerea calității de instituție furnizoare de programe 
de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.  

La nivelul Departamentului de Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă evaluarea 
programelor de studii s-a făcut în conformitate cu prevederile sistemului integrat de management SIM, 
comisiile de evaluare și asigurare a calității programelor de studii, CEACPS,  fiind implicate în evaluarea a 3 



programe de licență și 2 programe de master.   Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educației la 
nivelul Facultății, a fost înregistrat cu nr. …335. din …18.02.2014 și aprobat de Consiliul pe Departament 
în…18.02.2014.., nu  este prezentată și o analiza  privind rezultatele evaluării cu identificarea propunerilor de 
îmbunătățire, toate programele de studii primind calificativul maxim, încredere 

 
Concluzii. 
 
1.La nivel de Universitate se constată ca au fost evaluate un numar de 32 programe de licență și 23 

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  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. 

 
Propuneri de Îmbunătățiri 
 
1. Programele de studii evaluate în anul anterior de către ARACIS să nu mai intre în procesul de 

evaluare internă ( Facultatea de Științe) 
2. Revizuirea procedurilor/regulamentelor/formularelor de evaluare a programelor de studii în 

vederea conformării cu cerințele legale actuale privind evaluarea programelor de Master și 
creșterii obiectivității și utilității evaluărilor interne ale programelor de studii în conformitate cu 
prevederile standardelor de asigurare a calității la nivel european  

3. Creșterea numărului evaluărilor externe, prin implicarea agenților economici angajatori în 
evaluarea programelor de studii 

4. Revizuirea procedurilor/regulamentelor/formularelor de evaluare a programelor de studii 
în vederea conformării cu cerințele legale actuale privind evaluarea programelor de 
Master și creșterii obiectivității și utilității evaluărilor interne ale programelor de studii în 
conformitate cu prevederile standardelor de asigurare a calității la nivel european. 

5. Îmbunătăţirea planurilor de învăţământ, cu respectarea prevederilor ARACIS, pe criterii 
de eficienţă economică. 

6. Repartizarea disciplinelor în cadrul programelor de studii, prin respectarea competenţelor 
cadrelor didactice. 
 

 
 
 
 
      Președinte CEAC Universitate 
     Prof.univ.dr.ing Marius Stamate  


