La nivelul Facultății de Științe Economice,
-a făcut
formitate
înevalu
con
cu prevederile regulamentului R04.05.2. Ed 2, Rev
de studii CEACPS, fiind implicate în evaluarea a 5 programe de
2 programe
licență
de master. Dinși
Raportul
privind evaluarea internă a programelor
ul Facultății
de de
studii
Științe
Economice,
laînregistrat
nivel
cu nr.
59 din 16.01.2013 bat
și
de Consiliul
aprope Facultate în 18.01.2013,
rezultă cu nu au
de calitate care să nu fie îndeplinite.
La nivelul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportul
-a
făcut în conformitate cu prevederile regulamentulu
calității programelor
în evaluarea
de studii afiind
6 programe
implicate
de lic
Raportul privind evaluarea ul
internă
Facultății
de Științe,
a programelor
înregi
d
din 14.01.2013 obat
șide apr
Consiliul pe Facultate în 15.01.2013, a fost prezentată o
rapoartelor de evaluare internă a programelor de s
responsabilități.
Rapoartele de evaluare internă a programelor
gradul de
îndeplinire a cerințelor normative obligatorii și
ARACIS pentru fiecare domeniu de licență.
Facultatea de Inginerie și Facultatea entat
deo
Știi
analiză SWOT a rezultatului evelauării programelo
îmbunătățire.
Propunerile de îmbunătățire ale celor doua facu
Facultatea de Inginerie
1. ƌĞƔƚĞƌĞĂ ŐƌĂĚƵůƵŝ ĚĞ ŝŵƉůŝĐĂƌĞ Ă ĐĂĚƌĞůŽƌ ĚŝĚĂĐƚŝĐĞ ƉĞŶƚƌƵ͗ ŐƌĂĚƵů ĚĞ ŠŶԑĞůĞŐĞƌĞ Ă ƐƚƵĚĞŶԑŝůŽƌ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚĞĂ ĚĞ Ă ŽĨĞƌŝ ƐƚƵĚĞŶԑŝůŽƌ ĂũƵƚŽƌ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŶĞǀŽŝĞ͕ ŠŶĐƵƌĂũĂƌĞĂ ƐƚƵĚĞŶԑŝůŽƌ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞĂĐƚŝǀĉƔŝůŝďĞƌĉĞǆƉƌŝŵĂƌĞ͖
2. ƌĞƔƚĞƌĞĂŐƌĂĚƵůƵŝĚĞŝŵƉůŝĐĂƌĞĂĐĂĚƌĞůŽƌĚŝĚĂĐƚŝĐĞŠŶ contracte de cercetare cu mediul extern;
3. ǀĂůƵĂƌĞ ĨŝĞĐĉƌĞŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ ĚŝŶ ƉůĂŶƵů ĚĞ ŠŶǀĉԑĉŵąŶƚ ŠŶ ǀĞĚĞƌĞĂ Ğǀŝƚĉƌŝŝ ƐƵƉƌĂƉƵŶĞƌŝůŽƌ ĐƵ ĂůƚĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͕ƉƌĞĐƵŵƔŝĐŽƌĞůĂƌĞĂĐŽŶԑŝŶƵƚƵůƵŝŵĂƚĞƌŝĞŝƉƌĞĚĂƚĞĐƵĐŽŵƉĞƚĞŶԑĞůĞŽĨĞƌŝƚĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵƵů
de studiu ʹ optimiǌĂƌĞĂƉůĂŶƵƌŝůŽƌĚĞŠŶǀĉƜĉŵąŶƚ͖
4. ĞǌǀŽůƚĂƌĞĂ ŠŶǀĉԑĉŵąŶƚƵůƵŝ ĚĞ ĨŽƌŵĂƌĞ ĐĞŶƚƌĂƚ ƉĞ ƐƚƵĚĞŶƚ͘ ^ĐŚŝŵďĂƌĞĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌƵůƵŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀ Ăů
ĐƵƌƐƵůƵŝ ŠŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌ ĨŽƌŵĂƚŝǀ͕ ĂƉůŝĐĂƌĞĂ ƚĞŵĞůŽƌ ĚĞ ĐĂƐĉ͕ ƉƵŶĐƚĂƌĞĂ ůƵĐƌƵůƵŝ ŠŶ ĞĐŚŝƉĉ͕ ƵƚŝůŝǌĂƌĞĂ
metodelor descriptive de predare;
5. 2ŵďƵŶĉƚĉԑŝƌĞĂĨŽƌŵƵůĂƌĞůŽƌĚĞĞǀĂůƵĂƌĞƉĞŶƚƌƵĂĞůŝŵŝŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĉƌŝůĞ͘

Facultatea de
Științe ale Mișcării, Sportului
1. ŽŵƉĂƚŝďŝůŝǌĂƌĞĂƉůĂŶƵƌŝůŽƌĚĞŠŶǀĉƜĉŵąŶƚĐƵĐĞůĞĞƵƌŽƉĞŶĞ;
2. Realizarea unor analize SWOT, la nivelul ĨŝĞĐĉƌƵŝĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ͕ƉĞŶƚƌƵƉƌŽŐƌĂŵĞůĞĚĞƐƚƵĚŝŝƉĞĐĂƌĞůĞ
ĐŽŽƌĚŽŶĞĂǌĉ;
3. ǀĂůƵĂƌĞĂĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝůŽƌĚĞƌƵůĂƚĞŠŶĐĂĚƌƵůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĞůŽƌŠŶǀĞĚĞƌĞĂƉůĂŶŝĨŝĐĉƌŝŝ͕ƌĞĂůŝǌĉƌŝŝŠŶƚŝŵƉƕŝ
evaluarea ĂĐĞƐƚŽƌĂƉĞŶƚƌƵĞǀŝƚĂƌĞĂƐƵƉƌĂŠŶĐĉƌĐĉƌŝŝŶeechitabili a cadrelor didactice;
4. ƐŝŐƵƌĂƌĞĂ ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ŶĞĐĞƐĂƌ ƉĞŶƚƌƵ ŠŶƚƌĞƜŝŶĞƌĞĂ ŵŝũůŽĂĐĞůŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĞ ĚŝŶ ĚŽƚĂƌĞ ƕŝ Ă
tehnologiilor folosite în procesul didactic;
5. WůĂŶŝĨŝĐĂƌĞĂ ƕĞĚŝŶƜĞůŽƌ ŽƌĚŝŶĂƌĞ ĂůĞ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĞůŽƌ ƕŝ ĐŽŶƐŝůŝilor departamentelor cu ordine de zi
stabilite ŠŶǀĞĚĞƌĞĂĞůŝŵŝŶĉƌŝŝƐƵƉƌĂŠŶĐĉƌĐĉƌŝŝĂĐƚŝǀŝƚĉƜŝůŽƌŠŶĂŶƵŵŝƚĞƉĞƌŝŽĂĚĞ͖
6. /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂ ĐĂǌƵƌŝůŽƌ ĐƵ ƚĞŶĚŝŶƜĉ ĚĞ ĂďĂŶĚŽŶ ƕĐŽůĂƌ ĚŝŶ ŵŽƚŝǀĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ;ƉƌŝŶ ŝŵƉůŝĐĂƌĞĂ ŵĂŝ
ĂĐƚŝǀĉĂŠŶĚƌƵŵĉƌŝůŽƌĚĞĂŶŝͿ͖
7. Crearea unor echipe de cercetare la nivelul departamenƚĞůŽƌ ƕŝ ĐĞŶƚƌĞůŽƌ ĚĞ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů

ĨĂĐƵůƚĉƜŝŝŠŶƐĐŽƉƵůĞůĂďŽƌĉƌŝŝƵŶŽƌŐƌĂŶƚƵƌŝ͕ƉƌŽŝĞĐƚĞƕŝĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĚĞ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ ĐĂƌĞƐĉĐŽŶƚƌŝďƵŝĞůĂ
ĐƌĞƕƚĞƌĞĂĨŝŶĂŶƜĉƌŝŝĞǆƚƌĂďƵŐĞƚĂƌĞ͖
8. ZĞǀŝǌƵŝƌĞĂĐƵƌƐƵƌŝůŽƌƕŝĞĚŝƚĂƌĞĂĂĐĞƐƚŽƌĂŠŶĞĚŝƚƵƌŝĂĐƌĞĚŝƚĂƚĞE^/^͕cu ISBN.

Concluzii.

1.La nivel de Universitate se constată ca au fo
programe de master. Din analiza rapoartelor comisi
CEACF, rezultă
nu au fost
că
identificate programe la care
indicatorii de performanță din metodologia ARACIS.
2. Din Rapoartele realizate de către
a calității
Comisiilela
, deniv
ev
CEACF, rezultă cu nu toate facultățile
analize
au înteles
pertinente
nece
centralizatoare ale rapoartelor comisiilor de la nivelul programelor de studii, CEACPS, prin care să s
identifica punctele
e programelor
tari și punctele
de studii
slabe
în al
scopul
ducă la întărirea punctelor tari și corectarea cel
3. Există încă neînțelegeri privind responsabi
nivelul programelor de studii, de unde rezultă necesitatea realizăr
evaluare și asigurare acalității la nivel de progr
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Prof.univ.dr.ing Marius Stamate

