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Programul de asigurare a calității pentru anul universitar  2021-2022 

Facultatea de inginerie 

Domenii ale calităţii Obiective Acțiuni preconizate pentru îndeplinirea 
obiectivelor 

Cuantificarea 
obiectivului/indicatori Responsabili Costuri estimate și 

sursa de finanțare Termen 

Capacitate 
instituțională 

1.  Actualizarea componenței CEAC 
la nivelul facultăți Propunere si validare membri Noua componență a 

comisiei 
Decan  
Președinte CEAC - Octombrie 

2021 

2. Actualizarea regulamentelor  
Revizuirea și actualizarea 
documentelor, conform prevederilor legale 
instituționale 

Existența documentului 
actualizat 

Decan 
Prodecan 
Președinte CEAC 

- 
 Permanent 

3. Actualizarea site-ului privind 
asigurarea calității în Facultatea de 
Inginerie 

Revizuirea și actualizarea 
documentelor prezente pe site, 
conform prevederilor legale 

Conținutul paginii 
referitor la regulamente, 
metodologii, hotărâri  

Decan 
Prodecan 
Președinte CEAC 

- Permanent 

Eficacitate 
educațională 

1. Monitorizarea accesului 
studenților 
la activitatea didactică online 

Elaborare chestionar aplicat 
Completarea chestionarului de către studenți 
Analiza datelor 

Existența bazei de date 
Existența raportului Prodecan - Februarie 2022 

2. Monitorizarea abandonului școlar 
Colectarea date 
Analizare date 
Elaborare raport instituțional 

Existența raportului 
instituțional Prodecan - Septembrie  

2022 

Managementul 
calităţii 

1. Realizarea evaluărilor 
intercolegiale a 
minimum 25% dintre cadrele 
didactice la nivelul facultății 

Realizarea evaluărilor intercolegiale în cadrul 
departamentului, conform planificării. 
Realizarea raportului privind evaluările 
intercolegiale la nivelul facultății 

Raportul asupra 
evaluării intercolegiale 
la nivelul facultății 

Decan  
Președinte CEAC - Octombrie 

2022 

2. Evaluarea prestației didactice de 
către studenți 

Asigurarea în fiecare semestru a datelor 
necesare evaluării 
Promovarea evaluărilor on-line în rândul 
cadrelor didactice și a studenților 
Completarea chestionarelor de către studenți 
Realizarea raportului 

Nr. de chestionare 
completate 
Nr. de studenți care au 
realizat evaluări 
Nr. cadre didactice a 
căror activitate este 
evaluată 
Nr. cadre didactice 
evaluate 
Existența raportului 

Decan  
Președinte CEAC - 

Sem I Martie 
2022 
 
 
Sem II Iulie 
2022 

3. Analiza motivației privind 
opțiunea de a studia la Facultatea de 
Inginerie a  UBB 

Culegerea datelor 
Analizarea datelor 
Elaborare raport 

Existența bazei de date 
Existența raportului Prodecan - Ianuarie 2022 

4. Evaluarea activității profesionale 
a CD de către conducere 

Completare formulare evaluare CD 
Raport asupra evaluării 

Raport asupra 
evaluărilor la nivelul 
facultății 

Director 
departament 
Decan 

 Februarie 2022 

5. Analiza situației privind dinamica 
numărului de studenți pe parcursul 
anilor de studiu (abandonul 
studiilor) 

Colectarea datelor 
Elaborarea unei analize privind abandonul 
studiilor 

Existența unui raport 
privind dinamica 
numărului de studenți 
pe parcursul anilor de 
studiu 

Prodecan  Iulie 2022 

6. Monitorizarea desfășurării 
activității online a cadrelor didactice 

Completarea raportului săptămânal de către 
cadrele didactice 
Elaborarea unui calendar de monitorizare a 
activității online 
Elaborare raport 

Existența bazei de date 
Existența raportului 

Director 
departament 
Decan 

 Iulie 2022 

Octombrie 2021                                                                                                                               Președinte CEAC  
                                                                                                                                            


