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În UPT asigurarea calităţii vizează procesele de bază, procesele suport
şi procesele manageriale şi se realizează prin interacţiunea tuturor
structurilor universităţii. Evaluarea calităţii se face prin raportare laţ ţ p p
standardele ARACIS şi ale MEdCTS.

Î l 2011 i lităţii ă it î d li i i ţ l L iiÎn anul 2011 asigurarea calităţii a urmărit îndeplinirea cerinţelor Legii 
educatiei nationale 1/2011 şi a legislaţiei secundare asociate.

În anul 2011 Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calităţii din UPT s-a
implicat în mod curent în documentarea şi monitorizarea proceselor de
bază didactice şi a proceselor suport pentru procesele de managementş p p p p g
şi pentru asigurarea calităţii serviciilor interne pentru studenţi şi
angajaţi.
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Cu privire la procesele de bază:Cu privire la procesele de bază:

Au fost supuse evaluării şi reevaluării externe 20 programe de studii:p ş p g

√ 4 programe noi de studii de licenţă (evaluare); 
√ 11 programe noi de studii de master (evaluare);
√ 5 programe de studii de licenţă (reevaluare).

Toate au primit din partea ARACIS avizul “acreditare”. 

În universitate s-au desfăşurat în permanenţă evaluări ale disciplinelor 
şi cadrelor didactice.
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În anul 2011 UPT a fost supusă la două acţiuni de evaluareÎn anul 2011 UPT a fost supusă la două acţiuni de evaluare 
externă:

i Î l ă ii li t d ăt ţi i ARACIS CNCSi. În urma evaluării realizate de către experţi ai ARACIS, CNCS,
CNATDCU şi EUA, 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara a fost încadrată în categoria 

Universităţi de cercetare avansată şi educaţie

ii. În urma ierarhizării programelor de studii universitare acreditate
din Romania, pentru anul universitar 2011-2012 UPT este
reprezentată prin:p p

√ 6 programe de studii cu calificativul A
7 d t dii lifi ti l B√ 7 programe de studii cu calificativul B

√ 4 programe de studii cu calificativul C 
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În anul 2011, la nivelul universităţii, a fost finalizat auditul cu tema „
Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică la nivel de licenţă în
UPT” l i i i lă ă f ltăţil t b i ă î i ti dă i dUPT”, cu concluzia principală că facultăţile trebuie să îşi extindă aria de
control direct a practicii studenţilor prin contracte de practică.

C p i i e la p ocesele s po tCu privire la procesele suport:

Au fost elaborate documente ale Sistemului Calităţii al UPT (proceduri 
ope aţionale şi inst cţi ni de l c ) pentoperaţionale şi instrucţiuni de lucru) pentru:

√ Direcţia Resurse umane – 3 proceduri;
√ Direcţia Tehnică – 9 proceduri;
√ Direcţia Socială – 4 proceduri;
√ Compartimentul Proces de Învăţământ şi Problematică√ Compartimentul Proces de Învăţământ şi Problematică 

Studenţească – 3 proceduri.
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A fost revizuită procedura operaţională (MEPILAR) Cod: UPT PO M 0 01 :A fost revizuită procedura operaţională (MEPILAR), Cod: UPT-PO-M-0-01 :

Metodologia de elaborare a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru şi de
asimilare a regulamentelor UPT ca documente ale sistemului de

t l lităţiimanagement al calităţii.

DGAC  a asigurat întreţinerea permanentă a mai multor domenii ale 
it l i UPT Î l 2011 d it f ţi lă i i î li bsite-ului UPT. În anul 2011 a devenit funcţională şi versiunea în limba 

engleză a noului site. Ea asigură:

t i ibilităţii i t ţi l UPT creşterea vizibilităţii internaţionale a UPT;
 informarea potenţialilor studenţi de peste hotare cu privire la

oferta UPT.

A fost actualizată aplicaţia „Evidenţa spaţiilor gestionate de entităţi şi a
dotărilor acestor spaţii” .

S-a demarat acţiunea de colectare de date pentru Registrul
absolvenţilor UPT. 6
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DGAC s-a implicat în managementul şi oferirea de suport pentru 4DGAC s a implicat în managementul şi oferirea de suport pentru 4
proiecte POSDRU, 3 referitoare la Burse doctorale şi unul referitor la

Formarea de noi conducători de doctorat. 

√ Au fost întocmite, difuzate şi implementate 4 instrucţiuni de lucru
referitoare la activităţile doctorale;

√ Au fost pregătite documente de autoevaluare necesare auditării
externe a proiectelor.
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