PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT INTERN AL CALITĂŢII – 2013

Nr.
crt.

Tematica auditului

Entitatea la
care se
desfăşoară
auditul

(0)

(1)

(2)

1

Asigurarea calităţii
procesului de învăţământ
pentru disciplinele „de
domeniu” la ciclul licenţă
sub aspectul bazei
materiale, documentării şi
capacităţii de a utiliza
cunoştinţele prin
rezolvarea de aplicaţii

Facultăţile din
UPT

Intervalul
de
desfăşurare

Durata
(zile)

(3)

(4)

Anii
universitari
Aprilie –
2012 – 2013
noiembrie
semestrul II,
2013
2013‐2014
semestrul I

Obiective

Componenţa
echipei de audit
(conduc. + nr.
membri)

Domeniul de asigurare a
calităţii conf.
metodologiei ARACIS

(5)

(6)

(7)

Calitatea bazei materiale (lucrări
aplicative, tehnica de calcul şi
software‐uri specifice, corelarea
spaţiu ‐ număr de studenţi, etc.)

-

Calitatea bazei documentare
audit nu vor fi
(fondul de carte propriu, cursuri şi
C.3 – Proceduri obiective şi
aplicaţii în format electronic, fondul implicaţi în auditul de transparente de evaluare a
de carte de la biblioteca UPT, etc.) la facultatea de care rezultatelor învăţării
aparţin)
Procedee de examinare şi calitatea
(cd: cadru did.)
evaluării rezultatelor învăţării

-

- Capacitatea absolvenţilor UPT de a‐
şi continua studiile la ciclul următor

2

Analiza inserţiei
profesionale a
absolvenţilor UPT

Facultăţile din
UPT

Anul
universitar
2012 – 2013
semestrul II

Aprilie –
iunie 2013

1cd coordonator +1cd
CEAC‐UPT
+ 2cd/facultate + 1 C.5 ‐ Accesibilitatea
stud./fac.
resurselor adecvate
învăţării
(membrii echipei de

-

1 cd coordonator + 1
cd CEAC‐UPT + 1
- Gradul de absorbţie al absolvenţilor
reprez. CICS (Centrul
pe piaţa muncii la 6, 18 si 24 de luni
de Informare şi Cons.
de la absolvire
al Studenţilor)
+ 1cd/facultate + 1
- Consultarea angajatorilor cu privire
stud./facultate
la eficienţa şi îmbunătăţirea
procesului de învăţământ

B.2 Rezultatele învăţării –
valorificarea calificării
universitare obţinute
C.6 Baza de date referitoare
la asigurarea internă a
calităţii actualizată
sistematic

1

3

Analiza activităţii de
practică tehnologică în
cadrul UPT

- Facultăţi,
departamente
, CICS, OCP
(oficiul de
coord. a
practicii)

- Nivelul de integrare a stagiilor de
practică în programe de învăţământ,
conţinutul programelor de practică
Anul univ.
2013 ‐ 2014
semestrul I

Oct. – dec.
2013

- Organizarea şi desfăşurarea stagiilor
de practică în conformitate cu
regulamentele UPT

1cd coordonator +
1cd ( CEAC‐UPT)
+ 1cd/facultate +1
stud./fac.

- Noi modalităţi de realizare a
practicii (internship, etc.)

4.

Includerea
recomandărilor Comisiei
EUA în obiectivele de
cercetare ale UPT,
implementare şi
rezultatele produse

- Serviciul
Cercetare –
Dezvoltare
- Departamente
ale UPT
- Şcoala
Doctorală

Anul univ.
2013 ‐ 2014
semestrul I

Oct. – dec.
2013

Analiza modului de implementare a
recomandărilor Comisiei EUA (cadrul
organizatoric, evidenţa rezultatelor,
îndeplinirea obiectivelor şi coerenţa
acţiunilor de coordonare a cercetării).

1cd ( CEAC‐UPT) + 2
cd + 1 stud.

B.1 – conţinutul
programelor de studiu
C.5 – Accesibilitatea
resurselor necesare
învăţării

B.3 – Activitatea de
cercetare ştiinţifică

- Centre de
cercetare

Nota: Planul anual de audit poate fi completat sau modificat în vederea adaptării acţiunilor de audit la cerinţele de acreditare ARACIS sau în situaţii de
excepţie.
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