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PROGRAM DE AUDIT ȘI DE ACTIVITĂȚI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂŢII –AL UPT - 2014 
 

Nr. 

crt. 
Tematica Obiective Activități Entități UPT implicate  

Interval de 

desfășurare 
Responsabilități 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1  

Evaluarea internă a 

dosarelor de 

funcționare provizorie, 

acreditare si 

reacreditare 

Verificarea măsurii in 

care specializările sunt 

in acord cu misiunea si 

planul strategic al UPT, 

îndeplinirea cerințelor de 

acreditare ARACIS 

- Elaborare  procedura de 

autoevaluare si evaluare 

interna a programelor de 

studii; 

- Monitorizarea, analiza si 

aprobarea rapoartelor de 

evaluare interna; 

- Direcția Generala de 

Asigurare a Calității; 

- Comisia de Evaluare si 

Asigurare a Calității; 

- Facultățile UPT; 

Anul 

calendaristic 

2014 

- Director DGAC; 

- Coordonator 

CEAC; 

- Decanii facultăților 

UPT; 

2 

Elaborarea de 

regulamente, proceduri 

si reglementări  interne 

pentru îmbunătățirea 

actului managerial 

Sprijinirea procesului 

managerial, asigurarea 

operativității si eficientei 

structurilor UPT 

- Elaborarea de proceduri 

operaționale pentru 

managementul UPT si 

pentru procesele 

administrative suport  

- Direcția Generala de 

Asigurare a Calității; 

- Consiliul de 

Administrație al UPT; 

- Direcția Generala 

Administrativa; 

Anul 
calendaristic 

2014 

- Consiliul de 
Administrație; 

- Director DGAC; 
- Director DGA; 

3. 
Audituri interne 

Verificarea îndeplinirii 

condițiilor generale de 

acreditare, acțiuni 

corective 

- Finalizarea activităților de 

audit pentru practica 

tehnologica si inserția 

profesionala a absolvenților 

- Managementul UPT; 

- Direcția Generala de 

Asigurare a Calității; 

- Comisia de Evaluare si 

Asigurare a Calității; 

- Facultățile UPT; 

Anul 
calendaristic 

2014 

- Consiliul de 
Administrație;  

- Director DGAC; 
- Coord.  CEAC; 
- Decanii facultăților 

UPT; 

4. Creșterea vizibilității 

on-line a UPT 

Asigurarea vizibilității 

UPT prin site-ul univ., 

furnizarea de informații 

de calitate pentru 

candidați, studenți, 

absolvenți si angajatori 

- Aducerea la zi a informațiilor 

referitoare la licență, masterat 

si doctorat, a ofertelor de 

studii si a planurilor de 

învățământ.; 

- Postarea de noi informații 

- Direcția Generala de 

Asigurare a Calității; 

- Consiliul de 

Administrație al UPT; 

- Facultățile UPT; 

Anul 
calendaristic 

2014 

- Consiliul de 
Administrație;  

- Director DGAC; 
- Decanii facultăților 

UPT; 
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relevante, inclusiv acte 

normative si reglementari 

interne si naționale; 

5. 
Evaluarea 

multicriteriala a 

activităților didactice 

Optimizarea calității 

procesului de predare, 

învățare, examinare 

- Evaluarea cadrelor didactice 

de către managementul UPT; 

- Evaluarea activităților 

didactice si a cadrelor univ. 

de către studenți; 

- Direcția Generală de 

Asigurare a Calității; 

- Consiliul de 

Administrație al UPT; 

- Facultățile UPT; 

- Departamentele UPT 

Anul 
calendaristic 

2014 

- Consiliul de Admin;  
- Directorul DGAC; 
- Coordonator CEAC; 
- Decanii facultăților 

UPT; 
- Directorii de 

departament 

6. 

Evaluarea UPT in 

cadrul sistemelor 

internaționale de 

ierarhizare 

Creșterea vizibilității UPT 

la nivel internațional 

- Înscrierea UPT pentru 

evaluarea multicriteriala 

promovata de UE (rankingul 

U-Multirank); 

- Diseminarea informațiilor cu 

privire la poziția UPT in 

diverse sisteme de ranking; 

- Consiliul de 

administrație; 

- Direcția Generala de 

Asigurare a Calității; 

- Comisia de Evaluare si 

Asigurare a Calității; 

Anul 
calendaristic 

2014 

- Consiliul de Adm.;  
- Directorul DGAC; 
- Coordonator 

CEAC; 
- Decanii facultăților 

UPT; 
- Directorii de 

departament 

 

Nota: Programul anual de evaluare si asigurare a calității poate fi completat/modificat în vederea adaptării activităților la cerințele de acreditare ARACIS sau 

în situații de excepție. 

 

RECTOR,                                    COORDONATOR CEAC, 

Prof. dr. ing. Viorel-Aurel SERBAN                   Prof. dr. ing. Teodor TODINCA 
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