PROGRAMUL ANUAL DE AUDIT INTERN AL CALITĂŢII UPT – 2015
Nr.
crt.

Tematica auditului

Entitatea la care
se desfăşoară
auditul

(0)

(1)

(2)

1

2

Analiza activitatii boardurilor domeniilor de studii
si ale board-urilor
specializarilor in privinta
initierii, monitorizarii si
evaluarii periodice a
programelor de studii in
domeniul ingineriei

Facultăţile din
UPT

Intervalul
de
desfăşurar
e

Durata
(zile)

(3)

(4)

Anii
universitari
2014 – 2015 Aprilie –
noiembrie
sem. II,
2015
2015-2016
sem. I

Analiza activităţii de
Serviciul
cercetare prin prisma
Cercetare –
conformităţii acesteia cu
Dezvoltare;
Anul
misiunea şi statutul UPT si
universitar Aprilie –
Departamente
evaluarea eficientei
2014 – 2015 iunie 2015
suportului logistic oferit de
Şcoala Doctorala semestrul II
UPT pentru buna
desfășurare a activitatii de
Centre de
cercetare
cercetare

Obiective

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

Domeniul de asigurare a
calităţii conform
metodologiei ARACIS

(5)

(6)

(7)

 Reglementari la nivel de facultati 1cd coordonator
cu privire la atributiile si ariile de
+1cd CEAC-UPT
competente ale board-urilor;
+ 1cd/facultate + 1
student/facultate
 Contributia board-urilor la
actualizarea/imbunatatirea
(membrii echipei de
programelor de studii si/sau a
audit nu vor fi
curriculum-ului/syllabus-ului
implicaţi în auditul
disciplinelor;
de la facultatea de
 Implicarea board-urilor in
monitorizarea si evaluarea
interna a programelor de studii
 Reglementari si regulamente ale
UPT referitoare la cercetarea
stiintifica;
 Baza materiala destinata
cercetarii si eficienta utilizarii
acesteia;
 Implementarea recomandărilor
Comisiei EUA (organizare,
evidenţa rezultatelor, îndeplinire
obiective şi coerenţa acţiunilor
de coordonare a cercetării).

care aparţin)

B.1 – Continutul
programelor de studii
C.2 – Proceduri privind
initierea, monitorizarea si
revizuirea periodica a
programelor si activitatilor
desfasurate

(cd: cadru didactic)

A.2 Baza materiala si
optimizarea utilizarii
1 cd coordonator + 1 acesteia
cd CEAC-UPT + +
1cd/facultate + 1 B.3 Activitatea de
student/facultate cercetare stiintifica
(programare, realizare,
valorificare)

1

 Compatibilitatea reglementarilor
UPT cu privire la implicarea
studentilor in viata universitara
cu criteriile ARACIS si legislatia
nationala

3

Evaluarea implicării
studenţilor în organismele
UPT, din perspectiva
consolidării participării
acestora la toate
activităţile care îi privesc

Compartiment
„Proces de
Invatamant si
Problematica
Studenteasca”
Facultăţi
CICS
Serviciul social

Anul univ.
Oct. – dec.
2015/2016
2015
semestrul I

A.2.1 – Patrimoniu, dotare,
resurse financiare alocate

 Contributia reprezentantilor alesi
ai studentilor la imbunatatirea
activitatii didactico –stiintifice si 1cd coordonator +
la rezolvarea problemelor lor
1cd ( CEAC-UPT)
+ 1cd/facultate +1
sociale
student/facultate
 Colaborarea organizatiilor
studentesti cu Centru de
Informare si Consiliere a
Studentilor (CICS) si cu
Departamentul de Relatii
Imternationale
 Implicarea organizatiilor
studentesti in managementul
calitatii

B.1 Continutul
programelor de studiu;
B.2- Rezultatele invatarii
C.3 – Proceduri obiective si
transparente de evaluare a
rezultatelor învatarii
C.4 – Proceduri de evaluare
periodica a calitatii
corpului profesoral
C.5 – Accesibilitatea
resurselor adecvate
învatarii

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