
COMISIA DE EVALUARE COMISIA DE EVALUARE ŞI ŞI 
ĂĂASIGURARE A CALITĂŢII DIN UPTASIGURARE A CALITĂŢII DIN UPT

(CEAC)(CEAC)(CEAC)(CEAC)

20092009



CEACCEAC

În U.P.T. asigurarea calităţii proceselor se realizeazăg ţ p
prin interacţiunea tuturor structurilor universităţii.
În anul 2009 Comisia pentru Evaluare si Asigurareag
Calităţii din UPT (CEAC) s-a implicat în mod curent în
procesele de bază didactice şi procesele suport

f it l i diţiil d t di i dreferitoare la asigurarea condiţiilor de studiu şi de
învăţare ale studenţilor şi la creşterea vizibilităţii
universităţii iar în mod special în pregătirea evaluăriiuniversităţii, iar în mod special în pregătirea evaluării
instituţionale externe din partea ARACIS.
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Evaluarea instituţională a avut loc în intervalul 24 26 iunieEvaluarea instituţională a avut loc în intervalul 24 – 26 iunie
2009 .

Potrivit procedurii ARACIS, cu această ocazie au fost evaluate 10
d t diiprograme de studii:

 Automatică şi Informatică Aplicată
C t ţii Ci il I d t i l i A i l Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

 Instalaţii pentru Construcţii
 Arhitectură
 Electronică Aplicată
 Electrotehnică

A jă i i C t ţii Hid t h i Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice
 Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice
 Robotică (lb. germană)
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 Ingineria Procesării Materialelor
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U.P.T. a obţinut calificativul:ţ
“GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”

Rapoartele evaluatorilor au scos în evidenţă condiţiilep ţ ţ
foarte bune în care se desfăşoară în universitate procesul
didactic şi de cercetare, precum şi condiţiile deosebite pe
care le au studenţii pentru studiu şi formarecare le au studenţii pentru studiu şi formare.
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În afara programelor de studii de licenţă analizate înÎn afara programelor de studii de licenţă analizate în
cadrul evaluării instituţionale, în anul calendaristic 2009
UPT a avut în evaluare la ARACIS un număr de alte 15
programe de licenţă şi un număr de 76 programe de
master, ceea ce denotă prioritatea acordată în U.P.T.
integrării celui de al doilea ciclu de învăţământ în sistemintegrării celui de al doilea ciclu de învăţământ în sistem
Bologna.
Întrucât în pregătirea tuturor acestor programe şi aÎntrucât în pregătirea tuturor acestor programe şi a
rapoartelor de autoevaluare asociate au fost implicate,
într-o forma sau alta, toate cadrele didactice din

i it t ti ităţil d ăti l ă il ituniversitate, activităţile de pregătire a evaluărilor au servit
şi la mai buna înţelegere de către comunitatea academică
a U.P.T. a cerinţelor procesului Bologna şi a standardelora U.P.T. a cerinţelor procesului Bologna şi a standardelor
ARACIS.
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Pentru a asigura reuşita evaluărilor externe rapoartele dePentru a asigura reuşita evaluărilor externe, rapoartele de
autoevaluare şi documentaţia aferentă au fost supuse unei
autoevaluări interne realizate de către Compartimentulp
Proces de învăţământ şi problematică studenţească şi
DGAC.
Î l f l l l f l ă lÎn anul 2009 a fost organizat la nivelul facultăţilor,
departamentelor şi Direcţiei Resurse umane un audit cu
tematica Concordanţa pregătirii profesionale atematica Concordanţa pregătirii profesionale a
personalului nedidactic şi a personalului didactic-auxiliar
cu fişa postului şi nivelul de salarizare având ca obiective

lianalizarea:
i) existenţei fişelor posturilor şi concordanţa pregătirii

profesionale a personalului nedidactic şi a personaluluiprofesionale a personalului nedidactic şi a personalului
didactic-auxiliar cu fişa postului;
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ii) preocuparii conducerilor entităţilor privind performanţele de
administrare şi privind calificarea personalului nedidactic şi a
personalului didactic-auxiliar;personalului didactic auxiliar;

iii) concordanţei nivelului de salarizare cu fişa postului;

iv) compatibilitatii nivelului de informatizare a administraţiei cuiv) compatibilitatii nivelului de informatizare a administraţiei cu
cel din spaţiul european. Auditul nu a constatat neconformităţi,
dar a scos în evidenţă necesitatea organizării unor acţiuni de
instruire a îmbunătăţirii manierei de comunicare cu categoria deinstruire, a îmbunătăţirii manierei de comunicare cu categoria de
personal analizat şi a elaborării unor proceduri operaţionale
pentru unele procese suport.
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Elaborarea şi actualizarea de proceduri pentru diferite
procese din universitate a constituit o preocupareprocese din universitate a constituit o preocupare
permanentă a CEAC. Alături de actualizarea unor
reglementări făcută cu ocazia evaluării instituţionale, au
mai fost elaborate 2 proceduri de sistem:

 CONTROLUL DOCUMENTELORCO O U OCU O
 ACŢIUNI CORECTIVE ŞI PREVENTIVE

i i lt d i ţi l t tşi mai multe proceduri operaţionale pentru procese suport
administrative.
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În universitate s au desfăşurat în permanenţă evaluăriÎn universitate s-au desfăşurat în permanenţă evaluări
studenţeşti ale disciplinelor şi cadrelor didactice.

În anul 2009 numărul evaluărilor a fost de 240. Evidenţa
acestora a fost prezentată şi cu ocazia evaluării instituţionale.
Nu s-au constatat neconformităţi majore, aspectele care au
necesitat corecturi fiind punctuale şi rezolvate de departamentenecesitat corecturi fiind punctuale şi rezolvate de departamente
şi facultăţi.

Întreţinerea unor domenii ale site-ului UPT a constituit o sarcină
tă CEAC i DGAC Sit l i ităţii dpermanentă a CEAC şi DGAC. Site-ul universităţii are, pe de-o

parte, rolul asigurării unei bune comunicări cu studenţii, iar pe
de altă parte rolul de a contribui la o bună vizibilitate a
universităţii.

În acest context, au fost întreţinute „la zi” rubricile aferente
studenţilor din toate cele trei cicluri universitare precum şistudenţilor din toate cele trei cicluri universitare, precum şi
rubrici referitoare la admiterea în universitate.
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Volumul de informaţii puse la dispoziţia vizitatorilor site-
ului UPT a sporit în 2009 cu informaţii referitoare laului UPT a sporit în 2009 cu informaţii referitoare la
consultaţiile oferite studenţilor pentru toate disciplinele din
planul de învăţământ, la posibilitatea de obţinere a
d l d d l l l ddocumentelor de studii, la personalul de secretariat cu
care pot interacţiona pentru rezolvarea diverselor
probleme etc. Pentru publicul larg au fost puse la dispoziţiiprobleme etc. Pentru publicul larg au fost puse la dispoziţii
imagini cu laboratoarele şi bazele sportive ale UPT.
Tot în anul 2009 a început elaborarea noii versiuni a site-
ului universităţii.
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