
 

 

 

Plan operativ privitor la îmbunătățirea calității în cadrul Universității Sapientia 2015 

 

Domeniu Ac�iune Responsabili Termen de 
raportare 

Programe de studiu Revizuirea planurilor de învățământ și programelor de studii 
în scopul corectării deficiențelor 

Directorii de programe de studii și decanii Iulie  2015 

Corelarea Fişelor disciplinelor în scopul asigurării 
competențelor preconizate de planurile de învățământ 

Directorii departamentelor, decanii Septembrie 2015 

Calitatea personalului 
didactic şi administrativ 

Revizuirea criteriilor de evaluarea a cadrelor didactice în sensul 
stabilirii indicatorilor obligatorii pentru fiecare post didactic și 
cadru didactic în parte 

Directorii departamentelor, Decanii 
Rector 

Septembrie 2015 

Analiza gradului de îndeplinire a prevederilor asumate în Fişa 
posturilor 

Directorii departamentelor, Decanii  Noiembrie 2015 

Analiza modului de aplicare a procedurilor de evaluare a 
corpului academic. 

Prorector, director administrativ Decembrie 2015 

   
Procesul de învățământ Evaluarea gradului de compatibilitate a regulamentelor şi 

procedurilor  Universităţii cu Carta Universității și legislația în 
continuă schimbare 

Responsabilii CEAC la nivel de 
universitate și facultate 

Decembrie 2015 

Evaluarea gradului de acoperire a disciplinelor cu manuale şi 
cursuri proprii în cuantum de 5 pagini/ora de activitate 
didactică. Măsuri de îmbunătățire. 

Prorector, 
Decani 

Octombrie 2015 

Compatibilizarea regulamentelor și procedurilor cu legislația 
în vigoare 

Rectori, Decani Continuu 

Stabilirea ofertei educaționale și a strategiei de recrutare a 
cursanților 

Rector, CA, decani Octombrie 2015 

Activitatea financiară Analiza Raportului bugetar al anului universitar şi calculul 
indicatorilor la nivel de programe/ domenii de studii 

Director General Administrativ  și 
directorii centrelor de studiu 

Noiembrie 2015 

Îmbunătățirea proiectării bugetare la nivel de departamente şi 
facultăți 

Director General Administrativ și 
directorii economici pe centre de studiu 

Octombrie 2015 

Decizia Senatului nr. 
1701/26.06.2015. 



Managementul calității Reorganizarea DEAC în vederea îmbunătățirii activităților de 
evaluare și asigurare a calității  

Rector,  Președinte Senat Iulie 2015 

Revizuirea modului de raportare a rezultatelor şi stabilirea 
formatului tabelelor și diagramelor pentru evaluarea internă 
din 2015. 

Rector, decani , CEAC universitate Iulie 2015 

Elaborarea noii organigrame a universității și a noilor 
regulamente ce derivă din structura conform HG 

Rector, decani,  Octombrie 2015 

Elaborarea calendarului activității de evaluare a calității pe 
2015/2016  la nivel de Universitate, facultate, departamente 

CEAC facultăți și universitate Septembrie 2015 

Analiza în Senat a activită�ii Comisiilor de Evaluare a 
Calită�ii la nivel de facultă�i  

CEAC Universitate, Decani Octombrie 2015 

Analiza modului de implementare a noii metodologii de 
evaluare a gradului de mulțumire a studenților   

CEAC la nivel de facultăți și CEAC 
universitate 

Decembrie 2015 

Analiza modului de derulare a evaluării cadrelor didactice de 
către  studenți  

CEAC la nivel de facultăți și CEAC 
universitate 

Decembrie  2015 

 


