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UNIVERSITAETA ADVENTUS DIN CERNICA 
Facultatea de Teologie și Științe Sociale 

 

 

 

 

 

RAPORT 

al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 

pentru anul universitar 2018-2019 
 

Comisia de evaluare și asigurare a calității funcționează la nivelul Facultății de 

Teologie și Științe Sociale (FTSS) și aplică procedurile interne cu privire la managementul 

calității așa cum sunt prevăzute în normativele legale și a standardelor ARACIS.  

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității are următoarea componență: 

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV  

Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT 

Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI 

Pastor Romică SÎRBU 

Gabriel NICOLAE, student teologie pastorală 

 

CEAC a luat la cunoștință de planul operațional instituțional pentru anul 2018-2019 

aprobat de Senat, de cerințele normative ale fiecărui program/domeniu de studii și a auditat în 

luna iulie 2019 stadiul procedurilor stabilite de regulamentele și metodologiile în vigoare, a 

măsurilor stabilite. 

 

Activitatea de auditare internă analizează gradul de îndeplinire a criteriilor specifice 

fiecărui domeniu având în vedere următoarele domenii: 

- activitatea didactică atât a cadrelor didactice cu carte de muncă la UA, cât şi a 

celor asociaţi,  

- activitatea studenţilor,  

- cercetarea ştiinţifică,  

- climatul etic şi de integritate academică,  

- asigurarea calităţii întregului proces de învăţământ,  

- documentele universitare din secretariat.  

 

Având în vedere domeniilor de evaluare precizate mai sus, la începutul anului 

universitar 2018 - 2019 au fost planificate următoarele obiective ale activităţilor de auditare: 

- Verificarea registrelor matricole și a cataloagelor de note 

- Verificarea fișelor disciplinelor și a suporturilor de curs împreună cu directorii 

de program ai fiecărei specializări 

- Verificarea procedurii de admitere pentru anul universitar 2019/2020 

- Verificarea modului de întocmire a orarelor pe specializări 

- Verificarea organizării și desfășurării sesiunilor de examene și de restanțe 

- Verificarea organizării procesului de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenți 

- Verificarea organizării evaluării colegiale și a autoevaluării cadrelor didactice 

- Verificare organizării și desfășurării examenului de licență sesiunea iunie 2019 

- verificarea îndeplinirii condiţiilor din standardele de referinţă privind planurile 

de învățământ 
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- Determinarea punctelor slabe în vederea iniţierii de măsuri corective/preventive 

în activitatea didactică și de cercetare 

- Perfecţionarea activităţii, fundamentarea unei culturi instituţionale bazată pe 

principiile calităţii din perspectiva învăţământului centrat pe student; 

- Verificarea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ 

în conformitate cu misiunea instituțională asumată și a programelor de studii 

 

Structurile auditate au fost: Departamentul academic, Decanatul, Secretariatul. 

CONSTATĂRI: 

Auditarea procesului de management al activităţii didactice din cadrul FTSS ne-a 

făcut să constatăm că au fost îndeplinite obiectivele programelor de studiu, astfel: 

 

1. Registrele matricole, cataloagele de note, sunt aduse la zi și întocmite 

corespunzător 

 

2.    Împreună cu directorii de program s-a constatat existența fișelor disciplinelor și a 

suporturilor de curs pentru anul universitar 2019/2020. Directorii de program au analizat 

conținutul disciplinelor și au atras atenția cadrelor didactice cu privire la unele suprapuneri de 

conținut. 

Recomandare: S-a propus ca pentru anul universitar următor fișele 

disciplinelor și suporturile de curs să fie predate până la 30 sept. 2019 pentru 

toate disciplinele, inclusiv pentru cele desfășurate în semestrul al doilea. 

 

3.    Regulamentul de admitere a fost publicat cu 6 luni înainte de desfășurarea 

examenului de admitere, cu respectarea prevederilor legale. Admiterea la toate programele de 

studii de licență este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat. 

 

4.    Orarele pe specializări pe ambele semestre au fost întocmite corect, cu 

respectarea disciplinelor și a numărului de ore din planul de învățământ și în mod echilibrat. 

 

5.    Sesiunile de examene s-au desfășurat în mod corespunzător, iar programarea 

examenelor s-a realizat cu consultarea studenților (prin șefii de an) și s-a adus la cunoștința 

acestora în timp util. 

Recomandare: Se recomandă ca în anul universitar următor programarea 

examenelor să fie făcută în așa fel încât să existe minim două zile între 

examene. 

 

6.    Procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenți a fost respectată și 

evaluările au fost realizate semestrial, fără implicarea cadrelor didactice. Evaluările au fost 

prelucrate și urmează a fi luate în calculul evaluării anuale a cadrelor didactice împreună cu 

evaluarea colegială și autoevaluarea. 

 

7.    Evaluarea colegială a cadrelor didactice a fost realizată, iar autoevaluarea se va 

finaliza în luna octombrie 2019, după încheierea anului universitar. 

 

8. Tematicile cuprinse în fişele disciplinelor au fost parcurse integral;  

 

9. Au fost desfăşurate toate activităţile didactice din cadrul programului conform 

programării orarului;  
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10. A fost respectat sistemul de evaluare a activităţii studenţilor;  

 

11. A fost respectat regulamentul de desfăşurare a examenelor, asigurându-se astfel o 

compatibilitate deplină între programele facultăţii.  

 

12. Comisia de audit intern a remarcat faptul că majoritatea cursurilor universitare 

aferente disciplinelor predate în semestrul I şi al II-lea al anului universitar 2018-2019 au fost 

postate pe platforma Google Classroom. 

 

13. Examenul de licență a fost organizat în conformitate cu regulamentul propriu și 

cu respectarea legislației în vigoare. Comisiile de licență au avut următoarea componență: 

Teologie pastorală 
Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan – președinte 

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț – membru 

Lect. univ. dr. Gheorghe Modoran – membru 

Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – secretar 

Comisie de contestație 

Lect. univ. dr. Virgiliu Peicu – președinte 

Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duță – membru 

Lect. univ. dr. Dragoș Ștefănică – membru (Institutul Teologic Penticostal) 

Lect. univ. dr. Nicoleta-Laura Maftei – secretar 

 

Asistență socială  
Prof. univ. dr. Elena-Simona Rodat – președinte 

Lect. univ. dr. Mihaela Sofrone – membru 

Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – membru 

Lect. univ. dr. Nicoleta-Laura Maftei - secretar 

Comisie de contestație 

Prof. univ. dr. Roxana Paraschiv – președinte 

Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub – membru 

Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duță - membru 

Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu – secretar 

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Prof. univ. dr. Marin Manolescu – președinte 

Conf. univ. dr. Diana Csorba – membru 

Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu – membru 

Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub – secretar 

 

Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 

Prof. univ. dr. Marin Manolescu – președinte 

Conf. univ. dr. Georgeta Mihai – membru 

Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu – membru 

Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub – secretar 

Comisie de contestație 

Prof. univ. dr. Elena-Simona Rodat – președinte 

Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – membru 

Lect. univ. dr. Nicoleta-Laura Maftei – membru 

Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duță – secretar 
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Din comisiile de licență au făcut parte cadre didactice titulare în învățământul 

superior, cu grad didactic minim lector. Comisiile de contestație au avut o componență 

diferită de cea a comisiilor de examinare. 

Toate lucrările de licență au fost verificate antiplagiat cu softul Plagiarism detector, 

iar rapoartele generate au fost analizate manual de către coordonatorul științific și  de către 

directorul de program. Nu s-au constat fraude nici în procesul de întocmire a lucrărilor de 

licență, nici în timpul desfășurării examenelor scrise. 

 

14. În urma discuțiilor cu directorii de program cu privire la desfășurarea examenului 

de licență, s-a identificat necesitatea ca și studenții de la PIPP să aibă posibilitatea de a opta 

pentru cursul de Tehnici și abilități academice, care să îi ajute să de acomodeze cu procedura 

de întocmire a unei lucrări științifice. De asemenea, s-a propus ca toate lucrările de cercetare 

realizate de studenți pe parcursul anilor de studii să fie scanate antiplagiat. 

 

15. Activitatea studenţilor şi implicarea cadrelor didactice în îndrumarea şi 

coordonarea lor s-au încadrat în metodologiile şi procedurile existente. Putem scoate în 

evidenţă faptul că, prin activităţile desfăşurate de către cadrele didactice îndrumătoare de an, 

cadrele didactice s-au apropiat de studenţi şi s-au implicat în cunoaşterea, prevenirea şi 

rezolvarea problemelor acestora; studenţii au fost antrenaţi în procesul de predare-învăţare 

prin participarea activă a acestora la dezbaterile, discuţiile, analizele şi studiile de caz realizate 

în cadrul cursurilor şi seminariilor. 

 

16. Cercetarea ştiinţifică a fost realizată prin transpunerea rezultatelor cadrelor 

didactice ale facultăţii în activitatea didactică şi materialele necesare pregătirii profesionale a 

studenţilor şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planul anual de cercetare ştiinţifică.  

La nivelul facultăţii a fost întocmit Planul de activitate privind cercetarea ştiinţifică 

pentru anul 2018-2019. 

 

17. Cadrele didactice fac dovada unei bune pregătiri profesionale şi a unei preocupări 

constante pentru perfecţionarea continuă a activităţii didactice şi de cercetare. 

 

18.  Existenţa unui climat etic şi de integritate academică. 

 

 

PLAN DE MĂSURI PROPUS PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 

 

Comisia propune spre analiză și aprobare și includere în planul operațional al anului 

universitar 2019-2020 următoarele propuneri: 

 

1. Întocmirea raportului intern de evaluare instituțională în vederea evaluării externe 

de către ARACIS; 

 

2. Întocmirea la zi a registrelor matricole și a notelor studenților în platforma de 

comunicare cu studenții; 

 

3. Predarea de către cadrele didactice a fișelor disciplinelor și a suporturilor de curs 

până la 30 sept. 2019 pentru toate disciplinele, inclusiv pentru cele desfășurate în semestrul al 

doilea. 
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4.  Întocmirea și publicarea Regulamentului de admitere cu minim 6 luni înainte de 

desfășurarea examenului de admitere 

 

5. Programarea examenelor în sesiune în așa fel încât să existe minim două zile între 

examene. 

 

6. Evaluarea semestrială a cadrelor didactice de către studenți și realizarea anuală a 

celorlalte două componente ale evaluării cadrelor didactice – autoevaluarea și evaluarea 

colegială. 

 

7. Includerea cursului Tehnici și abilități academice pentru studenții de la 

specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 

 

8. Scanarea antiplagiat a tuturor lucrărilor de cercetare realizate de studenți pe 

parcursul anilor de studii. Softul antiplagiat va fi disponibil la directorii de program și la 

bibliotecă. 

 

 

Președinte CEAC, 

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV  

 

 

 

 

 

 

Prezentat și aprobat în Ședința Senatului din data de   25 septembrie 2019. 


