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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 
 de evaluare internă în vederea evaluării externe a  

programelor de studii de licență în anul universitar 2019-2020  
 

Nr. 
crt. 

Activitate Responsabil Termen/ 
perioadă 

Observații/ 
documente 

1.  
Stabilirea programelor 
de studii care vor fi 
evaluate  

Senat, 
Prorector cu internațio-
nalizarea universității şi 
evaluarea calității, 
Prorector cu activitatea 
didactică, 
Secretar şef universitate, 
DAC, 
Decani  

12.06.2019 
(HCA nr. 60) 
 
19.06.2019 
(HS nr. 33) 
 

HCA, 
HS, 
Listă programe de 
studii  
 

2.  

Inițierea procesului de 
evaluare internă a 
programelor de studii de 
licență 

Consiliu de administrație, 
CEAC-U 

13.11.2019 
(HCA nr 67) 

HCA, 
Calendar, 
Precizări cu privire la 
procesul de evaluare 

3.  

Instruirea 
coordonatorilor 
programelor de studii de 
licență 

CEAC-U,  
DAC 

 
Permanent 
 

Instruiri/ comunicare 
prin e-mail şi telefon 
pe toată perioada 
procesului 

4.  Predarea documentelor 
cu date despre instituție  

Șefi servicii/ coordonatori 
structuri suport 
 

 
10.12.2019 
25.01.2020 
 

Documente 
actualizate (letric şi 
electronic, format 
word şi  pdf) 

5.  

Actualizarea datelor 
pentru partea I-a a 
Raportului de evaluare 
internă şi difuzarea 
materialelor comune  

DAC 17.12.2019 

Partea I – Prezentarea 
instituției (electronic, 
se postează pe 
intranet) 

6.  

Elaborarea Raportului 
de evaluare internă a 
programului de studii de 
licență 

Coordonator program de 
studii, 
CEAC-D 

23.01.2020 
Raport evaluare 
internă program de 
studii (electronic) 
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Nr. 
crt. 

Activitate Responsabil Termen/ 
perioadă 

Observații/ 
documente 

7.  

Auditul Rapoartelor de 
evaluare internă a 
programelor de studii de 
licență 

CEAC-U, 
Prorector cu activitatea 
didactică  
DAC 27.01-

14.02.2020 

Fişe de observații 
(electronic) 

8.  
Operarea observațiilor 
formulate de către 
auditori  

Coordonator program de 
studii de licență 

Raport evaluare 
internă (electronic, 
forma finală) 

9.  

Reverificarea Raportului 
de evaluare internă a 
programului de studii de 
licență  

Auditor, 
DAC 

14.02-
20.02.2020 

Fişe de observații 
completate cu 
operarea observațiilor 
(electronic, letric) 

10.  
Multiplicarea şi legarea 
rapoartelor, verificarea 
CD-urilor 

Bibliotecă, 
DAC 

21.02-
25.02.2020 

Rapoarte evaluare 
internă (letric - 3 
exemplare şi 
electronic pe CD/DVD-
7 buc.) 

11.  Depunerea rapoartelor 
la ARACIS 

Rector/ Prorector, 
DAC 

27.02.2020 

Rapoarte evaluare 
internă (letric - 1 
exemplar şi electronic 
pe CD/DVD-3 buc.) 

 

Braşov, 7.11.2019 
 
 

Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,        Prof. dr. ing. Simona LACHE, 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov   Prorectorul cu internaționalizarea universității  

şi evaluarea calității 


