
 
 

PROCES-VERBAL 

al ședinței CEAC Facultate din data de 2.04.2020 

 

 

În cadrul ședinței CEAC Facultate din data de 2.04.2020, desfășurată prin intermediul 

platformei Google Meet Video, au fost adoptate următoarele decizii:  

 

1. CEAC Facultate va elabora și supune spre aprobare Consiliului Facultății și structurilor de 

conducere ale Universității din București un regulament propriu al CEAC Facultate.  

 

2. CEAC Facultate va elabora un Raport anual cu privire la modul de realizare a prevederilor 

programului de politici de calitate și la aspectele pozitive şi negative ale asigurării interne a 

calităţii, începând cu anul universitar 2020-2021 (pentru anul universitar anterior). Până la 

acel moment, rapoartele sintetice privind evaluările realizate semestrial constituie, împreună, 

raport anual de activitate.  

 

3. CEAC Facultate va continua evaluarea materialelor folosite la învățământul la distanță, 

pentru ca în anul 2020 să se finalizeze un ciclu complet de 3 ani, potrivit Procedurii privind 

îmbunătățirea și actualizarea materialelor de studiu folosite pentru activitățile la 

învățământul la distanță. 

 

4. CEAC Facultate va demara procedurile de evaluare a cadrelor didactice de către studenți în 

semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, perioada exactă urmând a fi stabilită în 

funcție de decizia Senatului Universității din București privind structura anului universitar în 

contextul stării de urgență.  

 

5. CEAC Facultate a adoptat calendarul pentru activitățile ce urmează a fi desfășurare în anul 

universitar 2020-2021, cu posibilitatea ajustării unor date în situația unificării metodologiilor 

de evaluare: 

- septembrie 2020: întocmirea Raportului anual privind calitatea, prevăzut la pct. 2 de 

mai sus; 

- octombrie 2020: finalizarea propunerii privind secțiunea Managementul calității din 

Raportul de autoevaluare a Facultății;  

- 1-5 noiembrie 2020: transmiterea solicitării privind executarea obligației de a redacta 

Formularul de autoevaluare, cu termen pentru cadrele didactice 5 decembrie 2020 și 

pentru evaluarea realizată de directorii de departament 15 ianuarie 2021; 

- decembrie 2020: transmiterea, către conducerea Facultății, a informațiilor relevante 

pentru planul operațional pentru anul 2021; 

- decembrie 2020/ianuarie 2021: evaluarea cadrelor didactice de către studenți; 



- ianuarie 2021: evaluarea colegială; 

- ianuarie-februarie 2021: finalizarea procesului privind autoevaluarea, evaluarea de 

către studenți, evaluarea colegială; 

- martie 2021: demararea procedurilor pentru actualizarea planurilor de învățământ de la 

master, conform Metodologiei aplicabile; 

- mai-iunie 2021: demararea procedurilor pentru actualizarea materialelor de studiu ID 

evaluate în anul 2018, potrivit Procedurii aplicabile.  
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