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Rectorul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti 

                           Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu 

 

 

 
       

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti (U. C. B.) este o instituţie de învăţământ superior, 

acreditată instituţional prin legea nr. 242/23 aprilie 2002,  persoană juridică de drept privat şi de utilitate 

publică, organizată pe principii non-profit, parte a sistemului naţional de învăţământ.  

În luna ianuarie 2011, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti a primit din partea Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul „Grad de încredere 

ridicat”. 

Misiunea Universităţii „Constantin Brâncoveanu” are în vedere generarea şi transferul de 

cunoştinţe către societate prin:  

• formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei 

profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;  

• cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi 

colectivă, în domeniul ştiinţelor, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora;  

• contribuţie activă la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, 

economic, cultural printr-o implicare puternică în viaţa comunitară, soluţionarea problemelor concrete ale 

acesteia.  

În Universitatea „Constantin Brâncoveanu” funcţionează cinci facultăţi, repartizate astfel: trei în 

Piteşti, una în Râmnicu Vâlcea şi  una în Brăila.  
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CAPITOLUL I. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

 
 1 Cerinţe generale 

Modul în care se desfăşoară şi se evaluează activităţile din cadrul UCB este reglementat prin 

stabilirea, documentarea, implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calității corelat 

cu activităţile din universitate şi în concordanţă cu cerinţele standardului internaţional SR EN ISO 

9001/2001. 

În acest scop, s-au parcurs următoarele etape: 

➢ au fost identificate procesele necesare pentru SMC şi care pot fi aplicate în UCB; 

➢ s-a stabilit succesiunea şi interacţiunea acestor procese; 

➢ s-au stabilit criteriile şi metodele necesare pentru asigurarea eficienţei proceselor ca execuţie şi 

control; 

➢ s-au luat măsuri pentru a asigura disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru 

monitorizarea acestor procese; 

➢ se monitorizează, măsoară şi analizează aceste procese în vederea îmbunătăţirii lor continue; 

➢ se implementează acţiunile necesare pentru obţinerea rezultatelor planificate şi îmbunătăţirea continuă a 

acestor procese. 

 

2 Documentele SMC  

Documentele SMC necesare pentru planificarea, controlul şi îmbunătăţirea proceselor identificate 

sunt: 

➢ Declaraţia rectorului privind politica UCB în domeniul calităţii; 

➢ Codul de Asigurare a Calităţii; 

➢ Proceduri de sistem; 

➢ Proceduri operaţionale; 

➢ Proceduri specifice; 

➢ Metodologii şi instrucţiuni de lucru; 

➢ Documentaţie suport; 

➢ Înregistrările pentru demonstrarea conformităţii/neconformităţii funcţionării SMC. 

Gradul de detaliere şi prezentare a documentaţiei SMC este în concordanţă cu activităţile 

desfăşurate, cu complexitatea proceselor şi a interacţiunii lor. 

Codul de Asigurare a Calităţii este utilizat pentru a demonstra aplicarea politicii în domeniul 

calităţii, pentru prezentarea universităţii şi a SMC adoptat, pentru a furniza date în vederea auditării 

SMC, ca document de lucru a conducerii în managementul calităţii. 

Procese de management general: stabilirea şi actualizarea politicii şi a obiectivelor calităţii, 

planificarea SMC, comunicarea internă, analiza efectuată de conducere. 

Procese de asigurare resurselor: resurse umane, infrastructură şi mediul de lucru, resurse 

financiare. 

Procese de realizare a produsului 

Relaţia cu beneficiarul şi alţi parteneri 

Proiectare şi dezvoltare 

Intrări externe: admitere, aprovizionare, achiziţii publicaţii. 

Procese suport: mentenanţă, logistică. 

Procese educaţionale: cercetare, învăţare-predare. 

Promovare şi absolvire  

Procese de măsurare analiză şi îmbunătăţire: audit intern, evaluarea satisfacţiei 

beneficiarului, evaluarea proceselor. 
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Procedurile de sistem documentează procesele manageriale necesare funcţionării SMC în 

universitate conform SR EN 1SO 9001:2001. 

Procedurile operaţionale documentează procesele care influenţează şi determină calitatea în 

UCB. 

Procedurile specifice documentează procesele specifice ale universităţii în derularea procesului de 

învăţământ. 

Metodologiile şi instrucţiunile de lucru documentează modul în care se execută o activitate 

specifică reprezentând documente de lucru pentru personalul executiv. 

Documentaţia suport cuprinde documentaţia organizaţională (Carta Universităţii, Regulament 

de Organizare şi Funcţionare) şi cea tehnică de derulare a procesului educaţional. 

Înregistrările se obţin prin completarea formularelor incluse în proceduri şi instrucţiuni şi 

demonstrează că procesele s-au desfăşurat controlat. 

Documentaţia SMC este accesibilă şi cunoscută de personalul UCB având atribuţii specifice în 

conducerea, planificarea, desfăşurarea, controlul şi îmbunătăţirea proceselor/activităţilor desfăşurate. 

De asemenea, la documentaţia SMC este asigurat accesul controlat al fiecărei părţi interesate şi/sau a 

autorităţilor de reglementare. 

 

3 Controlul documentelor 

Documentele specifice managementului calităţii sunt ţinute sub control prin: 

➢ analiza şi aprobarea documentelor de către personalul autorizat; 

➢ revizuirea şi actualizarea, când este necesar, precum şi reaprobarea documentelor. 

Modificările documentelor sunt analizate şi aprobate de aceleaşi funcţii care le-au analizat şi aprobat 

iniţial; 

➢ identificarea modificărilor efectuate şi a stadiului curent aplicabil; 

➢ distribuţia versiunilor adecvate ale documentelor în locurile de utilizare; 

➢ asigurarea lizibilităţii şi identificării documentelor; 

➢ identificarea şi controlul distribuţiei documentelor; 

➢ prevenirea utilizării neintenţionate a versiunilor depăşite şi identificarea versiunilor depăşite 

reţinute de utilizatori pentru orice scop, prin aplicarea unei identificări corespunzătoare; 

➢ coordonarea modificărilor documentelor cu autorităţile de reglementare. 

 

4  Organizarea sistemului de management al calităţii 

În cadrul U.C.B. este implementat un sistem de management al calităţii în cadrul căruia întregul 

personal didactic şi de cercetare este responsabil de realizarea politicii în domeniul calităţii.  

Politica U.C.B. în domeniul calităţii este principalul document al sistemului de management al 

calităţii, aliniindu-se la obiectivele conţinute în "Strategia de dezvoltare pe termen lung a Universităţii 

“Constantin Brâncoveanu” din Piteşti în perioada 2013-2017”. Toate structurile de învăţământ şi cercetare, 

inclusiv cele care desfăşoară procese suport, componente ale universităţii au implementat un sistem de 

asigurare a calităţii, care contribuie la realizarea activităţilor specifice de învăţământ şi de cercetare. 

Politica, regulamentele şi procedurile de evaluare şi asigurare a calităţii asigură cadrul general pentru 

planificarea, controlul şi îmbunătăţirea continuă a tuturor activităţilor desfăşurate în universitate.  

OBIECTIVELE U.C.B. ÎN DOMENIUL CALITĂŢII: 

➢ Îndeplinirea standardelor naţionale şi europene în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

superior; 

➢ Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii din cadrul U.C.B. în vederea creşterii 

eficienţei şi eficacităţii acestuia; 

➢ Promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei, astfel încât să 

fie îndeplinite atât cerinţele şi aşteptările organizaţiei, cât şi ale clienţilor săi; 
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➢ Îmbunătăţirea continuă a indicatorilor de performanţă ai calităţii, concomitent cu 

corelarea acestora cu cerinţele impuse calificărilor; 

➢ Actualizarea metodologiei de realizare a activităţilor de audit intern la nivelul UCB; 

➢ Analiza şi restructurarea planurilor de învăţământ şi actualizarea fişelor disciplinelor; 

➢ Promovarea creării unor suporturi de curs şi de seminar moderne, paralel cu stimularea studiului 

individual al studenţilor; 

➢ Utilizarea unor sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobândite de studenţi bazate pe testarea 

abilităţii acestora de a prelucra informaţia primită şi mai puţin pe capacitatea lor de memorare; 

➢ Asigurarea calităţii corpului profesoral prin evaluarea periodică a cunoştinţelor de specialitate, a 

aptitudinilor didactice şi de cercetare şi a implicării cadrelor didactice în viaţa comunităţii academice;  

➢ Dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu mediul extern pentru promovarea calităţii corpului 

profesoral şi studenţilor, prin dezvoltarea unor relaţii puternice şi constante cu factorii mediului 

extern; 

➢ Internaţionalizarea activităţilor de învăţământ, respectiv  asigurarea  transferului internaţional de 

informaţii ştiinţifice şi didactice valorificate în procesul de învăţământ; 

➢ Dezvoltarea şi diversificarea programelor de pregătire de masterat la cererea 

clienţilor şi finanţate de către aceştia;  

➢ Realizarea – prin autorizarea, respectiv, acreditarea - unor programe de licenţă şi masterat în 

limbi de circulaţie internaţională pentru a amplifica mobilităţile internaţionale; 

➢ Întărirea cooperării internaţionale, în primul rând europene, pentru realizarea unor programe 

comune de învăţământ şi cercetare, crearea de consorţii inter-universitare; 

➢ Implicarea mai activă a cadrelor didactice în aprofundarea şi materializarea relaţiilor de 

colaborare cu colegii din instituţiile de profil din ţară şi din străinătate; 

➢ Îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică ale studenţilor, în vederea facilitării accesului 

absolvenţilor la o carieră de succes în mediul economic actual;  

➢ Îmbunătăţirea contactului cu absolvenţii, pentru o mai bună monitorizare a gradului lor de 

integrare pe piaţa muncii, pe posturi corespunzătoare pregătirii lor, dar şi pentru o mai bună corelare 

a competenţelor profesionale formate pe parcursul anilor de studii cu cerinţele pieţei muncii naţionale 

şi europene. 

➢ Deschiderea unor noi direcţii de cercetare şi dezvoltarea celor existente, asigurarea excelenţei în 

cercetare; 

➢ Susţinerea cercetării ştiinţifice performante prin crearea de echipe mixte de cercetători care să 

realizeze lucrări de cercetare valoroase; 

➢ Promovarea de programe/contracte de cercetare internaţională, ca cea mai eficientă formă de 

cercetare ştiinţifică; 

➢ Obţinerea accesului nelimitat la o bază de date internaţională recunoscută. 

➢ Finalizarea bazei de date cu rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele 

didactice ale universităţii „Constantin Brâncoveanu”. 

➢ Îmbunătăţirea şi diversificarea conţinutului paginii web a universităţii; 

➢ Implicarea activă a comunităţii studenţeşti în managementul academic; 

➢ Comunicare permanentă şi eficientă între studenţi şi cadrele didactice, conducerea facultăţii şi a 

universităţii; 

➢ Diversificarea ofertei prin crearea unor programe postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă în domeniile Management, Marketing, Contabilitate, Comunicare şi relaţii 

publice sau Drept cu scopul atragerii de noi surse de finanţare; 

➢ Dezvoltarea de competenţe profesionale şi perfecţionarea lor continuă prin introducerea de 

noi abordări ale procesului de predare-învăţare, la care accentul să fie pus pe creşterea 

interactivităţii cursurilor şi pe actualizarea informaţiei;  
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➢ Satisfacerea cererii de pe piaţa forţei de muncă cu specialişti şi cercetători de înaltă calificare în 

domeniul economic, juridic şi social - politic; 

➢ Dezvoltarea pe multiple planuri a cooperării cu mediul de afaceri local și cu instituţiile de 

învăţământ preuniversitar; 

➢ Implicarea activă a întregii comunităţi a U.C.B. în ridicarea nivelului calitativ al activităţilor 

desfăşurate, printr-o creştere continuă a competenţelor profesionale, a motivării şi iniţiativelor 

individuale şi colective, pe fondul dezvoltării culturii calităţii; 

 

Asigurarea calităţii constituie o prioritate pentru structurile de management de la toate nivelurile, 

cadrele didactice, studenţii şi alte categorii de personal din universitate. 

Rectorul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” este direct responsabil pentru asigurarea 

calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul UCB. 

La nivelul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” este constituită Comisia centrală pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii, formată în conformitate cu art.10 din Legea 87/2006, coordonată de 

rectorul universităţii şi alcătuită din trei reprezentanţi ai cadrelor didactice, doi reprezentanţi ai 

angajatorilor şi un student. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii coordonează aplicarea procedurilor şi 

activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, elaborează anual Raportul de evaluarea şi asigurarea 

calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, formulează propuneri de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei şi promovează cultura calităţii în desfăşurarea întregii activităţi didactice şi de 

cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul UCB. 

La nivelul fiecărei facultăţi din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” au fost constituite 

comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, coordonate de către decani, care colaborează cu Comisia 

centrală pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul UCB. Activitatea comisiilor este asistată 

logistic de către Direcţia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. Atribuţiile acestor comisii, precum şi 

organizarea şi funcţionarea acestora, sunt reglementate de Regulamentul privind asigurarea calităţii 

serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”. 

Principalele atribuţii ale Direcţiei de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, sunt: 

elaborarea/revizuirea documentaţiei SMC la nivelul UCB, asigurarea documentării şi menţinerea 

conformităţii SMC cu cerinţele standardului de referinţă, elaborarea programului anual al auditurilor 

interne şi urmărirea realizării acestuia, asigurarea înregistrării şi păstrării documentelor elaborate cu 

prilejul auditului intern (dosar de audit), analiza informaţiilor privind evaluarea satisfacţiei studenților, 

evaluarea anuală a activităţilor de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, 

evaluarea periodică a personalului didactic. 

 

Tabelul nr. 1 

Structurile pentru managementul calităţii 

 

1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de Universitate 

1. Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, rector -  coordonatorul comisiei 

2.. Conf. univ. dr. Silviu Niculcea - reprezentant al cadrelor didactice 

3. Conf. univ. dr. Nicoleta Belu - reprezentant al cadrelor didactice 

4. Lect. univ. dr. Sorin Grigorescu - reprezentant al cadrelor didactice 

5. Dan Ionescu, Preşedintele Asociaţiei Oamenilor 

de Afaceri Argeş 

- reprezentant al angajatorilor 

6. Dan Bogoi, Director B.N.R. sucursala Argeş - reprezentant al angajatorilor 

7. Ciucu Bogdan reprezentant al studenţilor şi al 

absolvenţilor 
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2. Comisiile de calitate la nivel de Facultăţi 

2.1. Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Piteşti 

1. Conf. univ. dr. Mihaela Asandei, decan -  coordonatorul comisiei 

2. Lect. univ. dr. Dan Micuda - membru 

3. Conf. univ. dr. Delia Teselios - auditor 

4. Cristina Şuţă - student 

 

2.2. Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila 

1. Conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decan -  coordonatorul comisiei 

2. Lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaş - membru 

3. Lect. univ. dr. Gica Culiţă - auditor 

4. Alina Plopeanu - student 

 

2.3. Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea 

1. Prof. univ. dr. Iuliana Ciochină, decan -  coordonatorul comisiei 

2. Prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbu - membru 

3. Conf. univ. dr. Carmen Răduţ - auditor 

4. Andreea Ceapă - student 

 

2.4. Facultatea de Finanţe - Contabilitate Piteşti 

1. Conf. univ. dr. Cristina Gănescu, decan -  coordonatorul comisiei 

2. Lect. univ. dr. Niculina Stănescu - membru 

3. Lect. univ. dr. Corina Ducu - auditor 

4. Andreea Vasile - student 

 

2.5. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării Piteşti 

1. Lect. univ. dr. Ion Stoica, decan -  coordonatorul comisiei 

2. Lect. univ. dr. Cristina Munteanu - membru    

3. Lect. univ. dr. Isabela Stancea - auditor 

4. Mândroc Victorița - student 

 

3. Direcţia  Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Director – Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu 

4. Corpul de auditori pentru managementul calităţii 

Conf. univ. dr. Gherman Liliana 

Conf. univ. dr. Iordache Carmen 

Conf. univ. dr. Voicu Luminiţa 

Lect. univ. dr. Moraru Laura 

Lect. univ. dr. Gangone Andreea 

Lect. univ. dr. Popa Ionela 

Lect. univ. dr. Gheordunescu Maria 
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5. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii 

Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” este centrat pe rezultatele învăţării, rezultate exprimate în 

termeni de cunoştinţe, competenţe profesionale, valori şi atitudini, care se obţin prin parcurgerea unui 

nivel de învăţământ, respectiv a unui program de studiu, şi pe rezultatele cercetării, rezultate exprimate 

prin articole, tratate, monografii, rapoarte valorificate în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere, 

participări la şi organizarea de manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, precum şi realizarea de 

proiecte de cercetare finanţate prin programe specifice de cercetare interne şi internaţionale.  

La începutul fiecărui an universitar, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” aprobă Politica şi 

obiectivele în domeniul managementul calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, care este 

publică pe site-ul UCB. Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu prevederi şi termene 

concrete. Aceste strategii se concretizează în Programul de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, cu obiective, activităţi, responsabil, termene de 

realizare şi resurse alocate; acest program de măsuri este elaborat anual la nivelul UCB şi este publicat 

pe site. Semestrial şi ori de câte ori este nevoie au loc şedinţe de analiză a SMC în care se prezintă 

stadiul de îndeplinire a obiectivelor propuse.  

Documentele referitoare la managementul calităţii în Universitatea „Constantin Brâncoveanu” sunt 

publice şi se pot consulta pe site-ul www.univcb.ro. 

 

 

 

CAPITOLUL II. DIRECŢIA DE EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

Direcţia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” asigură suportul logistic necesar pentru asigurarea conformităţii 

sistemului de management al calităţii cu standardele de referinţă. 
 

A. În anul universitar 2017-2018, activitatea Direcţiei de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti a vizat următoarele direcţii de acţiune:  

1. Revizuirea și îmbunătăţirea strategiei universităţii în domeniul asigurării calităţii. 

2. Întocmirea Programului de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi de 

cercetare ştiinţifică. 

3. Verificarea şi avizarea documentelor calităţii. 

4. Coordonarea activităţii de management al calităţii în vederea creşterii eficienţei procesului 

didactic şi de cercetare ştiinţifică. 

5. Colaborarea cu membrii comisiilor CEAC din facultăţi cu privire la elaborarea rapoartelor 

anuale de  asigurare a calităţii academice. 

6. Creşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare din universitate prin perfecţionarea 

procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale cadrelor didactice din Universitatea 

„Constantin Brâncoveanu”.  

7. Promovarea culturii calităţii în cadrul activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică. 

8. Asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din universitate.  

9. Colaborarea cu toate compartimentele din universitate în vederea asigurării calităţii academice.  

10. Informarea conducerii universităţii asupra problemelor de calitate sesizate. 

11. Elaborarea prezentului raport privind calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare oferite de 

Universitatea “Constantin Brâncoveanu”.  
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B. Activitatea Direcţiei de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti s-a materializat pe parcursul anului universitar 2017-2018, în 

următoarele activităţi: 

1. Elaborarea documentaţiei cu privire la managementul calităţii, concretizată în actualizarea 

documentaţiei de management al calităţii, după cum urmează: 

• Structurile de conducere pentru managementul calităţii 2018-2019 

• Politica şi obiectivele Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti în domeniul 

managementul calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică 

• Program de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare 

ştiinţifică în anul universitar 2018-2019 

• Programul de audit intern a calităţii activităţii didactice şi de cercetare în anul universitar 2018-

2019 

2. Colaborarea cu membrii comisiilor CEAC din cadrul facultăţilor s-a concretizat în 

întocmirea rapoartelor de calitate de către cele cinci facultăţi ale Universităţii „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti. 

3. Coordonarea procesului de evaluare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică a 

personalului didactic din Universitatea „Constantin Brâncoveanu”: 

La nivelul anului universitar 2017 – 2018, activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul 

Universităţii „Constantin Brâncoveanu” s-a încadrat în direcţiile principale propuse în Strategia de 

Cercetare Ştiinţifică a Universităţii.  

4. Coordonarea procesului de evaluare a personalului didactic din universitate: 

Procesul de evaluare a personalului didactic s-a derulat conform Metodologiei privind 

evaluarea activităţii cadrelor didactice, rezultatele acestui proces fiind validate de Senatul 

Universităţii. Această metodologie include procedura evaluării activităţii cadrelor didactice din 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, procedură care este fundamentată pe completarea a cinci 

formulare de evaluare, respectiv:  

◼ Formularul A - Grilă de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice este 

completat de subiectul evaluat la rubrica „autoevaluare” şi de directorul de departament la rubrica „punctul 

de vedere al conducerii”.  

◼ Formularul B – Grilă de evaluare a activităţii didactice a cadrelor didactice este completat de 

decan, în funcţie de rezultatele verificărilor derulate pe parcursul anului universitar la activităţile desfăşurate 

de cadrele didactice arondate facultăţii respective. 

◼ Formularul C – Chestionar de evaluare a satisfacţiei studenţilor este completat de seriile sau 

grupele de studenţi la care este titular cadrul didactic evaluat.  

◼ Formularul D – Chestionarul de evaluare colegială este  completat atât de un reprezentant al 

departamentului din care face parte cadrul didactic cât şi de către o persoană numită de subiectul evaluat.  

◼ Formularul E – Managementul universitar; contribuţii la rezolvarea problemelor universităţii a 

fost completat de cadrul didactic evaluat la rubrica „autoevaluare” şi de decan la rubrica „punctul de vedere 

al conducerii”. 

Calificativele obţinute au fost acordate în funcţie de intervalul în care s-a încadrat punctajul total, 

rezultat prin însumarea punctajelor celor cinci componente ale evaluării.   

◼ foarte bine, pentru punctaje finale de  peste 300 puncte;  

◼ bine, pentru punctaje finale cuprinse între 250 -300 puncte, cu recomandări de îmbunătăţire a 

activităţilor;  

◼ satisfăcător, pentru punctaje finale cuprinse între 200 - 249 puncte, cu recomandări pentru 

îndeplinirea unor criterii şi propunerea următoarei date de reevaluare;  

◼ nesatisfăcător, pentru punctaje finale mai mici de 200 de puncte, cu monitorizare pe termen de 6 

luni pentru îndeplinirea unor criterii şi propunerea următoarei date de reevaluare.  
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Tabelul nr. 2 

Rezultatele procesului de evaluare a cadrelor didactice pe facultăţi 

  

 Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător Total  

abs % abs % abs % abs % abs 

FMMAE BRĂILA 7 58 5 42 0 0 0 0 12 

FMMAE PITEŞTI 6 75 2 25 0 0 0 0 8 

FFC PITEŞTI 5 71 2 29 0 0 0 0 7 

FSJAC PITEŞTI 5 63 3 37 0 0 0 0 8 

FMMAE RÂMNICU 

VÂLCEA 

16 89 2 11 0 0 0 0 18 

TOTAL 39 74 14 26 0 0 0 0 53 

 

 

În concluzie, în anul universitar 2017-2018, la nivelul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” au 

fost evaluate 53 de cadre didactice, rezultatele obţinute fiind următoarele: 

 

Tabelul nr. 3 

Rezultatele procesului de evaluare a cadrelor didactice la nivelul Universităţii Constantin Brâncoveanu 

 

Calificativul abs. % 

Foarte bine 39 74 

Bine 14 26 

Satisfăcător 0 0 

Nesatisfăcător 0 0 

Total cadre didactice evaluate 53 100 

 

 

În urma procesului de evaluare a activităţii desfăşurate în anul universitar                           

2017-2018, cadrelor didactice au obţinut calificativele „foarte bine” şi „bine” (74%, respectiv 

26%), și nu au fost înregistrate calificativele „satisfăcător”, și „nesatisfăcător. 
 

 

5. Coordonarea evaluării cursurilor şi a personalului didactic de către studenţi 

Procesul de evaluare a activităţilor didatice/cadrelor didactice de către studenţii de la nivelurile 

de studii de licenţă şi masterat, a presupus evaluarea a cel puţin uneia dintre disciplinele predate de 

cadrele didactice, astfel încât fiecare cadru didactic să poată fi evaluat de către studenţi o dată pe an, la 

una dintre disciplinele predate. 
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În anul universitar 2017-2018, în cadrul procesului de evaluare a satisfacţiei studenţilor privind 

procesul didactic, au făcut obiectul evaluării 68 de discipline şi au fost aplicate peste 700 de 

chestionare. 

 

 

REZULTATELE PE FACULTĂŢI ALE PROCESULUI DE EVALUARE A 

DISCIPLINELOR/CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI 

 

CENTRUL UNIVERSITAR BRĂILA 

În anul universitar 2017-2018, prin programul de evaluare a cursurilor de către studenţi, nivel 

licenţă, au fost evaluate 16 discipline, fiind completate 240 de chestionare iar la nivel masterat au fost 

evaluate 8 discipline, fiind completate 116 chestionare.  

Tabelul nr. 4 

Nr. Crt. Disciplina evaluată Media 

1.  Comunicare în servicii publice( masterat) 5,00 

2.  Sisteme informatice de gestiune  (licenţă) 5,00 

3.  Managementul serviciilor publice (licenţă) 5,00 

4.  Contabilitate generală (licenţă) 5,00 

5.  Relaţii publice (licenţă) 5,00 

6.  Managementul resurselor umane în companiile 

multinaţionale (masterat) 

4,98 

7.  Derularea afacerilor economice  (licenţă) 4,97 

8.  Microeconomie (licenţă) 4,97 

9.  Management şi tehnici de afaceri (licenţă) 4,96 

10.  Asigurări şi transporturi (licenţă) 4,95 

11.  Managementul şi economia locului de muncă          

( masterat) 

4,95 

12.  Teoria generală a statului şi a dreptului (licenţă) 4,94 

13.  Managementul calităţii în serviciile publice 

(masterat) 

4,91 

 

14.  Analiză cantitativă în micro şi macroeconomie         

(masterat) 

4,90 

15.  Management şi tehnici bancare (licenţă) 4,90 

16.  Marketing; cercetări de piaţă (masterat) 4,89 

17.  Auditul şi calitatea în activitatea de resurse 

umane (masterat) 

4,88 

18.  Managementul calităţii (licenţă) 4,88 

19.  Comunicare în afaceri în limbi străine (licenţă) 4,88 

20.  Bazele informaticii (licenţă) 4,80 

21.  Statistică (licenţă) 4,78 

22.  Marketing (licenţă) 4,76 

23.  Dreptul muncii (masterat) 4,73 

24.  Ştiinţa administraţiei (licenţă) 4,56 

 

 

 

 



 12 

 

CENTRUL UNIVERSITAR PITEŞTI 

FMMAE Piteşti 

În cadrul acestei facultăţi au fost aplicate 63 de chestionare studenților de la învățământul de 

licență, la care au fost evaluate 5 discipline și 30 de chestionare studenților de la învățământul de 

masterat, pentru evaluarea a 2 discipline.  

Tabelul nr. 5 

 

Nr. Crt. Disciplina evaluată Media 

1.  Analiză cantitativă în micro şi macroeconomie         

(masterat) 

4,96 

2.  Marketing (licenţă) 4,88 

3.  Managementul lanțului logistic (masterat) 4,85 

4.  Matematica economica (licenţă) 4,84 

5.  Fundamentele tehnologiei și merceologiei 

(licenţă) 

4,76 

6.  Management comparat (licenţă) 4,74 

7.  Analiză economico-financiară (licenţă) 4,42 

 

 

FFC Piteşti 

În anul universitar 2017-2018, s-au aplicat studenţilor de la Facultatea de Finanţe – Contabilitate 

Piteşti 76 chestionare de evaluare a activităților didactice desfășurate la 7 discipline. 

Tabelul nr. 6 

Nr. Crt. Disciplina evaluată Media 

1.  Auditul sectorului public  (masterat) 4,91 

2.  Contabilitate financiară I (licenţă) 4,83 

3.  Contabilitate de gestiune (licenţă) 4,81 

4.  Management (licenţă) 4,81 

5.  Analiză economică-financiară (licenţă) 4,75 

6.  Managementul şi economia mediului (licenţă) 4,75 

7.  Asigurări şi transporturi (licenţă) 4,60 

 

 

 

FSJAC Piteşti 

Studenţii FSJAC Piteşti au completat 75 de chestionare, în baza cărora au fost evaluate 14 

activităţi didactice. 

Tabelul nr. 7 

 
Nr. Crt. Disciplina evaluată Media 

1.  Drept civil 5,00 

2.  Limba engleză 5,00 

3.  Ştiinţe politice 5,00 

4.  Limba engleză 4,88 

5.  Drept penal. Partea specială 4,88 

6.  Drept administrativ 4,88 

7.  Drept penal 4,86 
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8.  Drept civil. Contracte 4,86 

9.  Dreptul familiei 4,67 

10.  Drept financiar şi fiscal 4,67 

11.  Dreptul mediului 4,67 

12.  Istoria statului şi dreptului românesc 4,33 

13.  Drept constituţional 4,20 

14.  Dreptul proprietăţii intelectuale 4,14 

 

În cadrul facultăţii MMAE Rm. Vâlcea au fost evaluate 16 cursuri şi seminarii, cel mai mare scor 

obţinut a fost 5,00  iar cel mai scăzut scor  a fost 4,32. 

 

Considerăm că numărul mare de discipline care au obţinut între 4,5 şi 5 puncte arată un grad 

ridicat de satisfacţie a studenţilor în ceea ce priveşte calitatea procesului didactic din cadrul 

Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti. 

Cele mai favorabile aprecieri se referă la: 

- claritatea expunerii, din punct de vedere al receptorului (conţinutul cursului a fost predat în 

mod inteligibil) 

- punctualitatea cadrelor didactice,  

- disponibilitatea carelor didactice în a acorda consultaţii studenţilor, 

Aprecieri pozitive s-au obţinut şi pentru modul în care cadrele didactice încurajează participarea activă a 

studenţilor şi problematizarea informaţiilor predate la curs şi pentru modul în care se pun în evidenţă 

modalităţilor de a utiliza în practică cunoştinţele teoretice dobândite.   

 

Aspecte mai puţin pozitive 

- Informaţiile transmise în cadrul cursului au caracter practic, util în viaţa economică activă  

- Caracterul de noutate al cursului 

- Adaptarea cursului în funcţie de feed-back-ul primit de la studenţi 

- Frecvenţa utilizării unor metode care facilitează învăţarea 

 

6. Programarea şi desfăşurarea auditurilor interne la nivelul programelor de studii de 

licenţă şi de masterat din Universitatea „Constantin Brâncoveanu”: 

Activitatea de auditare internă la nivelul programelor de studii de licenţă şi de masterat din 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti s-a desfăşurat în baza „Programului de audit 

intern a calităţii activităţii didactice şi de cercetare în anul universitar 2017-2018”.  

Pentru anul universitar 2017 – 2018 au fost programate 28 de misiuni de audit intern care au vizat 

facultăţile, departamentele, programe de studii de licenţă şi masterat şi structuri funcţionale din cadrul 

universităţii.  

Constatările şi măsurile ce se impun în urma desfăşurării auditurilor interne se finalizează prin 

întocmirea de rapoarte anuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Tabelul nr. 9 

Tabelul nr. 19. Programarea auditurilor de calitate  
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În urma analizei constatărilor comisiilor de audit, au rezultat următoarele propuneri de 

îmbunătăţire a activităţilor educaţionale, de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul universităţii, 

precum şi a relaţiei universităţii cu societatea: 

a) Propuneri vizând serviciile educaţionale: 

✓ reanalizarea anuală a planurilor de învăţământ şi îmbunătăţirea acestora – prin revizuirea structurii 

disciplinelor de studiu, prin retragerea şi/sau introducerea unor discipline noi, corespunzător tendinţelor şi 

propunerilor venite din partea mediului de afaceri, a autorităţilor locale dar şi a corpului profesoral; 

✓ actualizarea anuală a fişelor şi calendarelor disciplinelor, atât ca formă, dar mai ales ca fond; 

✓ perfecţionarea şi diversificarea metodelor didactice folosite de cadrele didactice; 

✓ dinamizarea activităţilor de monitorizare a regularităţii şi calităţii desfăşurării activităţilor 

didactice de la studiile de licenţă şi masterat; 

✓ completarea materialului didactic existent şi editarea unor noi cursuri pentru toate disciplinele 

predate atât la nivel de licenţă cât şi la masterat; 

✓ perfecţionarea continuă a metodelor didactice prin aplicarea sistemului “lecţiilor deschise” şi a 

seminarului metodico-didactic, acţiuni cu caracter permanent, la care au participat toate cadrele 

didactice; 

✓ creşterea numărului de studenţi înscrişi la programele de studii de licenţă şi master; 

✓ creşterea numărului de studenţi care aplică pentru programele de mobilităţi internaţionale, ca o 

condiţie pentru creşterea vizibilităţii universităţii şi a atragerii unui număr mai mare de candidaţi 

valoroşi pentru pregătire în universitatea noastră. 

 

b) Propuneri vizând activitatea de cercetare ştiinţifică: 

✓ intensificarea activităţii de publicare de cărţi, tratate şi lucrări aplicative, la edituri recunoscute 

naţional şi internaţional; 

✓ atragerea cadrelor didactice şi a studenţilor pentru participarea la Conferinţa Internaţională 

organizată în luna noiembrie 2016 de către Universitatea Constantin Brâncoveanu 

✓ reactualizarea structurilor de coordonare şi a colectivelor Centrelor de Cercetare din cadrul 

Universităţii; 

✓ dinamizarea activităţii Centrelor de Cercetare din cadrul Universităţii, prin stabilirea unor 

programe de activitate ferme şi organizarea unor evenimente cu caracter peren la nivelul fiecărui 

an universitar; 

✓ cooptarea unor studenţi de la studiile de licenţă şi masterat, în calitate de colaboratori în 

activitatea de cercetare ştiinţifică; 

✓ încurajarea lucrului în echipă la nivelul cadrelor didactice în vederea formării unei viziuni 

interdisciplinare şi a stimulării activităţii de cercetare ştiinţifică; 

✓ creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în activitatea de cercetare şi, implicit, a 

ponderii veniturilor din activitatea de cercetare în totalul veniturilor universităţii; 
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✓ valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică prin publicarea lor în reviste de 

specialitate sau la conferinţe naţionale şi internaţionale, cotate în categoriile A şi B+, şi ale căror 

volume sunt indexate în baze de date internaţionale, agreate de CNCSIS; 

✓ organizarea unui punct de lucru permanent pentru centrele de cercetare, în cadrul căruia să se 

poată organiza şi evenimente cu caracter peren şi unde să se poată întocmi documentaţia necesară 

bunei funcţionări a centrului. 

 

c) Propuneri vizând relaţia universităţii cu societatea 

✓ îmbunătăţirea relaţiilor cu mediul de afaceri local pentru a cunoaşte mai bine cerinţele prezente şi 

viitoare ale pieţei forţei de muncă şi adaptarea curriculei universitare la aceste cerinţe; 

✓ consolidarea relaţiilor cu liceele pentru creşterea numărului studenţilor înmatriculaţi la programul 

de studii de masterat Managementul economic al unităţilor şcolare, în toate cele trei centre ale 

universităţii 

✓ organizarea de evenimente în parteneriat cu diferite instituţii publice şi private din oraşele în care 

funcţionează facultăţi ale Universităţii Constantin Brâncoveanu; 

✓ consolidarea legăturilor universităţii cu agenţii economici şi instituţiile publice pentru a facilita accesul 

studenţilor şi cadrelor didactice la activităţile practice, necesare procesului de formare; 

✓ organizarea unor manifestări ştiinţifice cu tematică din domeniul managementului, marketingului, 

finanţelor publice, contabilităţii, turismului, dreptului şi administraţiei publice prin intermediul 

cărora să se găsească soluţii la problemele economice cu care se confruntă mediul de afaceri din 

judeţele în care funcţionează centre ale universităţii; 

✓ monitorizarea, prin intermediul Centrului de Consiliere şi Informare în Carieră, în colaborare cu 

facultăţile, a modului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă; 

✓ diversificarea ofertei de programe de formare de scurtă durată destinată mediului de afaceri; 

✓ stimularea contractării de activităţi de cercetare cu mediul de afaceri local şi naţional. 

 
 

7. Asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din universitate: 

Asigurarea transparenţei privind calitatea academică din universitate prin diseminarea 

informaţiilor s-a realizat folosind pagina web a Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, unde se pot 

consulta: 

▪ Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare 

ştiinţifică 

▪ Structurile de conducere pentru managmentul calităţii 2017-2018 

▪ Politica şi obiectivele Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti în domeniul 

managementul calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică 

▪ Program de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare 

ştiinţifică în anul universitar 2017 - 2018 

▪ Programul de audit intern a calităţii activităţii didactice şi de cercetare în anul 

universitar 2017-2018 

▪ Raportul privind calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti în anul universitar 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.univcb.ro/java_script/uploaded/Managementul%20Calitati/UCB_1%20Regulament%20calitate%20servicii%20educationale.pdf
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C. Propuneri, recomandări şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de 

cercetare ştiinţifică în anul universitar 2018-2019 

 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică, a relaţiei cu studenţii 

şi societatea, a activităţilor de relaţii internaţionale şi a celor de finanţare din Universitate stau la 

baza stabilirii măsurilor de perfecţionare continuă a serviciilor oferite de Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti. La nivelul anului universitar 2016-2017, măsurile menite să îmbunătăţească 

nivelul calitativ al serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică oferite de Universitate vor viza: 

• adaptarea planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor la standardele naţionale, europene şi 

internaţionale, precum şi la cerinţele pieţei interne a forţei de muncă superior calificate; 

• publicarea a noi cursuri universitare, în conformitate cu planul editorial aprobat la nivel de Universitate; 

• monitorizarea continuă a serviciilor didactice oferite studenţilor, prin procesul anual de evaluare a 

aprecierilor studenţilor cu privire la activităţile didactice desfăşurate; 

• îmbunătăţirea activităţii de monitorizare a procesului didactic şi analiza rezultatelor acestora în 

consiliile facultăţilor; 

• intensificarea activiţăţilor de tutoriat a studenţilor; 

• monitorizarea modului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, validarea unor 

recomandări venite dinspre mediul economico-social şi de la angajatori, optimizarea activităţilor 

practice antreprenoriale în ansamblul procesului didactic, lărgirea conţinutului calificărilor 

universitare, încât să sporească şansele absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă; 

• consolidarea legăturilor cu mediul economic de profil pentru continuarea desfăşurării activităţii de 

practică a studenţilor prin încheierea de convenţii de practică, cu agenţi economici, instituţii şi 

asociaţii din cele trei judeţe în care universitatea este prezentă;  

• modernizarea resurselor destinate învăţării prin crearea unei platforme online interactive, care să 

faciliteze comunicarea cu beneficiarii serviciilor oferite de universitate, precum şi prin proiectarea 

unei biblioteci virtuale; 

• dezvoltarea şi consolidarea unui mediu favorabil activităţii cercetării ştiinţifice de performanţă, 

dinamic şi competitiv, care să susţină prin realizări de valoare, calitatea procesului educaţional: 

elaborarea de proiecte cu finanţare europeană, organizarea de conferinţe; 

• creşterea vizibilităţii şi diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice din 

universitate, indexarea revistelor “Strategii Manageriale”și “Economia contemporană” în noi baze 

de date internaţionale; 

• stimularea mobilităţilor internaţionale ale studenţilor şi cadrelor didactice, in cadrul programului 

ERASMUS +; 
 
 

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti din 22.04.2019. 

 

Direcţia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu 


