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RAPORT DE ACTIVITATE
privind
ASIGURAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII LA
DEPARTAMENTUL DE TEXTILE PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL
pentru anul 2021

Departamentul de Textile Pielărie și Management Industrial din cadrul Facultății de Inginerie
Energetică și Management Industrial (IEMI), prin responsabilul pentru evaluarea și asigurarea calității
a desfășurat în anul 2021 activități specifice, impuse prin Sistemul de Evaluare și Asigurarea a Calității
adoptat de Universitatea din Oradea. Dintre acestea, relevante sunt următoarele:
• activități legate de îmbunătățirea calității educației;
• actualizarea conținutului procedurilor Sistemului de Evaluare și Asigurare a Calității;
• supervizarea activităților de autoevaluare și evaluare a cadrelor didactice;
• verificarea conformității raportului de autoevaluare cu cerințele ARACIS
Activități legate de îmbunătățirea calității educației
Preocuparea principală pentru îmbunătățirea calității educației în cadrul DTPMI a fost legată în
primul rând, de planurile de învățământ, prin alinierea acestora la cerințele actuale și la standardele
specifice în vigoare. Considerăm realizat acest obiectiv.
Legat de disciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii gestionate de
DTPMI, au fost puse la dispoziția studenților materiale didactice în format electronic, postate pe
platforma e-learning.
În ceea ce privește studenții, se va continua implicarea acestora în programele de mobilitate, fie
Erasmus, fie prin acorduri cu țări partenere și nu în ultimul rând se va continua încurajarea lor pentru a
participa cu lucrări științifice la conferințe.
Se va continua colaborarea cu mediul socio-economic, în vederea organizării de workshop-uri
și mese rotunde, pentru care studenții au manifestat un interes deosebit și nu în ultimul rând în vederea
organizării activităților de Practică profesională.
Actualizarea conținutului procedurilor Sistemului de Evaluare și Asigurare a Calității
Membri DTPMI, împreună cu întregul corp academic, au participat la activitățile de dezbatere
a conținutului procedurilor operaționale de calitate elaborate de conducerea UO.
• Procedura operațională privind evaluarea activității profesionale a cadrelor didactice și evaluarea
disciplinelor de studii;
• Programul de Politici, Strategii și Acțiuni privind calitatea pe anul 2021 a Universității din Oradea;

• Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului pentru asigurarea calității;
• Procedura pentru inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii;
• Procedura operațională privind elaborarea statelor de funcții;
• Procedura operațională privind activitatea Consiliului Calității;
• Procedura operațională privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor.
• Regulament privind organizarea si desfășurarea studiilor universitare de licența și masterat;
• Regulament de acordare a burselor pentru studenți;
• Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere licență și masterat 2021.
Supervizarea activităților de autoevaluare și evaluare a cadrelor didactice
Raportul privind evaluarea cadrelor didactice din DTPMI s-a bazat pe informațiile din fișa de
autoevaluare a fiecărui cadru didactic, evaluarea colegială, evaluarea din partea studenților, evaluare
din partea directorului de departament. În acest scop a fost organizată o ședință online, în care s-au
prezentat aceste date.
Evaluarea cadrelor didactice din partea studenților s-a făcut, în anul 2021, la sfârșitul sem II,
an univ.2020-2021 și la sfârșitul sem I din anul univ.2021-2022, cu participarea activă a îndrumătorilor
de an. Rezultatele generate din uniweb sunt arhivate la nivelul DTPMI, la directorul DTPMI.
Verificarea conformității raportului de autoevaluare cu cerințele ARACIS
La nivelul DTPMI s-a elaborat Raportul de autoevaluare pentru programul de master
Managementul Calității și Protecția Consumatorului în Domeniul Textile Pielărie, gestionat de
DTPMI, în vederea menținerii acreditării. Evaluarea acestui program este inclusă în evaluarea
domeniului Inginerie și Management din cadrul UO. Se așteaptă vizita ARACIS.
Responsabilul pentru evaluarea și asigurarea calității,
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Aprobat în ședința Consiliului DTPMI din 25 .02. 2022.
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