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FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA
PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL CEAC DIN CADRUL
FACULTATII DE MEDICINA VETERINARA
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
Programul de activităţi al CEAC din Facultatea de Medicina Veterinara, pentru anul
univeristar 2016/2017, se va desfășura în perioada octombrie 2016 –septembrie 2017.
CEAC din Facultatea de Medicina Veterinara îşi desfăşoară activitate în conformitate cu
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei, Carta Universităţii Spiru Haret, Strategia Universităţii în
domeniul calităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice, Manualul de management al calităţii,
hotărâri ale Senatului Universităţii. Misiunea, direcţiile de acţiune, principalii indicatori
cantitativi şi calitativi ai procesului educaţional din facultate, conform art. 6, al. b, din
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a CEACF.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Facultăţii Medicina Veterinara, în
anul universitar 2016 – 2017 îşi propune desfăşurarea mai multor activităţi, rezultate din
obiectivele strategice stabilite de comisie, in acord cu PROGRAMUL OPERAŢIONAL
2016_2017, cu toate documentele de calitate din USH, dar şi cu prevederile legislative în
vigoare, după cum urmează:
nActivitatea programata

Termen

Responsabili

Nr.
crt.
Măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara
Decanul Facultatii de
1Analiza situației interne din Octombrie 2016
Facultatea
de
Medicina
Medicina Veterinata
1.
Veterinara
Departamentul de studii
Analiza actelor normative care
Consiliul Facultatii de
reglementeaza statutul juridic
Medicina Veterinara
al FMV, in vederea instituirii
Comisiei de Autoevaluare,
pentru intocmirea dosarului de
autoevaluare in anul universitar
2016/2017
Permanent
Decanul Facultatii
2Implementarea sistemului
calităţii în toate activităţile
Departamentul de Studii
2.
didactice şi ştiinţifice ce se
CEAC a Facultatii de
desfăşoară în facultate
Medicina Veterinara
Permanent
Directorul de
3Analiza Manualului de
1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Management al Calității de
către toți membrii comunității
academice din Facultate
3Identificarea mediilor şi
locurilor ce constituie premise
favorabile pentru inserţia
absolvenţilor pe piaţa muncii

Permanent

5Actualizarea şi postarea
informaţiilor şi a documentelor
Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii pe site-ul
Facultăţii de Medicina
Veterinara
8Elaborarea si actualizarea
permanentă a documentelor
Sistemului de Management al
Calităţii: strategia calităţii (a
Universităţii şi a facultăţii);
regulamentul de organizare şi
funcţionare a CEAC; sistemul
instituţional al calităţii; planul
operaţional -USH; celelalte
regulamente precizate în
Manualul Calităţii.
Permanent
Elaborarea în fiecare an a unui
raport privind nivelul calităţii
activităţii CEAC,
îmbunătăţirile survenite în anul
respectiv, lipsurile constatate şi
măsurile stabilite pentru
înlăturarea acestora.
Prezentarea Raportului de audit
CAIC și a Rapoartelor
intermediare semestriale cu
privire la auditarea activității
privind asigurarea și evaluarea
calității în facultate

Permanent

Departament
Decanul Facultatii
CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara
Personalul didactic
Directorul de
Departament
Consiliul Facultatii
CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara
CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara
Responsabil cu
actualizarea informatiilor
pe site-ul FMV

Permanent

Presedintele CEAC din
Facultatea de Medicina
Veterinara

Septembrie 2017

Conducerea Facultatii
Presedinte a CEAC a
Facultatii de Medicina
Veterinara

Presedintele Comisiei de
Audit din Facultatea de
Medicina Veterinara
Directorul
Departamentului
Decanul Facultatii de
Medicina Veterinara
Măsuri privind asigurarea calităţii Sistemului de management al calităţii Activităţi
specifice de implementare a Sistemului de Management al Calităţii în Facultatea de
Medicina Veterinara, prin aplicarea procedurilor de sistem:

9.

Septembrie 2017
Semestrial (decembrie
2016; iunie 2017)

Revizuirea
documentelor
calităţii elaborate la nivel de
facultate în anul universitar
2015 – 2016; Controlul
documentelor;
Arhivarea
tuturor documentelor aflate in

Permanent

2

Presedinte CEAC din
Facultatea de Medicina
Veterinara
CAIC a FMV
Directorul
Departamentului

derulare pentru anul universitar
2015/2016, si pentru anul
universitar 2016/2017
Permanent
2Derularea unui audit intern
referitor
la
controlul
10.
documentelor la nivel de
facultate (PS-11 Auditul intern
al calității, a se vedea Anexa
1).
Măsuri privind asigurarea calităţii proceselor operaționale
specifice de implementare a procedurilor operționale în
Veterinara în domeniile: a. învățământului, b. cercetării
resurselor umane și d. activităților suport.

Decanul

Presedintele Comisiei de
Audit

din Facultate. Activităţi
Facultatea de Medicina
științifice, c. gestionării

a. Măsuri privind evaluarea şi asigurarea calităţii procesului de învățământ
Conducerea facultăţii va direcţiona eforturile desfăşurate la nivelul
departamentului în sensul modernizării în continuare a procesului de
învăţământ, prin integrarea tuturor cerinţelor si recomandărilor privind
învăţământul superior. În acest sens, se va avea în vedere:

11.

12.

13.

14.

1Coordonarea procesului de
acreditare a specializării
Medicina Veterinara,
(Aplicarea Procedurii PO(I)-01
Calitatea programelor de studii,
a se vedea Anexa 1);
(constituirea comisiei de
autoevaluare, întocmirea
dosarului de autoevaluare,
aprobarea raportului de
autoevaluare de Consiliul
facultăţii şi Senatul universitar)
1Monitorizarea respectării
eşalonării tuturor activităţilor
didactice, în conţinut şi
calendaristic, condiţie
fundamentală pentru
implementarea unor forme,
proceduri şi tehnologii
didactice moderne de
desfăşurare a procesului
didactic
1Verificarea respectării
obligativităţii cadrelor
didactice de a depune Fişa
disciplinei la Directorii de
departament (Aplicarea
Procedurii PO(I)-03 Calitatea
fisei disciplinei, a se vedea
Anexa 1)
1Realizarea la nivelul
departamentului de activităţi

Octombrie 2016-Mai
2017

Conducerea facultăţii
Directorul de
departament

Octombrie 2016-Iunie
2017

Conducerea facultăţii
Directorii de departament
Personalul didactic
CEAC a Facultății de
Medicina Veterinara

Octombrie 2016

Conducerea facultăţii
Directorii de departament
Titularii de disciplină
pentru aplicare

Permanent

Conducerea Facultatii
CEAC a Facultatii de

3

care să vizeze îmbunătăţirea
continuă a calităţii activităţilor
didactice (analize de curs, lecţii
deschise, conceperea şi
proiectarea de materiale
didactice, îmbunătăţirea dotării
laboratoarelor etc.)

15.

16.

17.

18.

1Verificarea modului de
aplicare a sistemului de credite
în Facultate, precum şi a
responsabilităţilor aferente, în
cadrul programelor de studii
din ciclurile de licenţă, asupra
cursurilor predate şi a studiilor
ştiinţifice şi transferul
studenţilor (Aplicarea
Procedurii Aplicarea sistemului
de credite –ECTS PO(I)-05, a
se vedea Anexa 1
1Verificarea modului de
elaborare a Ghidului de studii
și postarea acestuia pe websiteul facultății (Aplicarea
Procedurii PO(I)-06 Elaborarea
ghidului de studii, a se vedea
Anexa 1).
Definitivarea planurilor de
învăţământ pentru programele
de studii universitare de licenţă
şi a documentaţiei aferente
acestora (fişele disciplinelor,
cu definirea competenţelor
generale, specifice și
profesionale ale absolvenţilor)
şi avizarea acestor planuri
(Aplicarea Procedurii PO(I)-02
Calitatea planului de
învățământ, a se vedea Anexa
1).
Evaluarea calitatii procesului
de predare-invatare prin vizita
la clasa si participarea la
minim un curs si o lucrare
practica aplicativa, pentru
imbunatatirea
calitatii
activitatii didactice si de
formare
profesionala
a
studentilor
(Aplicarea
Proceduriilor:
PO(I)-08
Calitatea
procesului
de
seminarizare şi a lucrărilor

Medicina Veterinara
Directorul de
Departament

Permanent

Decanul
Directorii de departament
Personalul didactic
CEAC a Facultății de
Științe

Septembrie 2017

Decanul
Directorul de
departament
CEAC a Facultății de
Medicina Veterinara

Septembrie 2017

Conducerea facultăţii
Directorii de departament

Noiembrie
Iunie 2017

4

2016

– Conducerea facultăţii
Directorul
de
departament
CEAC a Facultății de
Medicina Veterinara

19.

20.

21.

22.

aplicative,
PO(I)-16
Monitorizarea activităţilor de
seminar, laborator, proiecte,
aplicaţii practice, a se vedea
Anexa 1).
Permanent
1Facultatea şi Departamentul
vor acţiona pentru semnalarea
şi achiziţionarea de cărţi de
1specialitate româneşti şi străine
în ideea unei dotări
corespunzătoare a bibliotecii
facultății
Permanent
2Monitorizarea permanentă a
curriculei universitare, a
planurilor de învăţământ şi
corelarea lor interdisciplinară,
eliminarea paralelismelor,
compatibilizarea cu planurile
2de învăţământ ale unor
universităţi cu prestigiu
recunoscut.

Consiliul facultăţii
Directorul de
departament
Titularii de discipline

CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara
Directorul de
Departament

b. Măsuri privind evaluarea şi asigurarea calităţii activităţii de cercetare
4Intensificarea activităților de
Permanent
Directorul Centrului de
cercetare prin dezvoltarea de
cercetare
parteneriate economice si
Directorul
industriale, cu colaboratorii
Departamentului
Decanul Facultatii
2din tara si/sau strainatate. Se
doreste prezentarea ofertelor
facultăţii în domeniul cercetării
ştiinţifice, dezvoltării
tehnologice, protecţiei
mediului şi altele, în vederea
atragerii unor surse de
finanţare a cercetării ştiinţifice
din facultate
Se va urmari cresterea nr.de
Permanent
Responsabilul cu
articole publicate in reviste
activitatea științifică în
cotate ISI, in volumele unor
facultate
manifestari stiintifice indexate
Directorul de
ISI proceedings si in reviste si
departament
volume ale unor manifestari
stiintifice indexate in baze de
date internationale;
imbunatatirea recunoasterii si
impactul activitatii prin citari
ale articolelor publicate in
reviste ISI si BDI.
Organizarea de
2Conferinte/Simpozione/
Intalniri cu caracter stiintific,

Anual si permanent

5

Centrul de cercetare al
facultatii
Directorul

23.

24.

25.

26.

2nationale si internationale, in
scopul cresterii vizibilitatii
Facultatii de Medicina
Veterinara ca institutie- parte
integranta a Universitatii Spiru
Haret
Mediatizarea catre cadrele
didactice a evenimentelor
2stiintifice nationale si
internationale prin Nesletterele ICCS
Pentru anul 2017 se urmareste
cresterea vizibilitatii revistei de
cercetare, a cantitatii si calitatii
lucrarilor stiintifice publicate si
indexarea revistei in unele baze
de date stiintifice in mediul
academic (,,Analele
2Universitatii Spiru Haret, Seria
Medicina Veterinara’’ este
publicatia de referinta pentru
cercetarile stiintifice din
facultate. Aceasta a obtinut in
anul 2016 si ISSN online
(ISSN-L: 1454-8283; ISSN
2501-7780 (online) http://anale.spiruharet.ro/index.
php/medvet/index) si in
prezent apare in doua
numere/an, atat in varianta
print cat si online (Year XVII,
nr.16, 2016 si Year XVII, nr.
18, 2016).
Evaluarea activitatii de
cercetare stiintifica a cadrelor
didactice in anul 2016 in baza
planului anual de cercetare
2stiintifica, a fiselor de cercetare
si a autoevaluarii cadrelor
didactice
Verificarea modului în care
este aplicată (Procedura
PO(C)02 Elaborarea raportului
de analiză anuală şi semestrială
a rezultatelor cercetării
ştiinţifice, a se vedea anexa 1).
2Verificarea modului în care
este aplicată Procedura
PO(C)03 (Analiza activităţii de
cercetare ştiinţifică la nivelul
2Departamentului de Studii)

Departamentului
studii
Directorul

Periodic

Permanent

Decembrie
Iunie 2017

2016

Directorul Centrului de
cercetare

Responsabilul cu
activitatea științifică în
facultate
Directorul de
Departament
Decanul

– Directorul
Departamentului
Decanul Facultatii

Ianuarie 2017 –Iulie
2017
Directorul
Departamentului
studii
Decanul
6

de

de

27.
c. Măsuri privind evaluarea şi asigurarea calităţii resurselor umane

28.

29.

30.

Aplicarea procedurilor de
evaluare anuală a calităţii
programelor de pregătire din
oferta educaţională precum şi a
gradului de implicare a
personalului
didactic
în
procesul de predare şi de
cercetare ştiinţifică (Aplicarea
Procedurilor
PO(R)-02
Evaluarea multicriterială a
cadrelor didactice; PO(R)-04
Evaluarea colegială a cadrelor
didactice,
PO(R)-05
Autoevaluarea
cadrelor
didactice, PO(R)-08 Procedura
privind).
2La nivelul facultatii se va
desfasura
Evaluarea
semestrială a cadrelor didactice
2de catre studenti (pentru
activitatea
desfasurata
in
semestrul I și II) (PO (R)-03)
Procedura privind evaluarea
cadrelor didactice de către
studenți)
Verificarea modului în care a
fost
aplicată
procedura
PO(R)01 Calitatea statului de
funcții
al
Facultății
de
Medicina Veterinara

Mai 2017
Septembrie 2017

Conducerea Facultatii
Directorul
de
Departament
CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara

Februarie 2017
Iunie 2017

Decanul Facultatii
Departamentul de studii
CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara

Septembrie 2017

Directorii de departament
Decanul

d. Măsuri privind asigurarea calităţii serviciilor suport. Activităţi specifice
implementare a calității serviciilor suport în Facultatea de Medicina Veterinara
3Evaluarea si asigurarea calitatii Octombrie 2016
Decanul
practicii de specialitate a
Directorul
studentilor, în anul universitar
departamente,
31.
2015/2016 (se aplica procedura
CEAC a Facultatii
PO (S) – 01)
Medicina Veterinara
Intocmirea raportului de audit Octombrie 2016
Decanii,
privind evaluarea satisfacției
Directorul
absolvenților promoției 2010departamente,
32.
2016 (se aplica procedura PO
CEAC a Facultatii
(S) – 20)
Medicina Veterinara
7Evaluarea si asigurarea calitatii Februarie 2017 –Iunie Decanul
procesului de evaluare a 2017
Directorulul
3studentilor (pentru activitatea
departament
desfasurata in semestrul I si
CEAC a Facultatii
33.
semstrul al II -lea) (PO I -13)
Medicina Veterinara
7

de

de
de,

de
de

de
de

.

34.

.

35.

8Evaluarea
semestrială
a Februarie 2017 – Iunie
satisfactiei studentilor (pentru 2017
activitatea
desfasurata
in
3semestrul I si II) (Chestionar
aplicat - Cercetare privind
evaluarea activitații și intenției
antreprenoriale a studenților
universității Spiru Haret pe
termen scurt și lung ; PO (S) –
19)
9Evaluarea si asigurarea calitatii
Martie
practicii de specialitate a
2017
studentilor din anii terminali
(an VI) (se aplica procedura
PO (S)- 01)
1Verificarea modului în care
Permanent
sunt aplicate procedurile în
domeniul calității a serviciilro
3suport centrate pe relatia
student – secretariat prin
3aplicarea Procedurilor: PO(S)10 Rezolvarea reclamaţiilor şi
sesizărilor,
PO(S)-11
Activitatea
secretariatelor,
PO(S)-12
Înmatricularea
studenţilor, PO(S)14 Păstrarea
şi arhivarea documentelor,
precum
și
PO(S)15
Înregistrarea
documentelor
(Registratura), a se vedea
Anexa 1.

Directorul
de
departament
Decanul
CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara

Decanul
Directorul
de
departamente,
CEAC a Facultatii de
Medicina Veterinara
Decan
Directorul
de
departament Secretariatul
Facultății

Decan,
Conf. univ. dr. Ioana Cristina Andronie

Responsabil Comisie pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității din Facultatea de Medicina Veterinara,
Lector univ. dr. Adriana Amfim

8

