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Comisia de invdtrdmdnt Si Asigurare

a

o comisie de specialitate cu caracter
infiin{atd in baza prevederilor Legii Educafiei

Calitdtrii este

permanent

a Senatului l.Jniversitatii din

Nalionale,

a Cartei Universitdlii din PetroEani qi a Regulamentului de organizarc ;i

PetroEani,

funclionare al

Senatului Universit[1ii din Petro;ani. Comisia examineazd proiectele Consiliului de Administra{ie, ale

Biroului Senatului sau ale membrilor Senatului, in vederea elabor6rii hotdrArilor, rapoartelor,
rezoluliilor sau avizelor; efectueazd analize qi dd avize qi rezolulii asupra problemelor transmise de
Biroul Senatului sau de plenul Senatului. Comisia contribuie la atingerea obiectivelor operalionale in
domeniile educafiei gi asigur[rii calitdfii.

Relaliile sale cu celelalte structuri din universitate sunt de tip funclional Ei de colaborare. In acest

sens, colaborcazd

in mod direct cu

Prorectoratul

cu probleme de

inv6!dm6nt. Centrele

9i

departamentele coordonate de Prorectorul inv[JdmAnt sunt:

- Departamentul de evaluare qi asigurare a calitAlii (DAC)
- Departamentul de preg[tire a personalului didactic

Ei

formare continu[ (DPPDFC)

- Centrul lingvistic Eurolanguage
Comisia de inv[{6mdnt Ei Asigurarea Calitdtii este compus[ din 6 membrii (4 cadre didactice qi 2

studenli). in anul 2020 componen[a acesteia a fost:
1

.Prof.univ.dr.ing. IONICA Andreea - Preqedinte

2.Conf.univ.dr.ec. DRIGA Imola
3.Conf.univ.dr.ec. DURA Codruta

4.Conf.univ.dr.ing. UJU Ilie
5.Stud. DOCEA Alexandru

6.Stud.

sAvoIU

Paul

AnalizAnd dovezile primite in data de 4 mai 2020 de la Preqedintele Senatului UniversitSlii din
Petrogani privind contestalia gi documentele insofitoare transmise de d-na conf.univ.dr.ing. Ciolea

Daniela lonela, comisia a formulat un punct de vedere considerdnd ca au fost respectate prevederile
Regulamentului privind organizarca qi deslEgurarea procesului de oblinere a atestatului de abilitare.

in cadrul Eedin(ei din data de 14 ianuarie 2021, s-a analizat Raportul de activitate pe anul 2020 al
Departamentului de Asigurare a CalitSlii (DAC). in urma analizei nu s-au frcut observa{ii referitoare
la documentul men{ionat, fiind avizatprin votul membrilor prezen{i ai comisiei.

Din raportulprezentat de DAC sunt prezentate sintetic urmdtoarele rezultate ale activitSlii DAC:
. revizuirea procedurii de evaluare a satisfacliei studenlilor cu privire la mediul de inv[fare aprobat[ in

Din prima categorie de activitdli, Centrul lingvistic a realizat, in anul 2020, wmdtoarele:
,organizarea examenelor

in

vederea obfinerii certificatului de competentd lingvisticd atdt pentru

VIii Jiului sau al judefului
de competentl lingvisticI pentru admiterea la studiile

solicitanfii din Universitate, cAt qi pentru cei din mediul de afaceri al

Hunedoara.. organizarea examenului

doctorale, iar in cee ace priveqte activitatea de cercetare, lucrlrile elaborate de cdtre membrii Centrului

in domeniul lingvisticii aplicate, studiilor culturale qi comunic[rii au fost sustinute la conferin{e
intema(ionale din (arI sau din strlin6tate gi publicate in volumele aferente acestor conferinfe sau in
reviste de specialitate romOneqti sau strdine. Una dintre realizdrile de importanfd majord, a fost
dobdndirea

vizibilitIfii interna{ionale pe site-ul CERCLES.

Raportul de activitate al Departamentului de pregdtire a personalului didactic qi formare continud
(DPPDFC) prezintd obiectivele vizate de activitatea didacticd si anume:

.

disciplinelor celor doud niveluri de formare psihopedagogicd;
penhu disciplinele programului de formare psihopedagogic[;
cursurile de pregltire pentru gradul didactic
seminar qi aplica{ii;

.

actlualizarea programelor

reelaborarea suporturilor de curs

actualizarea suporturilor de curs pentru

II; . intocmirea de materiale

suport pentru activit6tile de

instruirea coordonatorilor de practicd pedagogic[ qi a mentorilor din qcolile in

care se efectueazdpractica pedagogicd;

cercetare cu studenlii;

.

.

.

. valorificarea cercet6rilor proprii in activitatea didacticd qi de

asigurarea de consultatii individuale pentru studenfi;

. indrumlri

specifice

pentru elaborarea portofoliului qi preg[tirea pentru examenul de absolvire a DPPDFC pe bazd de
portofoliu. De asemenea au fost prezentate principalele statistici privind procentul de absolventi, dup[

cum urmeaz[: modul psihopedagogic nivel
postuniversitar nivel I (57,14%) qi nivel

I

(22,8%) Ei nivel

II (53,33%),

grad didactic

Prezentul Raport a fost aprobat in sedinta Senatului prin

II

(58,33%), modul pedagogic

I (100%).

IIS nr.46/26,ffi,2A27

intocmit,

Comisia de inv[![m6nt gi Asigurare a Calitalii
Pregedinte comisie,
Prof. unjv.dr,

i

n

g. Andreea Ionic6

trOfle-'-'
(

|'t

