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Plan de activităţi pe linia asigurării calităţii procesului educaţional în  

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

pentru anul universitar 2017/2018 
 

Nr 

Crt. 
Obiective Activităţi de realizat  Responsabilităţi 

Termen    

realizare 

1. Evaluarea structurilor de 

învățământ pe linia calităţii şi a 

modului de implementare a 

standardelor de calitate  

1. -  Desfăşurarea activităţii de proiectare, planificare, organizare, 

desfăşurare și evaluare a calității educației la nivelul structurilor 

de învățământ în funcție de Standardele de calitate ale ARACIS 

2. - Elaborarea Listei cu documentația pe care trebuie să o 

întocmească facultățile Academiei și transmiterea acesteia 

structurilor de învățământ 

3. - Stabilirea împreună cu facultățile Academiei a Graficului cu 

perioada desfășurării procesului de monitorizare și evaluare a 

stadiului elaborării documentelor de învățământ 

4. - Realizarea unor materiale de informare către conducerea 

Academiei privind constatările făcute, neconformitățile 

identificate și măsurile de remediere. 

 

- Prorectorul RSMC 

- Comisia de evaluare și asigurare a calității 

-  S.A.C.I.M. 

 

- Grupul de lucru ( membrii Comisiei de evaluare 

și asigurare a calității + personal din cadrul 

S.A.C.I.M.) 

- Echipele de monitorizare și evaluare 

- Şefii de structuri de învățământ 

- Facultățile Academiei 

 

 

Perioada 

octombrie 

2017 - 

ianuarie  

2018 

2. Realizarea unei mai bune 

comunicării cu beneficiarii şi cu 

structurile interne pe linia  

informaţiilor privind asigurarea 

calităţii  

1. - Asigurarea publicităţii pe site-ul Academiei a activităţilor, 

planurilor, documentelor şi a materialelor ce privesc asigurarea 

calităţii învăţământului  

2. - Gestionarea Folderului Public, completarea cu informaţii de 

interes şi actualizate pe linia asigurării calităţii, precum și cu 

standardele de calitate necesare funcționării programelor de 

studiu. 

 

- Şeful SACIM  

 

- Personalul SACIM 

 

- RMC 

Octombrie  

2017 

 

 

Permanent  



3. Alinierea activităţii didactice la 

noile exigenţe privind asigurarea 

calităţii în învăţământul superior 

1. - Revizuirea/actualizarea politicilor în domeniul calităţii în 

acord cu noile standarde și instrumente educaționale 

2. - Evaluarea stadiului îndeplinirii sarcinilor din cadrul Strategiei 

de asigurare a calităţii  

3. - Actualizarea obiectivelor în domeniul calităţii şi transpunerea 

lor în Planuri de acţiune specifice. 

- Prorectorul RSMC 

- Comisia de evaluare și asigurare a calității 

 

- Facultățile Academiei 

 

- Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului  

 

Decembrie   

2017 

4.  Revizuirea/completarea 

principiilor de bază  

(valori, principii, indicatori) 

privind calitatea activităţii 

structurilor Academiei 

1. - Actualizarea valorilor, principiilor si indicatorilor calităţii 

pentru fiecare structură de învățământ, în funcție de specific , de 

strategiile educaționale și de planul managerial al rectorului 

2. - Construirea, prin participare, dezbatere sau consens cu toţi 

“purtătorii de interese” (studenţi, părinţi, cadre didactice, 

angajatori, alţi reprezentanţi ai beneficiarilor) de modele, în 

privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate 

3. - Inserarea principiilor și indicatorilor în documentele 

programatice şi în Strategiile educaţionale ale Academiei.  

 

- Facultățile Academiei 

 

- Responsabilii de calitate de la nivelul 

Facultăților  

 

- Comisia de calitate de la nivelul Academiei  

 

 

 

Decembrie   

2017 

5. Completarea bazelor de date cu 

informații privind rezultatele și 

performanțele obținute printr-un 

management al calității 

performant 

1. - Realizarea unui proces de identificare a celor mai bune 

performanțe și rezultate obținute de studenții și cadrele didactice 

din cadrul tuturor facultăților 

2. - Completarea/actualizarea bazelor de date cu rezultatele 

obținute la nivelul fiecărei facultăți 

3. - Realizarea unui material de prezentare a celor mai bune 

rezultate obținute în activitatea profesională de către membrii 

comunității universitare.  

 

- Facultățile Academiei 

 

- Secretariatele Facultăților 

 

- Comisia de calitate de la nivelul Academiei 

 

- Secretariatul Academiei  

 

 

Decembrie  

2017 

6. Revizuirea şi actualizarea 

Regulamentelor şi Metodologiilor 

specifice activităţilor de 

învăţământ 

1. – Elaborarea /revizuirea /completarea Proiectelor de 

Regulamente şi Metodologii în cadrul grupurilor de lucru şi prin 

consultarea specialiştilor din cadrul Facultăţilor Academiei 

2.- Aprobarea Regulamentelor/Metodologiilor în cadrul Senatului  

3. - Transmiterea documentelor către structuri pentru aplicare 

aplicarea lor în cadrul activităţii didactice, diseminarea şi 

aducerea lor la cunoştinţa întregului personal didactic. 

 

- Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului  

și Grupurile de lucru desemnate să realizeze 

această activitate 

 

- Decanii Facultăţilor şi Directorii de 

departamente 

Permanent  

 

2017 - 

2018 

7. Elaborarea Raportului privind 

calitatea serviciilor educaţionale 

în Academia de Poliţie  şi 

realizarea publicităţii lui către 

beneficiari şi structurile ierarhic 

superioare  

1.-Elaborarea Raportului privind calitatea serviciilor educaţionale  

2. - Aducerea la cunoştinţa beneficiarului direct, punerea la 

dispoziţia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) şi înaintarea lui către 

Direcţia Generală a Învăţământului Superior din M.E.N. 

3. - Afişarea Raportului pe site-ul Academiei.   

 

- Comisia de evaluare și asigurare a calității de la 

nivelul Academiei 

 

- RMC 

Ianuarie   

 

2018 

8. Evaluarea periodică a calităţii 

corpului didactic şi a programelor 

de studii desfăşurate în Academie  

1. - Evaluarea calităţii activităţii cadrelor didactice  

2. - Evaluarea calităţii fiecărui program de studiu desfăşurat în 

cadrul Facultăţilor pe baza standardelor ARACIS 

3. - Întocmirea Rapoartelor anuale privind derularea fiecărui 

program de studiu și prezentarea lor în Senatul Academiei.  

- Facultățile Academiei 

- Comisia de evaluare și asigurare a calității 

- Responsabilii de calitate de la nivelul 

Facultăților  

Iunie - Iulie 

2018 



9. Actualizarea bazelor de date 

privind calitatea serviciilor oferite 

către beneficiari  

1. - Constituirea propriei baze de date şi informaţii privind 

calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde 

şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare 

program de studiu 

2. - Actualizarea bazei de date şi postarea ei în Folderul Public şi 

pe site-ul Academiei.   

 

- Responsabilii de calitate de la nivelul 

Facultăților  

- Comisia de calitate de la nivelul Academiei 

-  Facultățile Academiei 

Noiembrie  

 

2018 

10. Îmbunătăţirea activităţii de 

perfecţionare profesională prin 

masterat şi doctorat 

1. - Analiza feed-back-ului de la absolvenţii programelor 

respective  

2. - Realizarea unui Raport cu principalele concluzii şi propuneri 

de îmbunătăţire a activităţii 

3. - Implementarea măsurilor pentru eficientizarea proceselor 

educaționale și creșterea calității programelor de studii. 

- Prorector cu activitatea didactică 

 

- Facultățile Academiei 

 

- Directorii programelor de studii 

Septembrie 

– octombrie  

2017 

Anul 

universitar 

2017/2018 

11. Revizuirea procedurilor de 

asigurarea a unui management al 

calității învățământului 

performant şi actualizarea lor în 

conformitate cu legislaţia  

1. - Transmiterea unor adrese către structurile Academiei pentru 

demararea activităţii de inventariere şi revizuire a procedurilor 

specifice de învățământ 

2. - Centralizarea situaţiei finale cu situația procedurilor de 

învățământ de la nivelul Academiei. 

 

- Şefii structurilor  

 

- SACIM 

 

Semestrial 

2017/2018  

12. Stabilirea unui sistem unitar 

privind cerinţele referitoare la 

resursele umane în Academie 

1. - Analiza strategiei de ocupare a posturilor vacante  

2. - Elaborarea unei politici de fidelizare a personalului didactic şi 

administrativ.  

- Senatul Academiei 

- Facultățile Academiei 

- Serviciul Resurse Umane 

Decembrie  

 

2017 

13. Îndeplinirea cerinţelor de calitate 

ale beneficiarilor  

1. - Culegerea datelor referitoare la cerinţele beneficiarilor 

2. -  Prelucrarea informaţiilor, analiza şi diseminarea rezultatelor 

pentru programele de licență și master care s-au derulat în anul 

universitar 2016-2017. 

- Facultățile Academiei în colaborare cu 

inspectoratele județene 

 

- Directorii Programelor de Studii  

Decembrie  

2017 

 

14. 

Asigurarea cu materiale didactice 

la nivel de Facultăți și la nivel de 

Academie 

1. - Analiza acoperirii cu materiale didactice pentru fiecare 

disciplină de studiu 

2.  - Punerea în aplicare a Planurilor editoriale 

3. - Monitorizarea planurilor editoriale ale facultăţilor. 

- Conducerea Facultăţilor 

- Bibliotecile Facultăților  

- Directorii de departamente  

Septembrie   

2018 

Decembrie 

2018 

AVIZAT 

Prorectorul Academiei  

(Responsabil Sistemul de Management al Calităţii) 

Conf. univ. dr.  

                        Ciprian Constantin 
    (Î) SEFUL  

       Serviciului Asigurarea Calităţii  Învăţământului și Metodologii  

                                                  Comisar șef de poliţie 

                                                        Bocșa MARCEL        Întocmit  
                                 Responsabil Managementul Calităţii 

                                            Comisar şef de poliție 
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