
ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” ARAD 

310025 ARAD,  Bd. Revoluţiei nr. 94-96,  tel. 0040/0257/280335, fax 0040/0257/280810, e-mail: 
rectorat@uvvg.ro, web: www.uvvg.ro 

 

 FACULTATEA DE FARMACIE 

 

RAPORT  
de monitorizare a programelor de studii pentru anul universitar 2015-2016 

 
 Potrivit reglementărilor Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările la 
zi, facultatea reprezintă unitatea funcțională care elaborează și gestionează programele 
de studii, iar programul de studii universitare reprezintă grupul de unități curriculare 
de predare – învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să 
ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment de 
diplomă.  
 Prezentul raport evidențaiză modul de planificare a activităţilor privind 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii existente în cadrul 
Facultății de Farmacie.  
 În cadrul Facultății de Farmacie, programele de studii universitare sunt 
organizate pe două cicluri de studiu: licență și master. Programul de studii de licență, 
specializarea Farmacie cuprinde formele de organizare cu frecvență.  
 Coordonată fundamentală a strategiei elaborate la nivelul facultății în vederea 
ridicării continue a calității actului de învățământ și a sporirii eficienței acestuia, 
monitorizarea în permanență a programelor de studii s-a realizat având ca punct de 
plecare un plan cuprinzător de acțiuni axate pe urmărirea sistematică a modului în care 
se derulează programele de studii pentru toate formele de învățământ organizate de 
facultatea noastră, elaborate la începutul fiecărui an universitar. 
 Desfășurarea  acestei acțiuni a necesitat implicarea membrilor echipei 
manageriale, alcătuită din decan, prodecan și director de departament , a 
responsabililor pentru programele de studii, reprezentanților studenților la nivelul 
Consiliului facultății, precum și contribuția reprezentanților și a conducătorilor publice 
și private, în care își desfășoară activitatea absolvenții facultății noastre.  
 În cadrul raportului sunt stabilite responsabilităţile coordonatorilor 
programelor de studii în ceea ce priveşte analiza mediului intern şi a mediului extern, 
analiza realizată în cadrul departamentelor şi analiza efectuată la nivelul 



managementului pentru menținerea și dezvoltarea unor programe noi de studii utile şi 
actuale, în concordanţă cu cerinţele referenţialelor şi obiectivele referitoare la calitate.  
 Monitorizarea internă se face în mod sistematic, planificat prin activităţi de 
audit sau prin acţiuni de culegere, prelucrare şi analiză a tuturor informaţiilor din 
interiorul facultăţii. 
 Ca urmare a evaluării calităţii educaţiei, la finalul anului universitar 2015-
2016, Comisia de monitorizare din cadrul Facultăţii de Farmacie, în componenţa aprobată 
de  Consiliului Facultăţii,  

 

Preşedinte: Decan, Prof. Univ. Dr. Claudia Crina Toma 

Membrii: 

Conf.univ.dr. Simona Ardelean 

Reprezentantul angajatorilor: Farm. Silvia Lung –Farmacia Galenus Arad 

Reprezentantul studenţilor Marina Veselin, 

în concordanţă cu Planul strategic şi Planul operaţional al facultăţii pentru anul 
universitar 2015-2016, comisia a întocmit prezentul Raport de monitorizare a 
programelor de studii pentru anul universitar 2015-2016 a Facultății de Farmacie, a 
analizat activitatea facultății și a constatat următoarele: 
 

 
Nr. 

crt. 

Obiectivul 

strategic 

Acțiuni întreprinse Responsabili Grad de 

realizare 

 

 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea 
integrală a 
misiunii 

asumate de 
fiecare 

program de 
studii 

Analiza planulurilor de învățământ în 
cadrul fiecărui program de studii în 
întocmirea statului de funcțiuni 

Decanul facultății 

Director departament 

 
Obiectiv 
realizat 

Asigurarea concordanței dintre obiectivele 
strategice ale programului și sarcinile ce 
trebuie realizate în cadrul fiecărei 
discipline din planul de învățământ 

 

Director de 
departamentelor  

 

 
Obiectiv 
realizat 

Modul de monitorizare a cadrelor 
didactice şi a activităţilor didactice  din 
cadrul departamentului. 

Monitorizarea cadrelor didactice se 

 

 

 
 
 

Obiectiv 
partial 



realizează conform orarelor afişate la 
avizier. Respectarea cu rigurorizatate a 
disciplinei academice, reflectată în 
realizarea tututor activităților planificate și 
folosirea eficientă a timpului afectat pentru 
fiecare dintre ele 

 

Comisia de 
monitorizare 

Membri CEAC 

realizat 

Precizarea obiectivelor ce vor fi urmărite 
în cadrul fiecărei teme de curs, seminar 
sau activitate cu caracter practic 

 

 

Titularii disciplinelor 

 
Obiectiv 
realizat 

Cresterea responsabilităţii privind 
asigurarea calităţii în educaţie la nivel de 
departament, atribuirea de responsabilităţi 
precise, implicarea sporită a cadrelor 
didatice tinere 

 

Decan 

Prodecan 

Director de 

departament 

 
Obiectiv 
realizat 

Directorul de departament împreună cu 
membrii comisiei de monotorizare culeg, 
prelucrează şi analizează informaţiile 
relevante referitoare la programele de 
studii proprii, dar şi a programelor de 
studii ale altor universităţi recunoscute la 
nivel naţional şi internaţional (activităţi de 
benckmarking). 

DECAN 

Directori 
departamentelor  

 

Comisia de 
monitorizare 

Membri CEAC 

Reprezentanti ai 
partenerilor 

antreprenoriali din 
domeniul farmaceutic 

 
 

Obiectiv 
realizat 

Parcurgerea integrală a fișelor disciplinelor 
și realizarea concordanței dintre materia 
predată sau seminarizată și conținutul fișei 
disciplinei 

 

Director de 
departament  

 

 
 

Obiectiv 
realizat 



 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
unei calități 
superioare a 
programelor 

de studii 

Realizarea unei calități corespunzătoare 
pentru fiecare activitate didactică  

Director de 
departament  

Titularii disciplinelor 

 
 

Obiectiv 
realizat 

Programarea rațională a activităților, prin 
elaborarea judicioasă a orarelor, potrivit 
criteriilor pedagogice și respectarea 
acestora 

Decanul facultății 

Director de 
departament 

Comisia de 
monitorizare 

Membri CEAC 

 
 

Obiectiv 
realizat 

Aportul Programelor de studii 
FARMACIE si respectiv NUTRITIE SI 
DIETETICA, la nivelul facultăţii, în 
accederea într-o categorie superioară în 
ierarhia Programului de studii 

Prodecan 

 

Director de 
departament 

 

 
 

Obiectiv 
realizat 

Actualizarea cursurilor în concordanță cu 
modificările legislative și cu progresele 
cercetării științifice în domeniul 
farmaceutic si de nutritie si dietetica 

 

 

Titularii disciplinelor 

 

 
 

Obiectiv 
realizat 

Preocuparea continuă a fiecărui titular de 
disciplină și a conducătorului de seminar 
în ceea ce privește evoluția domeniului și a 
legislației aferente disciplinei și nu numai, 
precum și includerea cunoștințelor noi în 
conținutul prelegerilor și al seminariilor 

 

 

Titularii disciplinelor 

 

 
 

Obiectiv 
realizat 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Prospectarea de către cele două Programe 
de Studii a cerințelor reale existente în 
legătură cu cunoștințele și abilitățile 
practice de  care vor avea nevoie 
absolvenții fiecărui program de studii în 
profesia pentru care se pregătesc 

 

Prodecan  

Director de 
departament 

Obiectiv  

Partial 
realizat 

 



 

 

 

 

 

Realizarea 
concordanței 

dintre 
obiectivele 

programului de 
studii și 

cerințele pieței 
muncii 

 

Evaluarea corectă a pregătirii dobândite în 
cadrul fiecărei discipline, prin aplicarea 
unor criterio obiective de testare a 
cunoștințelor teoretice și practice pentru 
fiecare program de studii, cu accent pe 
analiza obiectivelor nerealizate și  
formularea de propuneri pentru 
îmbunătățirea activității 

 

 

Titularii disciplinelor 

 

Obiectiv 
realizat 

Participarea membrilor comisiei de 
curriculum la nivel facultate la mese 
rotunde organizate la nivel naţional si 
international (ex. participarea la reuniuni 
in cadrul universităților din tara si 
strainatate Universitatea Calabria, Milano, 
Bari -  Italia, Chisinau- Republica 
Moldova, etc. )  

 

Comisia curriculară 

 
Obiectiv 
partial 
realizat 

Diseminarea informaţiilor despre 
programele de studii licență în mediul 
social 

Cadre didactice 

Pliante publicitare 

 
Obiectiv 
partial 
realizat 

Afişarea tematicilor pentru examenele de 
finalizare a studiilor şi urmărirea stadiului 
realizării lucrărilor de licenţă / 
disertaţiilor; verificarea modului în care 
directorul de Departament a pus în 
aplicare hotărârea Senatului privind 
distribuirea echitabilă a lucrărilor de 
licenţă / disertaţie pe coordonatorii 
proprii; 

 

 

Director departament 

Prodecan 

 

 

 

Obiectiv 
realizat 

4 Creșterea 
gradului de 
conlucrare 

dintre 
personalul 
didactic și 
studenți în 
realizarea 

Îmbunătățirea frecvenței studenților la 
activitățile didactice, îndeplinirea 
obligațiilor profesionale ce le revin în 
cadrul facultăți 

 

 

Decanii de an 

 
Obiectiv 
realizat 

Organizarea unor dezbateri împreună cu 
specialisti din afara facultăţii asupra 
oportunităţilor profesionale si a cerinţelor 

 

Cadre didactice alături 
de Centrul de Consiliere 

 
Obiectiv 
realizat 



programelor de 
studii 

specifice pentru orientarea în carieră a 
absolvenţilor 

și Orientare în carieră 
(Mihaela Dolca, Carol 

Wild) 

Consultarea studenților în legătură cu 
calitatea oportunitatea cunoștințelor ce li 
se predau în cadrul fiecărei discipline 

Decanii de an  
Obiectiv 
realizat 

5  

 

 

 

 

Implicarea 
conducerii 

Departamentelo
r în asigurarea 

calităţii 
procesului de 

învăţământ 

 

Implicarea conducerii facultății în 
întocmirea dosarelor necesare 
autorizării/acreditării de programe de 
studii universitare la termen  

Decan 
Prodecan 

Director departament 
Colectivul desemnat 

 

Obiectiv 
realizat 

Implicarea directorilror de 
departament şi membrilor 
departamentelor în acţiunile de 
orientare şcolară şi vocaţională 

Echipe de orientare 
vocațională 

 
Obiectiv 
partial 
realizat 
Firma 

ineficace 
Elaborarea unor programe de cercetare la 
nivelul departamentelor. 

Colective funcţionale pentru realizarea 
programelor de cercetare (cadre didactice, 
studenţi) atragerea si implicarea în 
programe proprii ale unor specialisti din 
alte domenii. 

Participare la competiţiile pentru câstigare 
granturi naţional si internaţionale. 
Publicarea articole în reviste de specialitate 
din ţară si strainatate,  cotate ISI sau BDI 

 

Prezentarea rezultator cercetărilor 
grupurilor de cercetare la Congrese 
Internaţionale de specialitate. 

Consiliul facultății 

 
Director de 

Departament 

Reprezentant de 

Cercetare 

 
 
 
 

Obiectiv 
realizat 

Scoaterea posturilor la concurs în special al 
celor destinate titulurilor didactice de 
asistent/sef lucrari, precum și cresterea 
exigenţei în promovarea personalului 

 
Consiliul facultății 

 

 
 

Obiectiv 
realizat 



didactic  

Discutarea si armonizarea criteriilor de 

evaluare pe discipline, la nivel de 
departmente și facultate. Diversificarea 
metodelor de examinare, inclusiv 
modifiarea  examenului de finalizare a 
studiilor 

Consiliul facultății 

Director departamente 

Prodecan 

Decan 

 

 
Obiectiv 
realizat 

Participarea la creşterea vizibilităţii 
Universităţii şi facultăţii (verificarea 
actualizării şi a calităţii site-ului 
Departamentului) 

 

Echipe de orientare 
vocațională 

Prodecan 

 

Obiectiv 
realizat 

 

11.06.2016                                                                                  Prof.U niv. Dr. Claudia-Crina Toma 

                                                                                                         

 


