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RAPORT AL ACTIVITĂȚII COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A
CALITĂȚII EDUCAȚIONALE (CEACE) PE FACULTATEA DE MEDICINĂ
IANUARIE-DECEMBRIE 2019

Prin prezenta înaintam Raportul Anual de activitate al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii Educaţionale (CEACE) Facultatea de Medicina-Universitatea de Medicină şi
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara pentru anul 2019, în baza analizei documentelor
referitoare la evaluarea şi îndeplinirea standardelor si indicatorilor de calitate, conform
cerinţelor ARACIS şi a Legii Educaţiei 1/2011.
La analiza datelor de mai jos au participat toți membri CEACE, şi au contribuit direct / au
fost de acod cu textul de mai jos, respectiv:
Președinte: Prof. univ. dr. Roxana Sirli
Membri: Prof. univ. dr. Adrian Neagu
Prof. univ. dr. Iulian Puiu Velea
Prof. univ. dr. Otilia Mărginean
Conf. univ. dr. Silvia Maria Velciov
Conf. univ. dr. Elena Constanța Amăricăi
Conf. univ. dr. Cristina Vlad Daliborca
S.l. dr. Nicolae Constantin Balica
Conf dr. Adrian Sturza
Conf dr. Mircea Munteanu
Conf dr. Alina Maria Sișu
S.L dr. Stela Iurciuc
Asist univ. dr. Matilda Rădulescu
Conf dr. Pirtea Cornel Laurențiu
Student Filip Cosmin, anul V
Secretar: ș.l. dr. Raluca Oana Dumache

Preambul:
UMFT are ca obiectiv principal formarea de specialişti de valoare în domeniul sănătăţii. Dată
fiind importanţa acestei sfere de preocupări, managementul calităţii actului educaţional este un
punct important al planului strategic al universităţii noastre. În acest sens, sub coordonarea DEACE,
activităţile specifice managementului calităţii sunt derulate de către CEACE din cadrul fiecărei
facultăţi. Studenţii sunt implicaţi activ în procedurile de asigurare a calităţii educaţiei, făcând parte
din structura DEACE şi CEACE din facultăţi.
În anul 2018/2019, au fost efectuate mici modificării în componenţa DEACE şi CEACE pe
facultăţi, au fost înlocuiţi studenţii absolvenţi, iar numărul membrilor CEACE- Medicină a fost

suplimentat. S-au organizat echipe formate din 2 cadre didactice si 1 student din organizatiile
studentesti.
De asemenea, au fost introduse noi procese verbale de constatare (cu semnatura cadrului
didactic participant la activitatea didactică vizată cât şi a membrilor CEACE/DEACE, având şi o
rubrică de observaţii). Astfel, cadrele didactice au oportunitatea de a-şi exprima concis opiniile şi
propunerile legate de managementul calităţii în contextul specific al disciplinei din care fac parte.

Activitati desfasurate:
În semestrul II al anului universitar 2018/2019, respectiv primul semestru al anului
universitar 2019/2020, activitatea structurilor de asigurare a calității s-a concretizat prin:
• evaluarea activităților didactice pe ani de studiu şi discipline, de către membri CEACE pe
facultăți, alături de membri DEACE (prin aprecierea ofertei educationale, evaluarea
condițiilor de lucru, aprecierea dotării materiale, modului de desfășurare a procesului
didactic, a raportului cadre didactice/ studenți, cercuri știintifice, etc.)
• evaluarea modului de desfăşurare a sesiunii de examene iunie-iulie 2019 şi a respectării
metodologiei de examinare,
• centralizarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi şi a celor de
autoevaluare a cadrelor didactice;
• elaborarea de PO: de autoevaluare a cadrelor didactice, de evaluare colegiala a cadrelor
didactice, de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, de desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat ;
• elaborarea metodologiei privind activitatea CEACE –Medicina in mandatul 2016-2020;
• pregătirea și distribuirea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către
studenți, sesiunea ianuarie-februarie 2018/2019 ;
• pregătirea si distribuirea chestionarelor de evaluare colegiala si autoevaluare a cadrelor
didactice, mai 2019 ;
• pregatirea vizitei ARACIS din februarie 2020 la programele de studiu din cadrul Facultatii
de Medicina : Medicina -lb engleza.

Observaţii, propuneri şi plan de remediere
1. Intensificarea activităţilor de evaluare a calităţii educaţionale şi vizitelor de lucru
ale DEACE/CEACE-urilor la discipline in timpul semestrului si in sesiuni:
– printr-o mai activă implicare a decanilor şi coordonatorilor de disciplină, în
îndrumarea şi acceptarea acestor evaluări,
– printr-o cointeresare mai bună a membrilor DEACE/CEACE (creşterea punctajului
aferent de pe fişele de autoevaluare a cadrelor didactice).
2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, sub raport al metodelor interactive de
predare, dar şi a limbii engleze şi franceze va fi posibilă:
- ca urmare a participării cadrelor didactice la work-shopurile din cadrul proiectului
E-mediqual, prin care au fost implementate metode noi de învaţare/predare,
- dupa definitivarea cursului de psiho-pedagogie,
- salarizarea diferenţiată a celor care predau la secţiunile în limba de predare străină.
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