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

IANUARIE-DECEMBRIE 2021
Prin prezenta înaintam Raportul Anual de activitate al Comisiei de Evaluare și Asigurare a
Calității Educaționale (CEACE) Facultatea de Medicina-Universitatea de Medicină și Farmacie
“Victor Babeş” din Timişoara pentru anul 2021, în baza analizei documentelor referitoare la
evaluarea și îndeplinirea standardelor si indicatorilor de calitate, conform cerinţelor ARACIS şi
a Legii Educației 1/2011.
La analiza datelor de mai jos au participat toți membri CEACE Medicina, şi au contribuit
direct / au fost de acord cu textul de mai jos, respectiv:
Președinte: Prof. univ. dr. Roxana Sirli
Secretar: S.L. Dr Raluca Dumache
Membri:
Prof. univ. dr. Otilia Mărginean
Prof. univ. dr. Cristina Daliborca v
Conf. univ. dr. Sorin Dumitru Ioanoviciu
Reprezentant angajator – S.L. dr. Daniel Claudiu Malița
Reprezentant studenți: Gosman Luana Maria Anul V – Medicină

Introducere
In cadrul UMFVB, managementul calității actului educațional este un punct important al
planului strategic al universității noastre. Astfel, sub coordonarea DEACE, activitățile specifice
managementului calității sunt derulate de către CEACE din cadrul fiecărei facultăți (Medicină,
Medicină Dentară, farmacie). In acest sens, și studenții sunt implicați activ în procedurile de
asigurare a calității educației, făcând parte din structura DEACE și CEACE din facultății.
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Atribuțiile CEACE din cadrul Facultății de Medicină
a) face toate demersurile necesare pentru implementarea prevederilor legislației
în vigoare privind asigurarea calității;
b) elaborează anual un raport de evaluare intern privind activitatea.
c) Raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare pe site-ul
facultății, este înaintat către DEACE, Senat si Rectorat.
Datorita situației pandemice existente din martie 2020, evaluarea cadrelor didactice de
către studenți a fost făcută online pentru anul universitar 2020-2021.
Începând din anul universitar 2021/2022, evaluarea cursurilor si stagiilor/seminarelor
care s-au desfășurat atât în regim online cat și on-site, cu vizite la sediul disciplinelor pentru
urmărirea desfășurării cursurilor si stagiilor cu studenții.
În semestrul I al anului universitar 2021-2022, activitatea structurilor de asigurare a
calității s-a concretizat prin:
• evaluarea activităților didactice pe ani de studiu şi discipline, de către membri CEACE,
alături de membri DEACE (prin aprecierea condițiilor de lucru, aprecierea modului de
desfășurare a procesului didactic, a raportului cadre didactice/ studenți, , etc.)
• centralizarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi şi a
celor de autoevaluare a cadrelor didactice;
• elaborarea metodologiei privind activitatea CEACE – Medicina in mandatul 2021-2024;
• pregătirea și distribuirea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către
studenți, sesiunea ianuarie-februarie 2021/2022 ;
• pregătirea si distribuirea chestionarelor de evaluare colegiala si autoevaluare a
cadrelor didactice;
• actualizarea regulamentului de funcționare al CEACE si DEACE
• modificarea componenței CEACE
In cadrul CEACE Medicina au avut loc mai multe sedinte on-line in care s-au discutat
subiecte legate de procesul educational, desfasurarea examenelor din sesiunile de iarna si de
vara.
La inceputul anului universitar 2021/2022, CEACE s-a implicat si in pregatirea vizitei
ARACIS din luna decembrie 2021. In data de 06.12.2021, a avut loc sedinta online cu
memebrii comisiei ARACIS, membrii conducerii UMFVB si comisia CEACE Medicina.

Timișoara,

Președinte CEACE Medicina
Prof. Univ. Dr. Roxana Șirli
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