
Raport Anual de activitate al Comisiei de Evaluare și Asigurare al Calității 

Educaționale 2021 

 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale a Facultății de Medicină 

Dentară în urma activității desfășurate a elaborat următorul raport pentru anul 2021: 

În cursul anului 2021 componența CEACE a suferit unele modificări prin hotărâri de 

senat, acutalmente ea fiind constituităă din următorii membri: 

 

Președinte: conf. univ. dr. Marius Ion Boariu 

Secretar: asist. univ. dr. Pop Daniel Alexandru 

Membri: 

▪ Ș.l. dr. Mariana Miron 

▪ Asist. univ. dr. Magda Mihaela Luca 

▪ Asist. univ. dr. George Popa 

▪ Conf. univ. dr. Darian Rusu, reprezentant angajator 

▪ Student Miron Flavius Didier Francois 

 

Activități desfășurate: 

În semestrul II al anului universitar 2020-2021 precum și in semestrul I al anului 

universitar 2021 -2022 activitatea CEACE a Facultății de Medicină Dentară s-a concretizat prin 

evaluarea internă/auditul intern al modului online de desfășurare a cursurilor / stagiilor practice 

și/sau clinice. Avand in vedere ca in semestrul I al anului universitar 2021 – 2022 modalitatea 

de desfasurare a cursurilor / stagiilor a fost mixtă, majoritatea dintre ele fiind desfasurate fizic, 

membrii CEACE a Facultății de Medicină Dentară au desfășurat pe lângă evaluarea internă 

online și o evaluare la fața locului.  

Pe lângă evaluarea modului de desfășurare a stagiilor, cursurilor precum și a sesiunii 

de examene, membrii CEACE a Facultății de Medicină Dentară, au elaborat sub îndrumarea 

DEACE și un ROF actualizat după care comisa funcționează în prezent, precum și noi 

formulare de evaluare a cadrelor didactice de către studenți. Formulare de evaluare actuale sunt 

identice la toate formele de învățământ ale Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș 

Timișoara.  

Cu ocazia vizitei de evaularea de către ARACIS a programului de studii de licență de 

specialitate de medicină dentară în limba română , ce a avut loc în cursul anului 2021, membrii 

comisiei CEACE au participat la întâlnirile cu membrii comisiei de acreditare. 



 

 Prezentul raport a fost validat în cadrul ședinței CEACE a Facultății de Medicină 

Dentară din data de 17.03.2022. 

  

Președinte CEACE a Facultății de Medicină Dentară 

             Conf. Univ. Dr. Boariu Marius Ion 

 

Secretar  

 

As. Univ. Dr. Pop Daniel Alexandru          

         

Membrii CEACE: 

 

Conf.Univ. Dr. Rusu Darian                  

 

Ș.L. Dr. Miron Mariana              

 

As.Univ. Dr. Luca Magda 

                                                            

As. Univ. Dr. Popa George    

 

Student Miron Flavius Didier Francois 

 

 

 

 

 

 


