Raport de monitorizare anuală a programului de studii de master

Programul de studii: ...........................................................................
Domeniul de studii universitare de master: ..........................................
Forma de învăţământ: ............................................................................
Responsabil program de studii: ...............................................................
CRITERII, STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ AI
PROGRAMULUI DE STUDII
MISIUNE ŞI OBIECTIVE
Misiunea şi obiectivele programului de studii sunt în concordanţă cu
misiunea instituţiei de învăţământ ce oferă programul respectiv şi cu
cerinţele educaţionale identificate pe piaţa muncii?
Dacă răspunsul este nu, se realizează o revizuire a acestora.
Se vor lua în considerare cerinţele educaţionale/profesionale formulate de
reprezentanţii mediului socio-economic şi ai pieţei muncii.
Programul de studii este proiectat şi documentat în concordanţă cu
prevederile Cadrului National al Calificărilor (CNC) şi cu Registrul Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)?
Se vor specifica denumirea ocupaţiilor şi codul calificării (COR) furnizate de
programul de studii ce corespund calificării absolvenţilor.
PERSONAL DIDACTIC
Ponderea din disciplinele din planul de învăţământ acoperite integral cu
cadre didactice cu titlul de profesor sau conferenţiar universitar.
(Se va prezenta ponderea disciplinelor acoperite cu profesori şi conferenţiari.
Dacă procentul este sub 50%, se vor specifica măsurile necesare ce vor fi
luate pentru creşterea gradului de acoperire).

CONSTATĂRI

RECOMANDĂRI/PROPUNERI

Ponderea cadrelor didactice titulare ce desfăşoară activităţi didactice în
cadrul instituţiei organizatoare a domeniului de masterat în care se
încadrează programul de studii.
(Se va prezenta ponderea cadrelor didactice titulare. Dacă procentul este sub
40%, se vor specifica măsurile necesare ce vor fi luate pentru creşterea
gradului de acoperire).
CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1. Planul de învăţământ al programului de studii este permanent îmbunătăţit
pe baza unei analize de nevoi la care participă cadre didactice, angajatori şi
absolvenţi.
2. (Sunt prezentate concluziile rezultate în urma consultărilor periodice
organizate cu cadrele didactice, angajatorii şi absolvenţii, precum şi
propunerile de îmbunătăţire (dacă este cazul)).
3. Planul de învăţământ respectă standardele specifice de evaluare academică
pentru programul de studii?
Se verifică concordanţa cu standardele specifice de evaluare academică
pentru programul de studii.
Disciplinele din planul de învăţământ au fişe în care sunt precizate
obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului
de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative pe teme, sistemul de evaluare
a studenţilor, bibliografie minimală adecvată şi actuală?
Dacă există discipline ale căror fişe sunt incomplete sau lipsesc, acestea se
menţionează explicit.
Titularii de disciplină au elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului
de învăţământ, care acoperă integral problematica disciplinei respective,
prevăzută în fişa disciplinei?
Se realizează o analiză a existenţei cursurilor şi manualelor de
laborator/seminar pentru fiecare disciplină.
Rezultatele analizelor referitoare la calitatea predării confirmă adecvarea
metodelor de predare utilizate?
Se vor analiza rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi.
Stagiile de practică aferente programului de studii se desfăşoară în baza
unor convenţii/contracte de practică încheiate cu firme/instituţii partenere?
Vor fi enumerate firmele/instituţiile partenere şi numărul de studenţi ce îşi
desfăşoară activitatea de practică în fiecare dintre acestea.
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BAZA MATERIALĂ
Programul de studii dispune de laboratoare didactice şi de cercetare cu
dotarea corespunzătoare specificului disciplinelor din planul de învăţământ?
Dacă se constată necesitarea achiziţionării de noi echipamente/software în
cadrul laboratoarelor didactice şi de cercetare aferente programului de
studii, acestea se vor indica explicit.
Programul de studii dispune de un fond propriu de publicaţii, corespunzător
disciplinelor prevăzute în planul său de învăţământ?
Dacă achiziţia de cărţi, reviste de specialitate, abonamente la publicaţii şi
periodice româneşti şi străine se impune ca o necesitate, acestea se vor
indica explicit.
Studenţii masteranzi au asigurat accesul electronic la baze de date
internaţionale specifice domeniului programului de studii?
Se vor enumera bazele de date respective şi condiţiile de accesare.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Există un plan de cercetare ştiinţifică la nivelul departamentului ce
coordonează programul de studii şi teme de cercetare anuală definite, care
se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului în care se încadrează programul de
studii?
Se vor prezenta temele de cercetare definite, numărul de contracte ştiinţifice
încheiate, numărul de articole publicate.
În cadrul instituţiei/facultăţii sunt organizate periodic sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, conferinţe, mese rotunde, în domeniul de studii în care se
încadrează programul de master?
Se prezintă evenimentele respective indicându-se numărul de cadre didactice
şi de absolvenţi care au participat.
Sunt specificate revistele/buletinele ştiinţifice în care au fost publicate
lucrările prezentate.
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII
Se vor analiza rezultatele obţinute de studenţi în sesiunile de examene,
modalităţile de reducere a abandonului şcolar, posibilităţile de îndrumare
personalizată a studenţilor (la cererea lor), alte aspecte care vizează relaţia
dintre student şi profesor.
Se vor prezenta următorii indicatori: rata de promovare, ponderea
studenţilor cu bursă, rata abandonului şcolar.
3

Se vor face propuneri de îmbunătăţire a indicatorilor (dacă este cazul).
Absolvenţii programului de studii sunt angajaţi în mediul academic/mediul
socio-economic?
Se va prezenta numărul absolvenţilor angajaţi la 1 an de la absolvire,
raportat la numărul studenţilor angajaţi la începutul studiilor universitare de
master.
Datele cuprinse în prezentul Raport sunt corecte şi conforme cu principiile eticii universitare.
Responsabil program de studii:

Data:
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