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Prezentul regulament a fost elaborat cu respectarea următoarelor acte normative: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004, modificată şi completată; 

- Carta Universitară a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti; 

- Reglementările ARACIS. 

 

Art. 1. 
(1) Fiecare departament didactic din structura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti va organiza 

semestrial minimum două analize de discipline. 

(2) Consiliile facultăţilor pot solicita departamentelor pentru care au emis note de sarcini didactice 

analize de discipline. 

 

Art. 2. 

Analiza unei discipline va avea în vedere următoarele aspecte: 

(1) Modul în care sunt realizate obiectivele asumate prin fişa disciplinei, în conformitate cu fişa 

specializării.  

(2) Desfăşurarea activităţii de predare, inclusiv existenţa sau nu a unui dialog cu studenţii. 

(3) Existenţa unui suport de curs, şi modul în care studenţii au acces la acesta. 

(4) Modul în care se desfăşoară activităţile aplicative şi dacă studenţii cunosc tematica înaintea 

desfăşurării acestor activităţi. 

(5) Respectarea orarului şi a sălilor anunţate pentru desfăşurarea activităţilor didactice aferente 

disciplinei analizate. 

(6) Nivelul de dotare al laboratorului în care se desfăşoară activităţi aplicative (în cazul 

disciplinelor care au prevăzută în planul de învăţământ activitatea lucrări). 

(7) Modul în care studenţii de la formele IFR şi ID interacţionează cu cadrele didactice titulare de 

disciplină. 

(8) Modul de corelare cu alte discipline din planul de învăţământ al specializării respective. 

 

Art. 3. 

(1) Disciplinele care vor fi analizate într-un an universitar vor fi stabilite de către consiliul 

departamentului şi vor fi anunţate de către directorul de departament în şedinţa consacrată aprobării 

ştatelor de funcţii pentru respectivul an universitar. 

(2) Departamentele vor transmite, sub semnătura directorilor de departament, decanatului facultăţii 

coordonatoare, tabelul cu disciplinele care vor fi analizate, prin completarea formularului din Anexa 

1. 

(3)  Facultăţile vor înainta rectoratului universităţii, sub semnătura decanului, tabelele cu 

disciplinele care vor fi analizate, prin completarea formularului din Anexa 2. 

(4) Documentele menţionate la alin. 2 şi 3 vor fi transmise înaintea desfăşurării analizelor. 

(5) Membri ai consiliilor facultăţilor sau ai consiliului de administraţie pot fi invitaţi să participe la 

diferite faze ale analizelor. 

(6) Facultăţile vor posta pe paginile web proprii lista disciplinelor care urmează a fi analizate pe 

parcursul anului universitar curent. 
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Art. 4. 

(1) La stabilirea disciplinelor care urmează a fi analizate vor fi avute în vedere următoarele 

priorităţi: 

- discipline aferente programelor de studii care urmează a fi evaluate; 

- discipline ai căror titulari au fost evaluaţi de către studenţi în anul universitar precedent şi au 

obţinut mai puţin de trei puncte;  

- discipline predate de şefi de lucrări/lectori universitari aflaţi în al doilea an de predare; 

- discipline la care studenţii obţin rezultate foarte bune la formele de evaluare; 

- discipline la care studenţii obţin rezultate foarte slabe la formele de evaluare; 

- discipline ai căror titulari (şefi de lucrări/lectori, conferenţiari cu norma de bază în universitate) 

urmează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post didactic superior. 

(2) La stabilirea disciplinelor care urmează a fi analizate potrivit priorităţilor de la alin. 1 vor fi 

avute în vedere cadre didactice cu norma de bază în universitate (în activitate normală sau în 

prelungire) şi cadre didactice asociate.  

 

Art. 5.  
(1) Pentru fiecare disciplină consiliul departamentului va numi câte o comisie formată dintr-un 

preşedinte şi doi membri. 

(2) Preşedintele comisiei de analiză va trebui să deţină titlul de conferenţiar universitar sau profesor 

universitar  şi să aibă competenţe în domeniul disciplinei analizate sau într-un domeniu apropiat. 

(3) Membrii comisiei pot avea gradul didactic şef de lucrări (lector universitar).  

 

Art. 6.  
(1) În primele două săptămâni ale semestrului consiliul departamentului va stabili programul 

activităţilor aferente analizei.  

(2) Activităţile, la care vor participa membrii comisiei şi alte cadre didactice din departament (în 

primul rând cele care activează în domeniul disciplinei analizate) sau din facultatea deservită, se vor 

desfăşura pe parcursul a două săptămâni şi vor include:  

- consultarea fişei disciplinei, a suporturilor de curs şi de activităţi aplicative aferente disciplinei 

analizate; 

-  participarea la activităţi de predare şi aplicative specifice disciplinei analizate; 

- întocmirea formei preliminare a raportului, potrivit formularului din Anexa 3. 

(3) Activităţile prevăzute la alin. (2) vor fi făcute publice prin afişare la avizierul departamentului şi 

postare pe pagina web proprie sau a facultăţii din care face parte. 

(4) Se recomandă ca activităţile evidenţiate la alin. 2 să se desfăşoare în săptămânile 4 şi 5 ale 

semestrului pentru prima disciplină, respectiv în săptămânile 9 şi 10 pentru a doua disciplină. 

(5) Dacă o disciplină este aferentă unui semestru cu durata de 10 sau 11 săptămâni aceasta va fi 

programată pentru analiză în săptămânile 4 şi 5 ale semestrului. 

(6) Dacă ambele discipline se află în situaţia descrisă la alin. 5  acestea vor fi programate pentru 

analiză în săptămânile 3-4, respectiv 7-8 ale semestrului. 

(7) În ultimele două săptămâni ale unui semestru nu vor fi programate activităţi aferente analizelor 

de disciplină. 
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Art. 7. 
Rezultatele analizei vor fi discutate în cadrul unei şedinţe de departament, convocate după 

încheierea celor două săptămâni în care se derulează activităţile prevăzute Art. 6 alin. 2, conform 

protocolului de mai jos. 

(1) Prezentarea disciplinei de către titular şi echipa de colaboratori. 

(2) Prezentarea de către preşedintele comisiei de analiză a raportului preliminar. 

(3) Discutarea concluziilor analizei şi formularea de recomandări, care vor fi consemnate în 

raportul comisiei. 

(4) Aprobarea prin vot de către membrii departamentului a raportului comisiei de analiză. 

 

Art. 8. 
(1) Raportul comisiei, în formă originală, va fi păstrat în arhiva departamentului, iar o copie a 

acestuia va fi înaintată decanatului facultăţii din care face parte departamentul şi facultăţii care 

gestionează specializarea de care aparţine disciplina analizată.  

(2) La încheierea fiecărui an universitar decanii facultăţilor vor prezenta consiliului de administraţie 

o informare referitoare la desfăşurarea analizelor de disciplină şi la concluziile desprinse. 

(3) La începutul anului universitar consiliul de administraţie va prezenta Senatului universitar un 

raport referitor la concluziile desprinse din analizele de disciplină efectuate în anul universitar 

precedent. 

 

Art. 9. 

În fişele generale ale posturilor vor fi înscrise atribuţii aferente planificării, urmăririi şi realizării 

activităţilor specifice analizei de disciplină după cum urmează: 

(1) Rectorul Universităţii pentru Prorectorul responsabil cu programele didactice şi managementul 

calităţii şi pentru Decanii facultăţilor.  

(2) Decanii facultăţilor pentru Prodecani şi Directorii de departamente. 

(3) Directorii de departamente pentru cadrele didactice, cu norma de bază sau asociate, care îşi 

desfăşoară activitatea în departament.  

 

Art. 10. 

(1) Facultăţile şi Departamentele vor aplica prezentul Regulament în integralitatea sa începând cu 

anul universitar 2014-2015. 

(2) Pentru anul universitar 2013-2014 la nivelul fiecărui departament va fi analizată în semestrul al 

II-lea o singură disciplină, a cărei nominalizare se va realiza până la data de 31.03.2014. 

(3) Pentru anul 2013-2014, semestrul al II-lea, termenele din prezentul Regulament vor fi adaptate 

în mod corespunzător.  

 

Art. 11. 
(1) Prevederile din prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii corpului didactic al 

Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. 

(2) Refuzul îndeplinirii sarcinilor legate de analizele de disciplină sau realizarea necorespunzătoare 

a acestora vor fi sancţionate conform reglementărilor interne. 
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Anexa 1 

 

Facultatea…………………………. 

Departamentul……………………… 

 
Nr…..din………….. 

          (Departament) 

 

 

Disciplinele care vor fi analizate în anul universitar……………………….. 

 

Nr.

crt. 
Semestrul Denumire disciplină 

Niv

el 

(L, 

M) 
 

Formă 

IF/ 

ID/IFR 

Titular curs 
(Grad didactic, 

 Nume şi prenume) 

Titulari aplicaţii 
(Grade didactice, 

 Nume şi prenume) 

1 1      

2 1      

3 2      

4 2      

  

  

 

Comisiile de analiză 

 

Nr.

crt. 
Semestrul 

Comisie (grade didactice, nume şi prenume) 

Preşedinte Membru Membru 

1 1    

2 1    

3 2    

4 2    

 

 

 

Director Departament, 

…………………………… 
(Grad didactic, Nume şi Prenume, 

Semnătură) 
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Anexa 2 

 

Facultatea…………………………. 
 

Nr…..din………….. 
          (Facultate) 

 

 

Disciplinele care vor fi analizate în anul universitar……………………….. 

 

Nr. 

crt. 
Semestrul Denumire disciplină 

Nivel 

(L, 

M) 
 

Formă 

IF/ID/

IFR 

Titular curs 
(Grad didactic, 

 Nume şi prenume) 

Titulari 

aplicaţii 
(Grade didactice, 

 Nume şi 

prenume) 
DEPARTAMENTUL……………………………………. 

1 1      

2 1      

3 2      

4 2      

DEPARTAMENTUL……………………………………. 

1 1      

2 1      

3 2      

4 2      

DEPARTAMENTUL……………………………………. 

1 1      

2 1      

3 2      

4 2      

 

 

 

DECAN, 

…………………………… 
(Grad didactic, Nume şi Prenume, 

Semnătură) 
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Anexa 3 

 

Facultatea………………………….    VIZAT 

Departamentul………………………    Director Departament, 
Nr…..din…………..      (Grad didactic, Nume şi Prenume, Semnătură) 

(Departament)…………………………… 
 

 

RAPORT PRIVIND ANALIZA DE DISCIPLINĂ 

 

Disciplina…………………………………………………………………………………………… 

Facultatea…………………………………………………………………………………………… 

Specializarea……………………………………………………………………………….……….. 

Anul de studii………Semestrul……………………………………………………………..……… 

Nivelul (Licenţă/Masterat)………………Forma de învăţământ (IF/ IFR/ID)………………..…… 

 

Titular curs………………………………………………. 

Titular(i) activităţi aplicative……………………………. 

 

CONCLUZIILE ANALIZEI 

 

Număr săptămânal ore de curs…………… 

Număr săptămânal ore de aplicaţii………. 

Număr de credite………………………… 

Curs tipărit*: Da / Nu 

Curs în format electronic*: Da / Nu 

Suport activităţi laborator: Da / Nu 

Fişa disciplinei* Da/Nu 
*) Pentru răspunsul da se va preciza modul în care pot fi accesate materialele referite. 

(Comentarii cu referire la aspectele evidenţiate în articolul 2 din prezentul Regulament) 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

 

 

RECOMANDĂRI 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

…………...……………………………………………………………………………………………. 

 

        COMISIA DE ANALIZĂ 
(Grade didactice, Nume şi Prenume, semnături) 

Preşedinte……………………………………. 

Membru……………………………………… 

Membru……………………………………… 
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