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PROGRAM DE MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PROCESELOR
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
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Nr.
crt.

Obiective

1.

Îmbunătăţirea
planurilor de
învăţământ şi a
programelor analitice
în conformitate cu
cerinţele europene, ale
administrației publice
şi ale economiei
româneşti

Activităţi propuse

Responsabilităţi

Termen de
realizare
- revizuirea planuri de Decan, Director de 15-05-13
învăţământ la cursurile Departament,
de licență și de
Directorii de
masterat;
master
- revizuirea
programelor analitice,
pentru învăţământul de
licenţă şi de masterat,
adaptate la cerinţele
ARACIS;
- evaluarea rezultatelor
şi stabilirea unor
măsuri de
îmbunătăţire.

1

2.

Stabilirea unui sistem
unitar privind cerinţele
referitoare la disciplinele
de specialitate predate în
ASE în cadrul formării
iniţiale

- identificarea
Decan, Şeful de
cerinţelor referitoare la Departament
disciplinele de
specialitate predate în
facultate prin alinierea
acestora la cele din UE;

25-06-2013

3.

Îmbunătăţirea
competenţelor cadrelor
didactice în raport cu
structura posturilor
definite în ştatele de
funcţiuni ale catedrelor şi
cu rezultatele evaluării
periodice a calităţii
cadrelor didactice

- perfecţionarea
continuă a cadrelor
didactice în
conformitate cu
prevederile
Programului anual de
perfecţionare elaborat
la nivelul
departamentului

25-06-2013

4.

Îmbunătăţirea sistemului
de comunicare cu
studenţii/masteranzii/
doctoranzii facultăţii
noastre

- identificarea
Decan, Şeful
cerinţelor studenţilor şi departamentului,
a celorlalte părţi
cadrele didactice
interesate;
- analiza şi
îmbunătăţirea
sistemului de
comunicare cu
studenţii/masteranzii/
doctoranzii

PERMANENT

5.

Creşterea numărului de
lucrări publicate de către
cadrele didactice din
facultate

- elaborarea şi
Cadrele didactice
publicarea de articole din facultate
ştiinţifice, manuale
universitare,
tratate,cărţi de
specialitate în edituri
recunoscute din ţară şi
din străinătate;
- participarea la
manifestări ştiinţifice
naţionale şi
internaţionale

PERMANENT

Biroul Consiliului
Facultăţi, Şeful de
departament
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Asigurarea cu materiale - analiza acoperirii cu
didactice la nivelul
materiale didactice
facultăţii
pentru fiecare
disciplină din planul de
învăţământ;
- monitorizarea
Planului editorial al
departamentului
Îmbunătăţirea şi
Îmbunătăţirea politicii
actualizarea politicii şi a în domeniul calităţii;
obiectivelor în domeniul Îmbunătăţirea
calităţii în conformitate obiectivelor în
cu noile exigenţe privind domeniul calităţii
asigurarea calităţii în
învăţământul superior

Decan, Şeful de
departament,
Cadrele didactice
titulare

8.

Instruirea personalului
propriu în domeniul
managementului calităţii
şi al auditului intern al
calităţii

Întocmirea
programului anual de
instruire în domeniul
S.M.C.;
Perfecţionarea
personalului intern în
domeniul auditului
prin participare la
cursuri interne

Departamentul de
Management al
calităţii A.S.E.

9.

Îmbunătăţirea
modalităţii de
desfăşurare a orelor de
curs/seminar/lucrări
aplicative la nivel de
facultate

- introducerea pe
scară largă a metodelor
şi tehnicilor moderne
de predare şi
seminarizare;
- concentrarea pe
student a metodelor de
învăţare;
- valorificarea
calificării prin
continuarea studiilor
universitare

Prodecan
PERMANENT
responsabil cu
activitatea
didactică;
Consiliul
profesoral FAMP.;
Comisia
pentru
evaluarea
şi
asigurarea calităţii;
Decan/director de
departament

10.

Evaluarea periodică a
calităţii corpului
profesoral al facultăţii

Evaluarea şi analiza
calităţii corpului
profesoral la cel puţin
20% dintre membrii
corpului profesoral din
cadrul FAMP

Prodecan
responsabil cu
calitatea;
Consiliul calităţii
FAMP;

6.

7.

La începutul
fiecărui
semestru

Comisia pentru
PERMANENT
evaluarea şi
asigurarea calităţii;

PERMANENT

Sfârşit semestru
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11.

Evaluarea periodică a
rezultatelor procesului
de învăţământ în
facultate

Evaluarea şi analiza
rezultatelor la examene
la sfârşit de semestru;
Evaluarea şi analiza
calităţii absolvenţilor
facultăţii.

Decan;
Sfârşit semestru
Prodecan
responsabil cu
activitatea
didactică;
Prodecan
responsabil cu
calitatea;
Consiliul
profesoral FAMP;
Comisia
pentru
evaluarea
şi
asigurarea calităţii;

01.10.2012

Decan,
Prof.univ.dr. Marius PROFIROIU

Întocmit,
Lect.univ.dr. Oana SABIE
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