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Informare privind pag web şi de facebook
a Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie

În perioada 15 mai 2016 - 31 iulie 2016 a fost restructurată şi actualizată
pagina web a Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie.

Pagina web poate fi accesată urmând linkul
https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie
Prima pagină ce se deschide cuprinde datele de contact şi adresa facultăţii, dar

şi anunţuri de ultimă oră, acestea sunt postate pe prima pagină pentru a fi uşor de
găsit.

Structura paginii web  a fost stabilită de către biroul Consiliului FMT şi este
următoarea:

 Despre Facultate
 Studenți FMT
 Asigurarea Calității
 Cercetare Științifică FMT
 Departamentul Autovehicule și Transporturi
 Departamentul Fabricație și Management Industrial
 Admitere FMT
 Angajări FMT
 Acknowledgement

Secţiunea Despre Facultate cuprinde următoarele pagini: conducerea FMT,
consiliul FMT, organigrama, plan strategic şi plan operațional. Pagina „Consiliul
FMT” conţine toate Procesele verbale ale şedinţelor consiliului dar şi componenţa
comisiilor şi a consiliului.

Secţiunea Studenţi FMT cuprinde informaţii ce interesează în mod special pe
studenţi: Planificarea Examenelor, Orar, FMT STAR, Pagina Studentului, Tabere
Studentesti, Oportunitati Cariera, Sesiune de Comunicari Stiintifice Studentesti,
Finalizare Studii, Program Secretariat, Arondarea programelor de studii.

Secţiunea Asigurarea Calităţii cuprinde informaţii privind componenţa
comisiilor pentru asigurarea calităţii dar şi Regulamente, Proceduri şi Metodologii.

Secţiunea Cercetarea ştiinţifică FMT conţine informaţii privind cercetarea
ştiinţifică a cadrelor didactice: proiecte de cercetare aflate în derulare, proiecte de
cercetare depuse, dar şi agenda competiţională.

Cele două departamente coordonate de FMT au secţiuni distincte în pagina web.
Secţiunea Admitere FMT conţine informaţii legate de admiterea 2016: cifre de

şcolarizare, metodologii de admitere, pliantele de prezentare a programelor de
studii, rezultatele admiterii 2016.
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Secţiunea Angajări FMT cuprinde informaţii privind posturile vacante aflate
în concurs în anul universitar curent.

În august 2016 a fost lansată pagina facebook a Facultăţii de Mecanică şi
Tehnologie. Această pagină a fost creată pentru ca informaţiile să ajungă mai uşor
la studenţi.

Impactul acestei pagini a fost cu mult peste aşteptări. De exemplu, o postare
legată de echipamentul pentru măsurarea emisiilor deţinut de DAT a avut 4391 de
vizualizări şi 34 de distribuiri, informaţia fiind preluată şi de presă. Informaţia
legată de sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea STM şi de ceremonia acordării
distincţiei DHC a fost preluată de presă şi a citit-o 1480 de persoane.

În concluzie, pagina web a facultăţii este actualizată, iar cadrele didactice şi
studenţii  pot găsi informaţii de interes.

Pagina de facebook a facultăţii transmite cu uşurinţă informaţii studenţilor şi
face cunoscută facultatea noastră în ţară, dar şi peste hotare (sunt aprecieri din
Grecia, Franţa, Germania).

Întocmit,
Conf. dr. ing. IORDACHE Monica

Prodecan FMT


