4 Obiective si indicatori de performanta
Nr
crt

Obiective

Indicatori de performanta

1) Domeniul asigurării calităţii in educaţie
Revizuirea si optimizarea planurilor de
Procent planuri de invatamant cu incarcare minim = 100%
invatamant
Procent planuri de invatamant cu incarcare comuna de minim
60% si 20% daca sunt din acelasi domeniu respective domenii
diferite = 100%
Menţinerea maximizată a trunchiurilor comune la nivelul anilor
de studiu I şi II între domeniile peste procentul din anul
precedent
PL-75 -10 Revizuirea planului de învăţământ
Promovarea de noi programe de studii si
REG-82-03 Regulament privind iniţierea, aprobarea,
orientarea programelor de studii acreditate
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii;
spre piata muncii
Minim un program de studiu licenta in limba romana autorizat
provizoriu / 4 ani
Internationalizarea programelor de studiu
PL-75-08 Actualizarea programelor analitice şi a fişelor de
prin actualizarea si traducerea conținutului
disciplină de la programele de studii;
fișelor de disciplină si a materialului
PL-75-07 Elaborarea şi reactualizarea periodică a
didactic
materialelor de studiu
Minim un program de studio master in limba engleza autorizat
provizoriu / 4 ani
Respectarea standardelor de calitate şi a
prevederilor legale în domeniul asigurării
calităţii educaţiei în Facultate

Perfectionarea, monitorizarea si evaluarea
resursei umane

Revizuirea anuala a codului calitatii
Evaluarea interna a programului de studiu ce urmeaza sa fie
acreditate ARACIS
Procent in definirea unui set de standarde minimale pentru
evaluare studenților la fiecare disciplina dintr-un program de
studiu = 100%
Minim 1 asistent la o pensionare
Asigurarea criteriilor ARACIS privind resursa umana
Procentul mediu general privind calificativul obținut FOARTE
BINE la evaluarile periodice: >90%.

Procedura privind monitorizarea si evaluarea activitatilor
cadrelor didactice: DA/NU
Procedura privind activitatile indrumatorilor de an: DA/NU
Implementarea unui cadru procedural
Procedura privind activitatile responsabililor ECTS: DA/NU
pentru activitatile de management
Procedura de realizare a orarului: DA/NU
educational
Procedura de elaborare a statelor de functii: DA/NU
Procedura pentru practica studentilor: DA/NU
Procedura privind evaluarea insertiei absolventilor: DA/NU
Procedura activitati orientare in cariera (prezentari ale firmelor
in facultate) : DA/NU
2) Domeniul asigurării calităţii cercetării universitare
Cresterea nivelului de indexare a
Minim o conferinta si un jurnal indexat in BDI recunoscute
conferintelor si publicatiilor stiintifice ale
facultatii
Cresterea numarului de lucrari publicate in
Cresterea anuala cu 10% (in medie) a productiei de lucrari
manifestari stiintifice indexate si publicatii
stintifice publicate
cu factor de impact
Promovarea cercetarii tehnologice cu
Minim un brevet/inovatie depus / 1an si minim un

impact economic
Dezvoltarea domeniilor strategice de
cercetare si a cercetarii interdisciplinare
Cresterea numarului de contracte de
cercetare cu mediul economic, castigate in
competitii nationale si internationale

brevet/inovatie primit / 4ani
Metodologie privind efectuarea activitatile de cercetare si
evaluarea unitara a cadrelor didactice: DA/NU
Cresterea anuala cu 20% (in medie) a numarului de depuneri
de contracte de cercetare
Minim un contract de cercetare cu mediul economic / an
Minim un contract de cercetare in competitii nationale / 2 ani si
internationale / 4 ani
Minim un centru de cercetare acreditat intern

Acreditarea interna si nationala a
centrelor/unitatilor de cercetare
3) Domeniul relatiilor cu comunitatea academica si societatea
Dezvoltarea legaturilor dintre Facultate si
Organizarea a minimum 3 actiuni specifice / an
Inspectoratele Scolare din regiunea noastra
Dezvoltarea legaturilor dintre facultate,
Organizarea a minimum 3 actiuni specifice / an
mediul academic si societatea civila
Dezvoltarea legaturilor cu mediul academic Cresterea numarului de student income/outcome cu 10%
extern
Cresterea numarului de cadre didactice income/outcome cu
10%
Minim 1 proiect educational / an
4) Domeniul Management si Servicii Suport
Optimizarea fluxurilor manageriale din
Metodologie privind fluxul managerial de mesaje, documente
facultate
si date la nivel facultate: DA/NU
Dimensionarea optima si sustenabila a
Proiectarea incarcarii efective a salilor in care se desfasoara
Facultatii
activitati directe cu studentii (curs, seminar, proiect,
laboratoarele de specialitate) la minim 8 ore / zi (in medie)
Numarul de studenți inmatriculati la licenta / numar de locuri
ARACIS > 80% (in medie)
Numarul de studenți inmatriculati la master / numar de locuri
ARACIS > 40% (in medie)
Procedura pentru actualizarea Registrului riscurilor: DA/NU
Procedura privind evaluarea insertiei absolventilor: DA/NU
Procedura privind monitorizarea si evaluarea activitatilor
cadrelor didactice: DA/NU
Procedura privind activitatile indrumatorilor de an: DA/NU
Asigurarea vizibilităţii cercetării ştiinţifice
Procedura privind actualizarea paginii web a facultatii: DA/NU
şi a ofertei educaţionale
Pagini web oficiale/personale pentru cadrele didactice: minim
80% din total cadre didactice
Dezvoltarea serviciilor support si TIC
Organizarea pentru studenti a minimum 3 actiuni specifice / an
Organizarea pentru cadrele didactice a minimum 3 actiuni
specifice / an
Implementarea bazelor de date din secretariat intr-un sistem
unitar de management al studentilor: DA/NU
Decan
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