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1.1.3. Evaluarea cadrelor didactice de către
studenți/ colegi/conducerea
Departamentului

1.5.3. Eliminarea de la mastere a
eventualelor repetări, reluări în totalitate, a
unor capitole predate la nivel de licență
1.6.1. Menţinerea maximizată a
trunchiurilor comune la nivelul anilor de
studiu I şi II între domeniile înrudite şi
extinderea suprapunerii curriculară şi în
anii III şi IV (fără afectarea calității actului
educațional)
1.6.5. Definirea unui set de standarde
minimale pentru evaluare studenților la
fiecare disciplină dintr-un program de
studiu

Anual,
septembrie

Anual,
iulie

Fise ev

D / 50%
/50%/100%

Nr.Ev./an

PD / 5 per
prog. studiu

Nr. conv

PD / 5 conv
per an

Nr fise

D / 30% din
studenții fac.

Nr. Disc.

PD / 5 per
pg. studiu

Anual,
iunie

Anual,
iunie

Anual,
iulie

Anual,
iulie

ARACI
S

Anual,
octombrie

Nr. PA

D + PD
/stand.
ARACIS
D+
PD/stand.
calitate

Anual,
iulie

Anual,
iulie

Anual,
septembrie

Nr. Eval

D/1

ARACI
S

D+
PD/stand.
ARACIS

Nr. PA

D+
PD/stand.
calitate

Observaţii

Evaluator/
Prag minim

Indicator
evaluare

Termen

Responsabil/
raport
activitate
CEAC-F
+Comisia
pentru
Practică

CEACP
CEAC-P
Comisia de
calitate la nivel
DECIE +
CEAC-P

OS Ia. Respectarea standardelor de calitate şi a prevederilor
legale în domeniul asigurării calităţii educaţiei în Facultate
1.5.
1.4. Adaptarea
Cresterea
procesului de
1.6. Evaluarea
calitatii
învatamânt la
interna/externa periodica a
învatamânt
nivelul de
progamelor de studiu
ului la
dezvoltare a
pentru eficientizarea actului
nivel
stiintei si
didactic
licenta /
tehnologiilor
master
din domeniu

1.4.2. Revizuirea și modernizarea anuală a
programelor analitice (PA)

CEAC-P

1.3.5. Evaluarea metodelor didactice de la
un set de discipline

Comisia de
calitate la nivel
DECIE +
CEAC-P

1.3.1. Consultarea permanentă a studenților
privind procesul de învațământ

CEACP

1.2.6. Actualizarea metodologiei proprii de
practică şi încheierea convenţiilor de
practică cu instituţii din mediul economic

CEAC-P

1.2.2. Evaluarea lucrărilor de laborator și a
modului de efectuare a acestora

1.4.1. Revizuire curriculei la programele de
studiu ce urmează să fie acreditate

1. Domeniul asigurării calităţii in educaţie

CEAC-F
+Comisia de
calitate la nivel
DECIE

Obiective
specifice
1.1.
Perfectionarea
personalului
didactic
1.2. Formarea deprinderilor
practice la studenți
1.3. Centrarea pe
student a metodelor
didactice

Domeniu
OS I. Respectarea standardelor de calitate şi a prevederilor legale în domeniul
asigurării calităţii educaţiei în Facultate

1. Domeniul asigurării calităţii in educaţie

Acţiuni de audit intern
conform Plan Operational 2017

Anual,
Iulie

Stud.
Inmatric.

DD / cf.
stand.
ARACIS

Anual,
Iulie

Stud.
Inmatric.

DD / cf.
stand.
ARACIS

Anual,
Iulie

Stud.
Inmatric.

DD / cf.
stand.
ARACIS

Anual,
Iulie

Stud.
Inmatric.

DD / cf.
stand.
ARACIS

Anual,
Iulie

Stud.
Inmatric.

DD / cf.
stand.
ARACIS

Anual,
octombrie

Angajab. D / 50%

Anual,
decembrie

Nr. Intl.

PD / 2

Anual,
decembrie

Nr. Intl.

PD / 2

Observaţii

Evaluator/
Prag minim

Indicator
evaluare

Responsabil/
raport
activitate
CEACP
CEAC-P
CEAC-P

1.8.4. Organizarea de întâlniri/consultări cu
angajatorii din zonă
1.8.5. Organizarea de întâlniri ale conducerii și
studenților din anii terminali cu angajatori potentiali
din țară (de profil)

DD / cf.
stand.
ARACIS

CEAC-P

1.8.1. Analiza evaluărilor efectuate în rândul
absolventilor privind angajabilitatea

Stud.
Inmatric.

CEAC-P

1.7.7. Master (2 ani) – acreditat (vizita ARACIS
2017):
Inginerie Electronică şi Sisteme Inteligente (IESI);

Anual,
Iulie

CEAC-P

1.7.6. Master (2 ani) – acreditat (vizita ARACIS
2017):
Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor
Industriale (SECPI);

DD / cf.
stand.
ARACIS

CEAC-P

1.7.5. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Calculatoare (C ) – acreditat în 2015 (2019/2020)

Stud.
Inmatric.

Comisia pentru
urmărirea
angajabilității
absolvenților

1.7.3. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Electromecanică (EM) – acreditat în 2013-14
(2017/2018)

Termen

Anual,
Iulie

Comisia cu
Mediul de
Afaceri

Obiective
specifice
1.7. Asigurarea atractivitatii specializarilor si programelor de studii

1.7.1. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Electronica aplicată (EA) – acreditat în 2014 (vizita
ARACIS evaluare instituțională UPIT
2017/programata FECC 2018/2019)
1.7.2. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Reţele şi Software de Telecomunicaţii (RST) –
acreditat în 2014 (2018/2019)

1.7.8. Master (2 ani) – acreditat (vizita ARACIS
2017):
Sisteme de Conversie a Energiei (SCE);

1.8. Adaptarea curriculei la
cerintele pietei fortei de
munca

Ob.
Strategic
OS Ib. Dezvoltarea programelor educationale in concordanta cu cerintele actuale ale pietei fortei de munca

Domeniu

1. Domeniul asigurării calităţii in educaţie

Acţiuni de audit intern
conform Plan Operational 2017

2.5.3. Modernizarea aparaturii existente

2.6.1. Atragerea de cercetători din
facultate/universitate care indeplinesc cerințele de
abilitare/eligibilitate specifice
2.6.5. Implicarea cadrelor didactice din facultate
în proiecte de cercetare de la nivelul facultății prin
centrele de cercetare

Anual,
decembrie

Anual,
februarie
Anual,
februarie
Anual,
februarie

UEFIS
CDI

D /stand.
UEFISCDI

Nr Pers.

D / Hirsh > 3

Nr./
total CD

D / 20% / 60%

Anual,
februarie

Nr.
Manif.
Stiintif.
Nr.
Colab

Anual,
februarie

Nr. Pr.

D / 1 pe an

Fisa
contr

D / 100 %

Anual,
februarie

Nr. Pr.

D / 3 pe an

Anual,
februarie

Nr. Pr.

D / 1 pe an

Nr. Pr.

D / 1 pe an

Buget
cercet.

D / cf. Finatarii

Legisl.

D /cf. legistatiei

Nr CD

D / cf. Reg. IC

Anual,
februarie

D / 1/1
D / 1 pe an

Anual,
februarie

Anual,
decembrie
Anual,
decembrie
Anual,
decembrie
Anual,
decembrie

Observaţii

Evaluator/
Prag minim

Anual,
decembrie

Indicator
evaluare

Termen

Responsabil/
raport
activitate
Comisia de
Relații
Academice
Comisia cu
Activități CDI
Comisia cu
Activități CDI
Comisia cu Activități
CDI
Comisia cu
Activități
CDI

2.4. Cresterea fondurilor
de cercetare obtinute
prin competitie
nationala si
internationala, respectiv
cu mediul economic
2.5. Dezvoltarea
domeniilor
strategice de
cercetare si a
cercetarii
interdisciplinare

2.6.
Acreditarea
interna si
nationala a
centrelor/unita
tilor de
cercetare

2.5.2. Dezvoltarea armonioasă a bazei materiale

Comisia cu
Activități CDI

Ob. Strategic

Obiective
specifice

2.1.1. Monitorizarea respectări cerințelor de
evaluare și acreditare a publicațiilor științifice
2.1.5. Coptarea în bordul științific a
personalităților științifice din domeniul științific
al publicației/conferinței
2.2.1. Participări la manifestări științifice din
străinătate indexate
2.2.2. Participări la manifestări științifice din țară
cotate de CNCSIS
2.2.4. Organizarea în parteneriat de manifestări
științifice internaționale în domeniile științifice
ale FECC
2.3.1. Atragerea agenților economici în susținerea
activităților de cercetare cu caracter aplicativ
2.3.1. Implicarea în proiecte tip INOVARE, al
căror scop este producerea de tehnologii și
transferarea acestora către agenții economici.
2.3.1. Promovarea rezultatelor cercetării în pagina
web a facultății, unde se vor prezenta date
minimale despre contracte (romana&engleza)
2.4.1. Creșterea numărului de proiecte depuse
anual la competițiile de cercetare naționale PN III
2.4.3. Creșterea numărului de proiecte de
cercetare internaționale depuse în parteneriat în
H2020 etc.
2.4.5. Creșterea numărului de contracte de
cercetare cu mediul economic

universitare
OS IIa. Cresterea calitatii si performantei in cercetare
2.1.
2.2. Cresterea
Cresterea
numarului de
nivelului de
2.3. Promovarea
lucrari publicate
indexare a
cercetarii
in manifestări
conferintel
tehnologice cu
or si
științifice
impact economic
indexate si
publicatiilo
publicatii cu
r științifice
factor de impact
ale
facultatii
OS IIb. Dezvoltarea cercetarii in facultate in cadrul strategiiei nationale si
europeane

Domeniu

2. Domeniul asigurării calităţii cercetării
2. Domeniul asigurării calităţii cercetării universitare

Acţiuni de audit intern
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3.2.1. Organizarea periodică de
manifestări/întâlniri/mese rotunde cu reprezentanți ai
societății civile
3.2.2. Participarea în dezbateri media asupra
problemele stringente ale societății din perspectiva
științifică
3.2.3. Crearea unui instrument/forum adecvat de
discuții pe pagina web a facultății
3.2.4. Îmbunătăţirea sistemului de colectarea a
opiniei studenţilor şi întărirea colaborării cu
asociaţiile studenţeşti și a acestora cu societatea
civilă
3.3.2. Pregatirea fișei de aplicație pentru atragerea
de fonduri UEFISCDI în organizarea edițiilor conf.
ECAI 2016-2020
3.3.3. Organizarea edițiilor anuale ale conferinței
internaționale TPE, în parteneriat cu alte universităţi
din străinătate.
http://www.iotpe.com/TPE-Conference/TPEConference.html
3.3.4. Dezvoltarea capaciţăţii de asigurarea a
stagiilor de cercetare pentru bursieri din spaţiul
francofon, în cadrul programelor AUF.
3.3.5. Menţinerea, dezvoltarea şi diversificarea
relaţiilor de colaborare cu alte organizaţii europene şi
internaţionale cu profil educațional

Comisia de Relații
Academice

Nr. Stud.
Inmatric.

D / 10 per
parteneriat

Nr elevi

D / 100 per
actiune

Anual,
noiembrie

Nr

D / 2 pe an

Anual,
noiembrie

Nr

D / 2 pe an

Anual,
noiembrie

Contor
pag web

Anual,
noiembrie

Fise ev
/Contor
pag web

D / 1000
accesari pe an
D / 30% din
studenții fac. /
1000 accesari
pe an

Anual,
iunie

Contrib..
la buget
ECAI

D / 10000 lei

Nr CD
particip.

D / 1 per editie
TPE

Nr.
burse

D / cf. Reg
Dep. Rel Int

Acorduri

D / 1 pe an

Anual,
decembrie

Anual,
iunie

Anual,
iunie
Anual,
iunie

Observaţii

Evaluator/ Prag
minim

Indicator
evaluare

Responsabil/
raport activitate

Termen

Anual,
decembrie

Comisia de Relații Academice
+
Comisia cu Mediul de Afaceri

3.1.1. Valorificarea parteneriatelor existente cu
unităţi de învăţământ din sistemul preuniversitar prin
centrul pre- și post-universitar
3.1.2. Organizarea vizitelor de prezentare a ofertei
educaţionale a facultăţii în licee şi a acţiunilor de tip
“Porţi deschise”.

Comisia cu Activități CDI +
Comisia de Relații Internaționale

Obiective
specifice
3.1. Dezvoltarea legaturilor
dintre Facultate si
Inspectoratele Scolare din
regiunea noastra

3.2. Transformarea Facultatii
într-un lider de opinie în cadrul
societatii civile
3.3. Relaţia cu mediul academic
extern

Ob. Strategic
OS III. Dezvoltarea legaturilor dintre facultate, mediul academic si societatea civila

Domeniu

3. Domeniul relatiilor cu comunitatea academica si societatea

Acţiuni de audit intern
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4.3.2. Asigurarea serv. suport de calitate pentru
personalul depart. / facultății

Anual,
iunie

ARACIS

Anual,
septembrie

ARACIS

Anual,
septembrie

D + PD/stand.
ARACIS; cerinte
UPIT
D + PD/stand.
ARACIS; cerinte
UPIT

ARACIS

D + PD/stand.
ARACIS

Anual,
octombrie

Legisl.

D/ legislatie si
decizii UPIT

Anual,
octombrie

ARACIS

D + PD/stand.
ARACIS

Anual,
octombrie

ARACIS

D + PD/stand.
ARACIS

ARACIS

D + PD/stand.
ARACIS

Nr act.

D/4 pe an

Nr act.

D/4 pe an

Anual,
octombrie
Anual,
septembrie

Anual,
septembrie

DD- director DECIE
D – decan FECC
PD – prodecan FECC

Aprobat în ședința consiliului facultății din 1.02.2017
DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Nicu BIZON

Observaţii

Evaluator/
Prag minim

Termen

Indicator
evaluare

Responsabil/
raport
activitate

Comisia de calitate la
nivel DECIE
Comisia de calitate la
nivel DECIE
Comisia pentru
Activități
Studențești
Suport și
Științifice

4.1.1. Organizarea cursurilor comune pentru studenții
mai multor specializări pentru obținerea unor
formațiuni de studiu rentabile financiar
4.1.2. Realizarea încărcării efective a sălilor de predare
(curs/seminar), inclusiv pentru laboratoarele de
specialitate, pentru optimizarea utilizării acestora.
4.1.3. Proiectarea încărcării efective a sălilor de
predare (curs si seminar), inclusiv pentru laboratoarele
de specialitate din corp A și D, în scopul obţinerii unui
număr optim de spaţii în corpul nou al universităţii
4.2.1. Dezvoltarea resursei umane. Atragerea şi
promovarea cadrelor didactice şi didactic auxiliare, în
condiţiile legii
4.2.2. Dezvoltarea laboratoarelor didactice pentru
programele de studii de licenţă ce urmează să fie
acreditate în mandatul 2016-2020.
4.2.3. Dezvoltarea laboratoarelor didactice și cercetare
pentru programele de studii de master ce urmează să fie
acreditate în mandatul 2016-2020.
4.2.5. Creșterea numărului de studenți corelat cu
cerintele pieței de muncă și conform normele ARACIS
4.3.1. Asigurarea serv. suport de calitate pentru
studenți, inclusiv pt timp liber

CEAC-F+
Comisia pentru
evaluare
riscurilor

Obiective
specifice
4.1. Dimensionarea
optima a Facultatii
4.2. Dezvoltarea eficienta a
Facultatii
4.3. Dezv. servi-ciilor suport

Ob. Strategic
OS IV. Optimizarea fluxurilor manageriale din facultate

Domeniu
4. Domeniul Management si Servicii Suport

Acţiuni de audit intern
conform Plan Operational 2017

