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Analiza îndeplinirii indicatorilor ARACIS referitori la cercetarea științifică
a CD din FMT în domeniul disciplinelor din post

Această analiză are ca scop evaluarea îndeplinirii cerinţelor ARACIS privind desfăşurarea
activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică.

Potrivit cerinţelor ARACIS:
- Ghidul de evaluare externă în vederea acreditării unui program de studii I. 1.4.3.5:

"Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul
disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă";

- Fişa vizitei - cerinţe normative obligatorii / VI Cercetare ştiinţifică (10): "Fiecare cadru
didactic şi cercetător are anual cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică ori ştiinţifică în
domeniul disciplinelor predate".

Pentru această analiză fiecare cadru didactic a completat Anexa 1 în corelaţie cu lista de
lucrări publicate în ultimii 10 ani, iar şefii de colective au evaluat îndeplinirea indicatorului
ARACIS legat de cercetarea ştiinţifică.

În continuare sunt prezentate rezultatele sintetizate pe departamente.

1.Departamentul de Autovehicule şi Transporturi

Toate cadrele didactice din Departamentul de Autovehicule şi Transporturi îndeplinesc
indicatorul ARACIS pentru acest an universitar.

2.Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial

Pentru anul universitar 2016-2017 un singur cadru didactic nu îndeplinește indicatorul
ARACIS (as. dr. Gina Sicoe).

În consecinţă, d-na Gina Sicoe a elaborat un Plan de acțiune în vederea îndeplinirii
acestui indicator şi a propus elaborarea unor materiale didactice şi lucrări științifice după cum
urmează:

Nr.
crt.

Acţiuni Responsabil Termen prevăzut
pentru finalizare

1 Publicare îndrumar TPM Gina Sicoe Dec. 2018
2 Publicare articol PP Gina Sicoe Dec. 2017
3 Publicare articol TCD Gina Sicoe Dec. 2017
4 Publicare carte PP Gina Sicoe Dec. 2018
5 Publicare articol TPM Gina Sicoe Dec. 2017
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Concluzie finală

Cadrele didactice  din Facultatea de Mecanică şi Tehnologie îndeplinesc indicatorul
ARACIS privind desfășurarea activității de cercetare științifică în domeniul disciplinelor
cuprinse în norma didactică cu excepția unui singur cadru didactic care a fost în concediu
îngrijire copil.

Analiza a fost întocmită pe baza datelor primite de la cele două departamente.

Întocmit,
Comisia de cercetare științifică si relații internaționale

26.04.2017


