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CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

Domenii
ale
asigurării
calităţii

Obiective

1. Consolidarea
culturii evaluării
interne a calităţii

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivelor

Cuantificarea obiectivului

- Adaptarea practicilor de evaluare internă
la standardele de performanţă
internaţionale

- Funcţionarea structurilor
responsabile cu evaluarea internă la
nivelul facultăţii

- Asumarea continuă a propriei
responsabilităţi în evaluarea calităţii prin
eficientizarea structurilor de asigurare a
calităţii la nivel de facultate

- Efectuarea periodică a auditării
interne

Responsabili
Decan

Termen
Periodic /
trimestrial

Responsabil
asigurarea
calităţii

- Numărul de domenii, structuri
evaluate

Comisia de
asigurare şi
evaluare a
calităţii

- Consolidarea practicilor şi mecanismelor
corespunzătoare codului de etică
academică

- Numărul cadrelor didactice care
cunosc aceste practici şi acţionează
în consecinţă

Decan

- Consolidarea valorilor corespunzătoare
integrităţii şi libertăţii academice

- Numărul acţiunilor şi
comportamentelor care nu au
respectat aceste valori şi
reglementări.

- Întocmirea planului operaţional pentru
anul 2014

- Planul operaţional şi comunicarea
lui pe site-ul facultăţii

- Formarea unor echipe responsabile cu
implementarea acţiunilor cuprinse în
planul operaţional

- Urmărirea implementării
acţiunilor cuprinse în plan

- Planificarea procesului de evaluare
internă

Costuri
estimate
RON/ Sursa
de finanţare

- Implementarea procesului de evaluare
internă

2. Asigurarea
integrităţii academice

3. Eficientizarea
activităţilor
administrative
desfăşurate la nivelul
facultăţii

Periodic /
bianual

Prodecani

Decan
Prodecani

Anual

CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

- Elaborarea de suporturi de curs, precum
şi a caietelor de lucrări practice
- Achiziţionarea de noi cărţi şi publicaţii
în biblioteca Facultăţii de Business
4. Îmbunătăţirea
infrastructurii
facultăţii

- Achiziţionarea de soft-uri de specialitate
- Întreţinerea şi actualizarea site-ului
facultăţii
- Actualizarea ghidului studentului şi a
broşurii facultăţii
- Îmbunătăţirea spaţiilor alocate
activităţilor didactice

5. Eficientizarea
activităţilor
administrative
desfăşurate la nivelul
facultăţii

- Perfecţionarea profesională a
personalului cu atribuţii administrative
prin participarea la programe de formare
în concordanţă cu cerinţele postului
- Îmbunătăţirea activităţii administrative
prin introducerea de noi proceduri de
lucru

EFICACITATE
EDUCAŢIONALĂ

- Analiza planurilor de studiu la nivel licenţa
în cadrul comisiei de curriculum în vederea
corelării acestuia cu necesităţile angajatorilor
- Actualizarea programelor analitice în funcţie
de ultimele publicaţii în domeniu

6. Îmbunătăţirea
programelor de
studiu şi actualizarea
programelor
analitice

- Extinderii ofertei educaţionale a facultăţii cu
noi specializări la nivel licenţă, masterat şi
cursuri postuniversitare
- Actualizarea programei de practică prin
creşterea elementelor şi metodelor aplicative
cerute
- Implementarea programului de practica în
cadrul Întreprinderilor Simulate, atât la nivel
licenţă, cât şi masterat

- Numărul de suporturi de curs
- Numărul de cărţi şi publicaţii
achiziţionate în cadrul Facultăţii de
Business
- Numărul de laboratoare dotate
corespunzător activităţii de învăţământ şi
de cercetare

Directori
de 14200/
departamente
extrabuget

Noiembrie
2014

Prodecani
Decan

- Actualizarea periodică (minim o dată
pe săptămână) a informaţiilor cuprinse
pe site-ul facultăţii
- Numărul de accesări a site-ului
facultăţii în perioada Mai-Iulie 2014
- Număr de angajaţi care au participat la
programe de formare în domeniu
- Rezultatele obţinute de serviciile
administrative în cadrul anchetei privind
satisfacţia studenţilor

Secretară şefă

Decembrie
2014

Administrator
Decan

- Implementarea unor noi proceduri de
lucru la nivel administrativ
- Numărul de noi programe de studiu
- Numărul de discipline opţionale
asigurate de programele de studiu
- Ponderea disciplinelor la care s-a
modificat programa analitică în proporţie
de 30%
- Numărul de studenţi înscrişi in
Programul practica în Întreprinderi
Simulate
- Numărul de programe de studiu
acreditate

Comisia
curriculum
Prodecani

1700 / buget

Noiembrie
2014

- Îmbunătăţirea metodelor de predare
(cursuri interactive, utilizarea metodelor
moderne de predare, stimularea
creativităţii, realizarea de tutoriale)
- Analiza rezultatelor evaluării cursurilor
de către studenţi şi masteranzi în şedinţe
de departamente

EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

- Asigurarea programului de consultaţii
pentru fiecare disciplină precum şi
discuţii legate de realizarea unei cariere
7.Creşterea nivelului
calitativ al metodelor
de transmitere a
cunoştinţelor

- Creşterea utilizării IT în procesul de
predare-învăţare
-Realizarea de activităţi de schimb de
experienţă (asistenţă la ore) între cadrele
didactice care predau discipline din
acelaşi domeniu

- Numărul de discipline la care s-a
îmbunătăţit metoda de predare

Directori de
departamente

- Rezultate obţinute în medie la nivelul
facultăţii în urma evaluării de către
studenţi

Biroul
departamentelor

11000/
buget

Decembrie
2014

4500/
extrabuget

Decembrie
2014

- Orarul de consultaţii la nivelul fiecărui
cadru didactic al facultăţii
- Orarul de consultatii pe platforma de
ID
- Numărul de discipline care utilizează
tehnici IT în procesul de predare
- Numărul de discipline de specialitate
care utilizează soft-uri de specialitate
- Numărul de vizite de studiu realizate cu
studenţii

- Utilizarea soft-urilor profesionale la
disciplinele de specialitate
- Realizarea de vizite de studiu cu
studenţii pentru a asigura legătura cu
mediul de afaceri
- Invitarea de experţi din practică pentru a
discuta în cadrul orelor de curs/seminar
cu studenţii
- Analiza activităţii de predare şi de
cercetare a fiecărui cadru didactic în
cadrul catedrei
8. Îmbunătăţirea
calităţii profesionale
a cadrelor didactice

- Planificarea şi implementarea procedurii
de evaluare colegială
- Organizarea de întâlniri în cadrul
departamentelor având ca scop facilitarea
colaborării interdisciplinare în cercetare

- Media punctajului obţinut pe facultate
la fişa de autoevaluare
- Gestionarea fişelor de evaluare
colegială
- Numărul de întâlniri organizate în
cadrul departamentelor
- Numărul de lucrări şi proiecte de
cercetare realizate în echipă

Directori de
departamente
Consiliul
facultăţii

- Încurajarea stagiilor de pregătire în
străinătate, schimb de experienţă sau de
predare în cadrul unor universităţi
partenere
- Stimularea participării la conferinţe
interne şi internaţionale
- Încurajarea cadrelor didactice pentru a
participa la cel puţin o conferinţă
naţională şi una internaţională pe an
- Organizarea de workshop-uri pentru
asigurarea legăturii dintre mediul
academic şi practică şi fundamentarea
unor activităţi de consultanţă
9. Facilitarea
mobilităţii
studenţilor în
interiorul
universităţii prin
transfer şi acumulări
de credite

- Informarea studenţilor de către tutorii
despre posibilitatea de a frecventa cursuri
de la alte facultăţi
- Consilierea studenţilor în alegerea
disciplinelor de studiu, astfel încât să
concorde cu traseul educaţional dorit

- Citările realizate între membrii
departamentelor
- Numărul cadrelor didactice care au
participat la stagii de pregătire, schimb
de experienţă sau de predare la
universităţi partenere din străinătate
- Numărul de participări la conferinţe pe
cadru didactic
- Număr de workshop-uri/contracte de
consultanţă
- Numărul de discipline de la alte
facultăţi alese de către studenţi proprii
- Numărul de studenţi care au ales
discipline oferite în cadrul altor facultăţi

Secretară şefă,
tutorii de an,
administratorul
site-ului

Noiembrie
2014

EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

- Dezvoltarea capacităţilor de cercetare
ştiinţifică ale studenţilor prin
organizarea de cercuri ştiinţifice,
atragerea studenţilor din anii terminali în
proiecte şi în unele teme de cercetare
conduse de cadrele didactice
- Organizarea celei de-a 9-a ediţii a
sesiunii de comunicări ştiinţifice
studenţeşti SECAAB şi Olimpiada
studenţilor în cadrul AFER

- Numărul de studenţi cu participare
în proiecte de cercetare
- Numărul de studenţi participanţi la
cercurile ştiinţifice.

Prodecani

6500/ buget
şi extrabuget

Noiembrie
2014

Responsabili
cooperare
internaţională

În limita
resurselor
disponibile /
extrabuget

Septembrie
2014

Prodecani

4900/
extrabuget

Decembrie
2014

Directori de
departamente

- Numărul de studenţi cu participare
la SECAAB sau alte manifestări
ştiinţifice naţionale sau internaţionale
- Număr studenţi participanţi la şcoli
de vară

- Încurajarea studenţilor de a participa
cu lucrări ştiinţifice la manifestări de
gen interne şi internaţionale

10. Dezvoltarea
nivelului de pregătire a
studenţilor

- Încurajarea studenţilor de a participa la
şcoli de vară organizate atât în cadrul
facultăţii cât şi în străinătate
- Stabilirea de parteneriate cu alte
universităţi în vederea realizării de
mobilităţi studenţeşti
- Exploatarea oportunităţilor oferite de
programeleErasmus, Leonardo, Phare

- Dezvoltarea bazei de date cu
absolvenţii facultăţii şi integrarea
acesteia în baza de date a universităţiiMenţinerea contactului cu absolvenţii
pentru evaluarea procentului celor care
se încadrează în muncă

- Număr de parteneriate noi sau
reînnoite încheiate cu alte universităţi
- Numărul de studenţi care au
participat la programele de mobilităţi
studenţeşti

- Existenţa bazei de date Alumni Procentul de absolvenţi încadraţi în
muncă

Responsabil
asigurarea
calităţii

- Asigurarea calitativă a lucrărilor de
licenţă prin coordonarea acestora numai
de cadre didactice cu titlul de doctor.
- Elaborarea de lucrări de licenţă sub
îndrumarea cadrelor didactice de la alte
facultăţi din consorţiu sau cu
îndrumători de la alte instituţii de profil
din străinătate în cotutelă

MANAGEMENTUL
CALITĂŢII

11. Dezvoltarea de
proceduri de evaluare
a rezultatelor învăţării

- Numărul lucrărilor de licenţă
- Numărul lucrărilor de licenţă
realizate în cotutelă

Titularii de
disciplină

Iulie 2014

- Media obţinută la susţinerea
lucrărilor de licenţă

- Actualizarea regulamentului privind Funcţionarea
unitară
a Directori de
examinarea şi notarea studenţilor
regulamentului de examinare a departamente
studenţilor
- Aplicarea unui proceduri interne
Membrii echipă
unitare de informare a studenţilor în - Numărul de discipline la care nu se
asigurarea
ceea ce priveşte examinarea şi evaluarea face evaluare continuă
calităţii
- Stimularea muncii individuale şi în - Numărul de discipline la care
echipă a studenţilor prin întocmirea de evaluarea presupune întocmirea de Consiliul
proiecte / referate / discutarea şi proiecte în echipă
facultăţii
simularea unor studii de caz
- Procedurile de comunicare a
- Consolidarea evaluării continue a sistemului de evaluare continuă,
studenţilor pe parcursul semestrului
studenţilor de la nivel licenţă şi
masterat

Iunie 2014

12. Îmbunătăţirea
rezultatelor activităţii
de cercetare a cadrelor
didactice

- Analiza contractelor de cercetare - Numărul de noi contracte de
existente şi a rezultatelor acestora în cercetare propuse şi valoarea acestora
cadrul departamentelor
- Numărul de articole sau lucrări
- Discutarea în cadrul departamentelor a ştiinţifice, rezultate din derularea
temelor pentru următoarele contracte, unor proiecte, comunicate/publicate
proiecte de cercetare sau articole
- Numărul de cadre didactice
- Creşterea notorietăţii conferinţelor implicate în activitatea de cercetare a
organizate de facultate şi a altor unor
proiecte/contracte
de
manifestări ştiinţifice/profesionale
consultanţă
- Implicarea cadrelor
activităţi de consultanţă

didactice

Directori
de 11800/buget
departamente
şi proiecte

Noiembrie
2014

Responsabil
asigurarea
calităţii
Decan

în - Rezultatele obţinute în contractele
finalizate
- Numărul de participanţi externi la
conferinţele organizate de facultate în
anul 2014
- Alte manifestări ştiinţifice şi
profesionale organizate de facultate

Decan
Conf.univ.dr. Ioan Alin Nistor

Responsabil Asigurarea calităţii,
Conf.univ.dr. Adina Negruşa

