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NR. 

CRT. 

Obiective Acţiuni, programe, 

proiecte 

pentru îndeplinirea 

obiectivelor 

Responsabil Termen 

1. 

Implicarea conducerii în 

activitatea de calitate și 

management participativ 

Implicarea activă și 

responsabilă a 

cadrelor didactice cu 

funcții de conducere 

de la toate nivelele în 

formularea strategiei 

de îmbunătățire 

continua a activităților 

din Facultate 

 

Decan, 

 

CEAC 

 

 

Permanent 

 

Îmbunătățirea stategiei 

Facultății în domeniul 

asigurării calității prin 

întocmirea documentației 

privind calitatea la nivelul 

Facultății 

CEAC 15.09.2017 

2. 

Creșterea rolului personalului 

Facultății în eficientizarea 

proceselor didactic, de cercetare 

și administrativ 

Identificarea proceselor 

din Facultate, descrierea 

lor și elaborarea de 

procedure referitaore la 

activitatea de cercetare 

științifică și la 

desfășurarea procesului 

didactic 

Director 

department 

Direct Comisia 

Didactică 

 

CEAC 

 

DECAN 

30.09.2017 

Instruirea personalului 

asupra sarcinilor care 

revin fiecăruia în direcția 

desfășurării unei activități 

de calitate 

CEAC Permanent 
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 Mediatizarea în rândul 

personalului prin afișarea 

pe site și înștiințarea prin 

email a organigramei, 

structurii decizionale și 

operaționale pe linia 

calității, la nivelul 

Facultății 

 

CEAC 

01.11.2017 

Implemetarea procedurii 

operaționale și de control 

la nivelul Facultății 

CEAC 

Decan 

15.03.2018 

Analiza periodică privind 

asigurarea calității 

CEAC 

Decan 

Semestrial 

Întocmirea raportului 

anual privind asigurarea 

și evaluarea  calității 

Președinte CEAC 31.09.2017 

PROMOVAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII  

1 

Evaluarea internă a Facultății și a 

programelor de studii acreditate și a 

programelor de master 

Întocmirea rapoartelor de 

autoevaluare la nivelul 

Facultății și al fiecărui 

program de studii 

Decan 

 

CEAC 

15.09.2017 

Revizuirea 

Regulamentului pentru 

evaluarea gradului de 

satisfacție al studenților 

față de calitatea 

serviciilor educaționale 

oferite de Facultate 

Decan 

 

CEAC 

15.01.2018 

Evaluarea performanțelor 

didactice și de cercetare a 

cadrelor didactice 

Director 

Departament 

Decan 

30.09.2017 
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 Evaluarea internă a 

calității la nivelul 

Facultății 

Director 

Departament 

CEAC 

30.09.2017 

Analiza modului în care 

se respectă standardele și 

indicatorii de performanță 

pentru programele de 

studii  pentru licență și 

master 

CEAC Permanent 

Eficientizarea activităților 

administrative și de dezvoltare 

Utilizarea eficientă a 

spațiilor afectate 

Facultății pentru activități 

didactice și științifice 

Decan 

Director 

Departament 

 

Permanent 

Analiza politicii de 

personal adecvat la 

nivelul Facultății 

Decan 

Director 

Departament 

 

Permanent 

 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Cristina Maria STOICA 

 


