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PLANUL DE CALITATE 2018- 2019
DOMENIUL

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI
Actualizarea programelor
analitice pentru toate ciclurile de studii

Îmbunătăţirea
permanentă a predării

Predare-învăţare

Creşterea calităţii
resurselor specifice

Auditarea calităţii
activităţilor de
predare

Cercetare
ştiinţifică

Diversificarea
ofertei de programe
postuniversitare
Valorificarea
rezultatelor
cercetării

INDICATORI
Existenţa programelor şi
Data ultimei actualizări
Existenţa suporturilor şi data ultimei
actualizări

RESPONSABILITATE

TERMEN

Titularul de curs

Semestrial

Titularul de curs

Permanent

Actualizarea suporturilor de curs seminar - laborator
Participarea la programe de perfecţionare
specifică
Adaptarea planurilor de
învăţământ la cerinţele de pe piaţa muncii

Procent din numărul membrilor colectivului

Director de departament

Existenţa mecanismelor de consultare a
angajatorilor

Decanat

Permanent

Îmbunătăţirea dotării
laboratoarelor

Procent din bugetul facultății destinat dotării
laboratoarelor (buget şi venituri proprii, inclusiv
activitatea de cercetare)

Decanat
Director de departament

Permanent

Îmbunătăţirea dotărilor TIC

Procent din bugetul facultății destinat dotării
laboratoarelor (buget şi venituri proprii, inclusiv
activitatea de cercetare)

Decanat
Director de departament

Permanent

Evaluarea cursurilor de către studenţi

Gradul de cuprindere a activităţii de evaluare

Decanat

Semestrial

Analiza absorbţiei absolvenţilor pe piaţa
muncii şi dezvoltarea de mecanisme de
îmbunătăţire a procesului

Procent din numărul absolvenţilor angajaţi (în
domeniul studiilor de licenţă şi în alte domenii)

Decanat

Anual

Dezvoltarea unor programe de studii de
masterat şi interfaţarea acestora cu
activitatea de cercetare

Numărul de programe noi sau restructurarea
celor existente

Decanat

Anual

Intensificarea participării la competiţiile de
proiecte în domeniul cercetării

Numărul de proiecte propuse

Director de departament
Decanat

Îmbunătăţirea calităţii
proiectelor depuse

Rata de succes a propunerilor şi valoarea
proiectelor câştigate

Director de departament
Decanat

Permanent, odată cu data de
lansare a noilor competiţii de
proiecte
Permanent,
odată cu data de
lansare a noilor competiţii de
proiecte

Permanent

Administrație

Relaţii
internaţionale

Elaborarea de
programe de calitate în
fiecare departament
Dezvoltarea şi
diversificarea activităţii
de cooperare
academică
internaţională
Dezvoltarea şi
diversificarea activităţii
de participare la
competiţiile de
programe cu finanţare
internaţională (altele
decât cele de
cercetare)
Dezvoltarea interfeţei
cu mediul social,
economic şi cultural

Servicii
Perfecţionare
profesională
şi educaţie continuă

Programe de calitate

Asigurarea
calității

Mărirea gradului de
funcţionalitate a reţelei
de asigurarea calităţii
din facultate

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite

Gradul de satisfacţie a cadrelor didactice şi/sau
studenţilor

Director de departament
Secretar șef

Anual

Realizarea de noi acorduri de cooperare
academică în spaţiul european

Numărul de noi acorduri de cooperare

Director de departament
Prodecan de specialitate

Permanent

Realizarea de noi acorduri de cooperare
academică în spaţiul extra-european

Numărul de noi acorduri de cooperare

Director de departament
Prodecan de specialitate

Permanent

Intensificarea participării la programele cu
finanţare internaţională

Numărul de proiecte propuse

Director de departament
Prodecan de specialitate

Permanent

Îmbunătăţirea calităţii
proiectelor depuse în cadrul programelor cu
finanţare internaţională

Rata de succes a propunerilor şi valoarea
proiectelor câştigate

Director de departament
Prodecan de specialitate

Permanent

Diversificarea consultanţei de specialitate
focalizată pe rezolvarea problemelor
comunităţii

Volumul consultanţei oferite, raportat la anul
anterior

Decanat
Prodecan de specialitate

Permanent

Iniţierea de parteneriate cu firme, companii
Numărul de parteneriate şi valoarea acestora
şi alte instituţii

Decanat
Prodecan de specialitate

Permanent

Diversificarea ofertei de cursuri
posttuniversitare de perfecţionare şi/sau
specializare

Număr de cursuri

Decanat
Prodecan de specialitate

Permanent

Elaborarea programelor de calitate de către
facultate/departament

Programul de calitate

Decanat
Director de departament

Iunie 2019

Autoevaluarea, urmărirea realizărilor şi
nerealizărilor din programele de calitate

Raportul de autoevaluare

Decanat

Iunie 2019

Numirile responsabililor AC

Decanat
Director de departament

Februarie 2019

Cel puţin o data pe semestru

Comisia AC

Semestrial

Dezvoltarea canalelor de comunicare
virtuală între membrii Grupului de lucru AC

Constituirea comunităţii
virtuale

Comisia AC

Permanent

Consultarea reprezentanţilor
studenţilor în Consiliul Facultății şi în Senat,
precum şi a Asociaţiilor studenţeşti
reprezentative

Întâlniri de lucru

Decanat
Comisia AC

Permanent

Întâlniri de lucru

Decanat
Comisia AC

Permanent

Reconfirmarea responsabililor
AC din fiecare departament
Întâlniri periodice cu Grupul de lucru în
domeniul AC

Îmbunătăţirea
procedurilor de
evaluare a cursurilor de
Instruirea studenţilor care se vor ocupa de
către studenţi
distribuirea şi colectarea chestionarelor

Mărirea gradului de acoperire al
activităţii de evaluare a cursurilor

Procent din numărul total de cursuri

Decanat

Permanent

Analiza chestionarelor, interpretarea
acestora şi prezentarea rezultatelor

Publicaţii în format clasic
sau/şi electronic

Decanat
Comisia AC

Iulie 2019

Elaborarea procedurilor de auditare

Procedurile de auditare

Comisia AC

Iunie 2019

Activitatea de instruire

Comisia AC

Iunie 2019

Fişele de auditare

Comisia AC

Iunie 2019

Prezentarea rezultatelor

Comisia AC

Permanent

Instruire specifică pentru activităţile
Îmbunătăţirea procedurilor de
de auditare a diferitelor procese
auditare a diferitelor procese
instituţionale
instituţionale
Elaborarea documentaţiei pentru
activităţile de auditare
Actualizarea periodică a informaţiilor
Asigurarea transparenţei activităţilor
prezentate pe site- ul Facultății de
din domeniul AC
Agronomie în domeniul AC

Decan,
Prof. univ. dr. ing. Tudor ALEXANDRU

