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Obiectiv
crt
În domeniul sistemului de management al calităţii

Acţiuni

Termen

1.1. Responsabilizarea şefilor de departamente şi a
Octombrie
responsabililor pe probleme de calitate privind
2013
SMC
1.2. Stabilirea obiectivelor în domeniul SMC la
nivel de universitate/ facultate/ departament/ DGA.

1

Menţinerea certificării
Sistemului de
Management al
Calităţii conform SR
EN ISO 9001:2008 şi
IWA 2:2009

F 003.2010.Ed.2

Octombrie
2013

1.3. Efectuarea de audituri interne în
departamentele /facultăţile din universitate

Conform
programului
de audit
intern

1.4. Elaborarea de noi proceduri (când este cazul)
şi revizuirea celor existente

Septembrie
2014

1.5. Ţinerea sub control a a proceselor din cadrul
SMC

Anual

1.6. Efectuarea auditului de supraveghere din
partea organismului de certificare AEROQ

Iunie
2014

Responsabil

Directori de
departament
Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Responsabil SMC
Decan
Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Directori de
departament
Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Auditor intern (cadru
didacticFSPLC)
Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Responsabil SMC
Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Responsabil SMC
Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Responsabil SMC

Indicator de
performanţă

Menţinerea
certificării SMC

Resurse

Umane:
personal
didactic şi
nedidactic din
universitate şi
evaluatori
externi
Financiare:
plata tarifelor
contractuale
prestatorilor de
servicii de
evaluare şi
menţinere a
certificării

SMQ/OB 03
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1.7. Monitorizarea indicatorilor de performanţă
stabiliţi

Septembrie
2014

În domeniul educaţiei/formării continue

2.1. Reacreditarea, acreditarea şi autorizarea
programelor de licenţă şi master propuse de
facultăţi

2

Diversificarea şi
consolidarea ofertei
educaţionale pe baza
cererii sociale şi
crearea mecanismelor
de adaptare şi
anticipare a
programelor de studii
în raport cu evoluţiile
mediului economic,
social şi educaţional.

Septembrie
2014

2.2. Iniţirea unor programe de studiu în limbi de
circulaţie internaţională

-

2.3.Compatibilizarea conţinuturilor planurilor de
învăţământ şi a metodelor de evaluare cu
Iunie
standardele europene, creşterea dimensiunii
2014
formative a procesului educaţional şi focalizarea
acestuia pe rezultatele învăţării.

2.4. Elaborarea de către personalul didactic a
manualelor şi caietelor de lucrări cu ISBN necesare
acoperirii conţinuturilor disciplinelor predate.

Septembrie
2014

2.5. Valorificarea calificării universitare obţinute

Anual

Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Responsabil SMC

Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Responsabil SMC
Director Departament
Litere

-

Decan
Prodecan învăţământ
şi asigurarea calităţii
Directori de
departament

Acreditarea
programului de
master
MULTILINGVISM
SI
INTERCULTURALITATE IN
CONTEXT
EUROPEAN
Nu este cazul

Umane:
personal didactic
şi nedidactic
propriu şi
evaluatori externi
Financiare:
contravaloarea
taxelor de
evaluare

-

Revizuirea
tuturor
Umane:
programelor de studiu
personal didactic
în conformitate cu
şi
nedidactic
metodologia RNCIS.
propriu

Realizarea la nivelul
Prodecan învăţământ şi
Umane:
FSPLC a cel puţin
asigurarea calităţii
personal didactic
10 de, manuale,
Directori de
Financiare:
cursuri în format
departament
plata achiziţiilor
electronic şi caiete
de carte
de lucrări cu ISBN
Capacitatea de a se Umane:
Decan
angaja pe piaţa
personalul
Prodecan învățământ
muncii la nivelul
didactic
şi
și asigurarea calității
calificării universitare nedidactic
Responsabil SMC
în termen de 2 ani
implicat
în
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>30%

monitorizare

Continuarea studiilor
universitare de licenţă
prin studii de masterat
pentru ultimele două
promoţii > 25%
Nivelul de satisfacţie
a studenţilor în raport
cu
dezvoltarea
profesională
şi
personală asigurată de
universitate > 80%

3

3.1. Îmbunătăţirea metodelor de predare/învăţare în
scopul creşterii eficienţei activităţii de formare Septembrie
profesională şi a nivelului de cunoştinţe şi 2014
competenţe.

Realizarea a cel puţin
o instruire a
Prodecan
personalului didactic
învăţământ şi
Umane:
în domeniul
asigurarea calităţii
personal didactic
proiectării curriculare
Directori departament
şi a metodologiei
RNCIS

Septembrie
2014

Creşterea
ponderii
cadrelor didactice cu
titlul de doctor înUmane:
numărul total de cadrepersonal didactic
didactice titulare.
Financiare.
Cel puţin 2 de cadre POS DRU
didactice vor participa
la stagii de
perfecţionare

Creşterea calitativă a
procesului didactic
3.2. Perfecţionarea cadrelor didactice prin doctorat
şi stagii de perfecţionare

În domeniul activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară
Dezvoltarea activităţii
4.1. Intensificarea parteneriatelor în domeniul
de cercetare ştiinţifică şi
cercetării ştiinţifice
4
creaţie universitară

Septembrie

Decan
Sef SRUS

Prodecan cercetare
Umane:
şi creatie
Obţinerea a cel puţinpersonal didactic
universitară
1proiect de cercetareFinanciare:
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înprograme
finanţare
proiectelor
cercetare
Creşterea numărului
studiilor şi articolelor
publicate în reviste
indexate în baze de
date internaţionale cu

2014

de
a
de

10% faţă de anul
2012

4.2. Creşterea prestigiului ştiinţific al facultății prin
publicarea de articole în reviste cotate ISI, prin
participarea la conferinţe internaţionale .

Septembrie
2014

Umane:
personal didactic
Prodecan cercetare Creşterea numărului
studiilor şi articolelorFinanciare:
si creatie
publicate în volumesurse proprii şi
universitara
resurse atrase prin
ISI cu 10% faţă de
proiecte
şi
anul 2012.
sponsorizări
Creşterea numărului
participărilor cadrelor
didactice la conferinţe
internaţionale cu 20%

faţă de anul 2012.

4.3. Organizarea unor manifestări ştiinţifice interne
şi internaţionale sub egida universităţii

4.4.Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

Septembrie
2014

Septembrie
2014

Organizarea,la nivelul
FSPLC a
2
conferinţe
sau
simpozioane
ştiinţifice pentru cadre
didactice şi/studenţi.
Decan
Amenajarea
Umane:
Prodecan cercetare laboratorului
de personal didactic
si creatie
cercetare (Centrul de
Financiare:
universitara
Cercetări
Grigore
surse proprii şi
Gafencu si Centrul de resurse atrase POS
Decan
Prodecan cercetare
si creatie
universitară
ă
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Cercetari
D. Staniloaie.

4.5.Dezvoltarea potenţialului uman pentru
activitatea de cercetare

4.6. Reevaluarea revistelor şi analelor facultății

Septembrie
2014

Permanent

Decan
Director CCSS

Atragerea de
personal didactic în
activitatea de
cercetare ştiinţifică,
din țară și din
străinătate

CCE

Umane:
personal didactic
Financiare:
surse proprii şi
POS CCE

Menţinerea numãrului
Umane:
Decan
Prodecan cercetare de reviste indexate personal didactic
Financiare:
BDI
si creatie
universitara
Preocuparea pentru plata taxelor de
evaluare
indexarea revistelor

În domeniul infrastructurii şi al serviciilor sociale pentru studenţi

5

Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii
universitare pentru
învăţământ şi
îmbunătăţirea
serviciilor sociale
pentru studenţi

5.1. Dotarea cu mobilier a spaţiilor de învăţământ
din noul campus universitar

-

Nu este cazul

Nu este cazul

-

-

Nu este cazul

Nu este cazul

-

Creşterea numărului
manifestărilor sociale,
culturale şi sportive
studenţeşti faţă de
anul anterior cu 5%.

Umane:
personal
didactic şi
nedidactic
Financiare:
surse proprii
sponsorizări

5.2. Dezvoltarea infrastructurii IT a universitatii

5.3. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi

Septembrie
2014

Decan
Prodecan probleme
sociale şi studentesti
Bibliotecar
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Septembrie
2014

Decan
Prodecan probleme
sociale şi studentesti

5.5. Organizarea, în cadrul UVT, a burselor Septembrie
2014
locurilor de muncă pentru studenţi

Decan
Prodecan probleme
sociale şi studentesti

5.4. Creşterea fondului de carte şi a numărului de
abonamente la reviste de specialitate din străinătate

5.6. Îmbunătăţirea continuă a paginii web a
universităţii

-

5.7. Achiziţionarea unor licenţe noi de software-uri
educaţionale.

-

Decan
Prodecan
învăţământ şi
asigurarea calităţii
Prodecan cercetare si
creatie universitara
Prodecan probleme
sociale şi studentesti
Prodecan cu
dezvoltarea
instituţională

Nu este cazul

În domeniul cooperării naţionale şi internaţionale
6

Dezvoltarea colaborării

6.1 Încheierea unor protocoale bilaterale cu

Septembrie

Decan

Creşterea cu 5% a
numărului volumelor
şi titlurilor din
bibliotecă

Umane:
personalul
Serviciului
Bibliotecă
Financiare:
surse proprii,
donaţii de
carte,
sponsorizări

Participarea
la
organizarea în UVT Umane:
a cel puţin 2 burse Tutori de an
ale
locurilor de Studenți
muncă
pentru
studenţi

Actualizarea și
îmbunătățirea siteului FSPLC

Umane:
personalul
didactic
nedidactic
Financiare:
surse proprii,
resurse atrase

Nu este cazul

-

Menţinerea

Umane:
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interuniversitare,
pentru personalul
didactic şi studenţi, în
principal, pe baza
acordurilor bilaterale.

instituţii de învăţământ superior importante din
Uniunea Europeană

6.2.Sprijinirea doctoranzilor pentru participarea la
stagii de cercetare şi documentare în laboratoare de
prestigiu din ţară şi din străinătate

2014

Septembrie
2014

Prodecan cu
dezvoltarea
instituţională

Decan
Prodecan cu
dezvoltarea
instituţională
Prodecan cercetare si
creatie universitara

numărului de
mobilităţi pentru
personalul didactic
faţă de anul 20122013 si a
numărului de
mobilităţi pentru
studenţi faţă de
anul 2012-2013
Realizarea a cel
puţin 2 stagii de
cercetare sau
documentare a
doctoranzilor

studenţi şi
cadre didactice
Financiare:
LLP-Erasmus

Umane:
Doctoranzi
Financiare:
POS DRU

În domeniul administrativ

7

Eficientizarea
utilizării resurselor

7.1.Gospodărirea judicioasă a resurselor energetice
(gaz metan, energie electrică şi energie termică).

Septembrie
2014

Decan
Administrator
financiar

Reducerea cu 10%
a consumului de
energie

Umane:
toţi lucrătorii
universităţii
Financiare:
pentru
instalarea
dispozitivelor
care permit
diminuarea
consumului
de energie.

Decan învăţământ şi asigurarea calităţii,
Prof. univ. dr. Petre MAREȘ

