Program de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică la
nivelul facultăţii Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală
pentru anul 2018-2019
Nr. crt

1.

2.

3.

4.

Termen
de
realizare
Septembrie 2019

Obiective

Activităţi propuse

Îmbunătăţirea planurilor de
învăţământ şi a fişelor de
disciplină pentru programele
de licență și master, conform
metodologiei USAMV din
București

• Evaluarea rezultatelor anterioare şi stabilirea unor măsuri de
îmbunătăţire.
• Elaborarea şi aprobarea noilor planuri de învăţământ pentru
anul universitar 2019-2020;
• Elaborarea şi aprobarea fișelor de disciplină pentru anul
universitar 2019-2020;

 CEAC

Îmbunătățirea
conținutului
cursurilor din oferta de
formare pentru anul universitar
2019-2020

• Elaborarea suporturilor de curs pentru oferta de programe de
studii la nivel de facultate şi analiza conţinutului acestora în
cadrul unor colective de specialişti, urmate de definitivarea
conţinuturilor;

Octombrie 2019
• Biroul Facultății
• Preşedinţi de comisii de
evaluare
• Titulari de disciplină.

Îmbunătăţirea modalităţii de
desfăşurare a orelor de curs,
seminar și/sau lucrări practice
la nivelul facultăţii

• Monitorizarea permanentă a activităţilor printr-un sistem de • CEAC facultate
control interactiv;
• Biroul Facultății
• Introducerea pe scară largă a metodelor şi tehnicilor moderne • Directorii de Departamente
de predare şi seminarizare;

Asigurarea
de
materiale • Analiza situației materialelor didactice disponibile pentru
didactice la nivelul facultăţii disciplinele din planurile de învățământ ale facultății;
• Elaborarea, implementarea și monitorizarea planului editorial
al facultății;

Responsabili
facultate
Facultății
 Titulari de disciplină
 Biroul

• CEAC
• Biroul Facultății
• Prodecan responsabil
activitatea didactică

Permanent

La începutul
fiecărui an
cu universitar
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Nr. crt

5.

6.

7.

Obiective

Activităţi propuse

Îmbunătăţirea sistemului de
evaluare a rezultatelor învăţării
şi
de
monitorizare
a
competenţelor dobândite de
către studenţi și masteranzi

• Monitorizarea și evaluarea competenţelor dobândite de către
studenţi, masteranzi sau doctoranzi în cadrul facultăţii
MIEADR;
• Implementarea cerințelor procedurii USAMV de evaluare a
studenţilor;

Îmbunătăţirea sistemului de
comunicare
cu
studenţii,
masteranzii și doctoranzii din
cadrul facultăţii
Promovarea
continuă
la
nivelul facultăţii a principiului
“orientării către client”

• Identificarea cerinţelor studenţilor şi altor părţi interesate;
• Decanat/Conducere
• Analiza sistemului de comunicare decanat/conducere departament
departament - studenţi, masteranzi, doctoranzi;
• Biroul Facultății

8.

Creşterea
numărului
de
proiecte de cercetare ştiinţifică
eligibile şi/sau finanţate prin
competiţii
naţionale
şi
internaţionale faţă de anul
universitar precedent

9.

Creşterea numărului de lucrări
publicate de către cadrele
universitare ale facultății în
reviste cotate ISI, BDI, dar şi a
numărului de cărţi, tratate şi
monografii de specialitate

Responsabili
• CEAC
• Biroul Facultății
• Prodecanul cu activitatea
didactică

Termen
de
realizare
Permanent

Permanent

• Organizarea culegerii datelor şi crearea unei baze de date
privind încadrarea în muncă, în funcţie de specialităţile
absolvite;
• Prelucrarea informaţiilor culese;
• Analiza şi diseminarea rezultatelor.

Permanent
• Biroul Facultății
• Prodecanul cu activitatea
didactică
• Responsabilii programelor
de studiu
Permanent
• Identificarea programelor naţionale/internaționale de • Biroul Facultății
cercetare;
• Prodecanul responsabil cu
• Definirea şi propunerea de noi teme de cercetare la nivel activitatea
de
cercetare
național şi internaţional.
ştiinţifică
• Directorii departamentelor
• Elaborarea şi publicarea de articole ştiinţifice, cursuri, tratate, • Colectivele de cadre didactice Permanent
monografii în edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate;
din cadrul departamentelor
• Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi facultăţii
internaţionale.
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Nr. crt

10.

Obiective

Activităţi propuse

Îmbunătăţirea activităţii de
organizare şi desfășurare a
manifestărilor
ştiinţifice
studențești la nivelul facultăţii

• Analiza datelor referitoare la modul în care s-a desfășurat
conferința ştiinţifică anuală a studenților facultății;
• Stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea organizării şi
desfăşurării conferinţei studențești;
• Elaborarea unui Regulament de organizare și desfășurare a
sesiunii științifice studențești;
• Stimularea participării studenților și masteranzilor la
conferința studențească;

Promovarea imaginii facultăţii • Actualizarea materialelor de promovare ale facultăţii;
• Editarea materialelor de promovare în mai multe limbi de
circulaţie internaţională;
11.
• Actualizarea site-ului facultăţii;
• Promovarea facultăţii MIEADR prin organizarea de vizite la
licee de profil;

Responsabili
• Biroul Facultății
• Prodecanul responsabil cu
activitatea de cercetare
ştiinţifică
• Reprezentanții studenților

Termen
de
realizare
Martie 2019

Permanent
• Consiliul Facultățiil
• Biroul Facultății
• Responsabilii programelor
de studiu

Decan,
Prof. univ. dr. DINU Toma Adrian
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