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Întocmit, 

Conf. Dr. Ing. Paul Ciprian PATIC 

 

APROBAT DECAN, 

 

Conf. dr. ing. Nicoleta ANGELESCU 
 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Activitate Responsabil Termen 

Indicator de performanţă/ţinta 

propusă 
Resurse 

1. 

Consolidarea culturii 

calităţii academice în 

universitate / facultate 

Acreditarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii de licență, 

master și doctorat existente în oferta 

educațională a facultății. 

Decan, Prodecani, Directori 

Departament, Responsabili 
programe 

Decembrie 

2021 

Evaluarea periodică a minim 1 
program de studii din cadrul FIEETI 

de către ARACIS, potrivit legislaţiei 

în vigoare. 

Umane - personal didactic şi 

nedidactic propriu şi 

evaluatori externi; Financiare 
- contravaloarea taxelor de 

evaluare. 

Derularea unui proces didactic de 

calitate prin implicarea unei resurse 

umane cu înalte performanţe 

academice şi asigurarea unui mediu 

de învăţare adecvat 

Decan, Prodecan Învăţământ şi 

Asigurarea Calităţii, Directori 
Departament 

Decembrie 

2021 

Cel puțin o ședință de departament/an 
pentru toate departamentele din 

FIEETI în care se vor analiza 

perfomanțele cadrelor didactice 
(publicații, plan de cercetare, plan de 

dezvoltare în departament, îndeplinire 

standarde CNATDCU și indicatori 
ARACIS/disciplină). Cel puțin o 

ședință de departament/an pentru toate 

departamentele din FIEETI în care se 
vor analiza  rezultatele sondajelor de 

opinie/anchetelor realizate în rândul 

absolvenților, respectiv angajatorilor. 

Umane - personal didactic 

propriu 

Compatibilizarea cu standardele 

europene a planurilor de învățământ, 

procesului didactic şi strategiilor de 

instruire şi evaluare 

Decan, Prodecan Învăţământ şi 

Asigurarea Calităţii, Directori 

Departament, Resposabili 
programe 

Iulie 2021 

Cel puțin o ședință de analiză la 
nivelul fiecărui departament a 

planurilor de învăţământ pentru 

conformitate cu normele ARACIS 
(compatibilizare cu cele ale 

universităţilor din România și 

Uniunea Europeană) și specificaţiile 
Cadrului Național al Calificărilor.  Cel 

puțin o ședință pentru fiecare 

departament/an în care se analizează 
aspecte ale fişelor de disciplină 

precum: conexiuni cu alte cursuri din 
planul de învățământ, suprapuneri, 

comparații cu discipline echivalente 

din alte universități naționale și 
internaționale sau aspecte legate de 

standardele minime de performanță 

pentru care se acordă nota 5. 

Umane - personal didactic 

propriu 
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Atragerea unor personalități 

academice de prestigiu în rândurile 

personalului didactic asociat. 

Decan, Prodecani, Directori de 

departamente 

Decembrie 

2021 

Atragerea minim a unei personalități 
academice pentru suținerea unor 

activități didactice/de cercetare. 

Minim două prelegeri (online/onsite) 
ale unor personalităţi academice de 

prestigiu. 

Umane - personal didactic 

propriu 

2. 

Promovarea unei politici 

instituţionale de stimulare a 

performanței, a 

originalităţii şi creativităţii 

tuturor membrilor 

comunităţii academice 

Consolidarea demersului 

educaţional prin valorizarea 

paradigmei educaţiei centrate pe 

student, formarea unor competenţe 

profesionale durabile şi asigurarea 

unei inserţii facile pe piaţa muncii 

Decan, Prodecani, Directori de 

departamente 

Decembrie 

2021 

Realizarea unei platforme informatice 
de colectare a datelor privind: gradul 

de angajabilitate în domeniu, gradul 

de satisfacție a studenților la 
finalizarea studiilor și a gradului de 

satisfacție a studenților cu privire la 

activitatea didactică. Realizarea unei 
analize prin care se evaluează și 

stimulează performanța cadrelor 

didactice. 

Umane - personal didactic şi 

didactic-auxiliar propriu, 

Financiare - conform buget 
UVT, în limita resurselor 

financiare disponibile. 

Perfecţionarea metodelor de predare, 

susţinerea cadrelor didactice în 

aplicarea acestor metode şi 

asigurarea condițiilor optime de 

desfășurare a procesului educaţional 

(infrastructură, logistică etc.). 

Decan,  Prodecan Învăţământ şi 

Asigurarea Calităţii, Directori 

departament, Responsabili 
COLCA/CEACF 

Decembrie 

2021 

Creșterea, față de anul anterior, a 
numărului de discipline active pe 

Moodle. Generarea unui chestionar 

online pentru evaluarea satisfacției 

studenților cu privire la serviciile 

oferite de UVT/FIEETI Cel puțin 

două instruiri pentru utilizarea 
metodelor moderne de predare și a 

platformelor electronice. 

Umane - personal didactic 

propriu 

3. 

Acreditarea și obținerea 

calificativului ”Grad de 

incredere ridicat” precum 

și poziţionarea universităţii 

într-o categorie superioară, 

în urma procesului de 

clasificare a universităţilor 

și plasarea pe poziţii 

fruntaşe a programelor de 

studii din oferta 

educaţională a FIEETI în 

procesul de ierarhizare a 

programelor de studiu din 

România. 

Promovarea temelor de cercetare 

interdisciplinare, intra- şi inter-

instituţionale, în domenii de 

cercetare prioritare pentru 

universitate. 

Decan, Directorii centrelor de 
cercetare, Directori 

departament, Cadre didactice 

Permanent 

Creșterea numărului studiilor și 
articolelor publicate în reviste 

cotate/indexate și proceedings-uri 

publicate în baze de date 
internaționale față de 2020 cu cel 

puțin două. 

Umane - personal didactic şi 

de cercetare propriu 

Creșterea vizibilității universității pe 

plan național și internațional, prin 

promovarea rezultatelor cercetării 

(susținerea publicării rezultatelor în 

reviste de specialitate cotate la nivel 

internațional, evaluarea și brevetarea 

cererilor de brevet depuse de 

membrii universității, organizarea / 

participarea la manifestări științifice 

de prestigiu). 

Decan, Prodecan Cercetare și 

Creație Universitară, Directorii 

centrelor de cercetare, 
Directorii departamentelor 

didactice 

Permanent 

Raportul anual al centrelor de 

cercetare. Raport individual al 
activității de cercetare.  

Umane - personal didactic şi 

de cercetare propriu 

Atragerea unui număr mai mare de 

studenți, masteranzi, doctoranzi în 

activitatea de cercetare științifică şi 

Directorii centrelor de 
cercetare, Responsabilii 

facultăților cu activitatea de 

Permanent 
Cel puțin două întălniri periodice, 

mese rotunde. 

Umane - personal didactic şi 

de cercetare propriu. 
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creaţie universitară prin asigurarea 

utilizării gratuite a echipamentelor 

de cercetare. 

cercetare 

Organizarea de conferințe naționale 

și internaționale cu implicarea 

cadrelor didactice, cercetătorilor şi 

studenţilor şi continuarea atragerii 

fondurilor guvernamentale şi 

europene destinate activităţilor 

extracurriculare 

Decan, Directorii centrelor de 

cercetare, Directori 

departament, Cadre didactice 

Decembrie 
2021 

1 eveniment științific finanțat de MEC 
și organizat în 2021 

Umane - personal didactic şi 

de cercetare propriu, 

Financiare - conform buget 

UVT, în limita resurselor 
financiare disponibile 

Menţinerea programului de atragere 

a unor personalităţi marcante în 

diferite domenii prin organizarea 

unor conferinţe publice. 

Decan, Prodecani, Directorii 

centrelor de cercetare 

Decembrie 

2021 

Cel putin o prelegere publică, 

organizată fizic sau online. 

Umane - personal didactic şi 

de cercetare propriu, 

Financiare - conform buget 
UVT, în limita resurselor 

financiare disponibile. 

4. 

Implicarea şi consultarea 

studenţilor în procesul de 

decizie la toate nivelurile 

ierarhice instituţionale. 

Promovarea şi intensificarea 

activităților de voluntariat în rândul 

studenţilor. 

Decan, Prodecan probleme 

sociale și studențești, 

reprezentanți Liga studenților 

Decembrie 
2021 

Realizarea a cel putin 1 campanie de 

voluntariat în care să fie implicați 

studenții ai FIEETI. 

Umane – personal didactic şi 
nedidactic propriu, studenți. 

Promovarea unor mecanisme 

privind reducerea ratei de abandon a 

studenților, prin atragerea de resurse 

financiare destinate acestui scop 

Decan, Prodecan probleme 
sociale și studențești, 

reprezentanți Liga studenților 

Decembrie 

2021 

Implementarea a cel puțin 1 proiect 
privind reducerea ratei de abandon a 

studenților.  Cel puțin 20 de studenți 

implicați în activitățile proiectelor 
privind reducerea ratei de abandon 

școlar. 

Umane – personal didactic şi 
nedidactic propriu, studenți. 

Financiare – conform 

bugetelor proiectelor, în limita 
resurselor financiare 

disponibile. 

Atragerea unui număr cât mai mare 

de absolvenți de liceu, prin campanii 

de orientare profesională desfășurate 

în licee și promovarea universității 

cu implicarea cadrelor didactice, 

studenților și a absolvenților UVT. 

Prodecan probleme sociale și 

studențești, reprezentanți Liga 

studenților 

Decembrie 
2021 

Cel puțin o campanie de orientare 

profesională, organizată cu implicarea 
cadrelor didactice, studenților și 

absolvenților FIEETI adresată 

liceenilor/absolvenţilor de liceu în 
vederea admiterii la programele din 

oferta educațională. 

Umane – personal didactic şi 
nedidactic propriu, studenți. 

Financiare – conform Buget 

UVT, în limita resurselor 
financiare disponibile 

5. 

Dezvoltarea și 

diversificarea serviciilor 

pentru studenți. 

Îmbunătățirea serviciilor oferite de 

biroul de orientare și consiliere 

profesională a studenților. 

Decan, Prodecan probleme 
sociale și studențești 

Decembrie 
2021 

Cel puțin 20 de studenți  beneficiari ai 
serviciilor de consiliere 

Umane – personal didactic şi 

nedidactic propriu, studenți. 

Financiare – conform Buget 

UVT, în limita resurselor 
financiare disponibile 

Utilizarea surselor de finanţare 

existente pentru organizarea anuală 

de conferințe științifice ale 

studenților 

Decan, Prodecan probleme 

sociale și studențești 
Permanent 

Cel puțin 25 de studenți participanți la 
evenimentele științifice (work-

shopuri, conferințe) ale studenților, 

organizate de FIEETI 

Umane – personal didactic şi 

nedidactic propriu, studenți. 

Financiare – conform Buget 
UVT, în limita resurselor 

financiare disponibile 

Organizarea unor acțiuni de 

popularizare a ofertei locurilor de 
Decan, Prodecani 

Decembrie 

2021 

Cel puțin o  acțiune de popularizare a 
ofertei locurilor de muncă organizată 

pentru studenții facultății. 

Umane – personal didactic şi 
nedidactic propriu, studenți. 

Financiare – conform Buget 
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muncă pentru studenţi UVT, în limita resurselor 
financiare disponibile 

6. 

Perfecționarea 

managementului 

capitalului uman prin 

asigurarea unui proces 

transparent, bazat pe 

criterii de performanţă, de 

promovare a cadrelor 

didactice, cercetătorilor şi 

personalului didactic-

auxiliar şi administrativ. 

Implementarea unui management 

democratic, bazat pe 

responsabilitate, inovaţie şi 

transparenţă, centrat pe respectarea 

dispozițiilor legale, a principiilor 

deontologice, a cartei universitare, a 

normelor de etică şi integritate 

academică, a regulamentelor 

universitare. 

Decan, Prodecani Permanent 

Cel puțin o instruire la care participă 

salariații FIEETI (SSM, SSU, Etică,  

Regulamente, Metodologii, Proceduri) 

Umane – personal implicat în 

această activitate ; 

 Financiare – venituri proprii, 
conform buget UVT, în limita 

resurselor financiare 

disponibile 

Actualizarea organigramei și a fişei 

postului pentru fiecare loc de muncă 

Decan, Prodecani, Directori 

departamente 
Permanent 

Organigrama FIEETI. 

Întocmirea tuturor fișelor de post 
pentru personalul de conducere, cadre 

didactice, cercetători, personalul 

didactic-auxiliar şi administrativ. 

Umane – personal implicat în 
această activitate ;  

Financiare – venituri proprii, 

conform buget UVT, în limita 
resurselor financiare 

disponibile 

7. 

Elaborarea unei strategii de 

marketing şi a 

instrumentelor care permit 

universității să comunice în 

mod eficient cu instituţii şi 

asociaţii de învăţământ 

superior şi de cercetare 

relevante. Promovarea 

antreprenoriatului şi a 

serviciilor educaţionale în 

domeniu. 

Modernizarea și actualizarea site-

ului universității și promovarea 

instituției în mediile de socializare 

on-line 

Decan, Prodecani, Directori de 

departamente 
Permanent 

Dezvoltarea paginilor web ale 

facultății/departamentelor, cu conținut 
în cel puțin o limbă de circulație 

internațională. Menținerea a cel puțin 

două pagini ale structurilor 
universității pe rețelele de socializare. 

Umane – personal implicat în 

această activitate ;  
Financiare – venituri proprii, 

conform buget UVT, în limita 

resurselor financiare 
disponibile. 

8. 

Optimizarea proceselor de 

comunicare și acțiune între 

diversele entități cuprinse 

în structura universității și 

a facultății, prin asigurarea 

unui personal performant și 

dezvoltarea infrastructurii 

informatice. 

 

Eficientizarea comunicării, 

analizarea fluxului informațional 
Decan, Responsabilul cu 

riscurile, Secretariat 
Permanent 

Funcționarea normală și eficientă a 
secretariatului facultății, împreună cu 

cele ale departamentelor și 

compartimentelor din subordine 

Umane – personal implicat în 

această activitate 

Identificarea documentelor 

nearhivate, casare nefinalizată, 

inventar nereal 

Decan, Responsabilul cu 

riscurile, Secretariat 
Permanent 

Organizarea eficientă a arhivei; 
Instrucțiuni privind modul de arhivare 

și predare a documentelor 

Umane – personal implicat în 

această activitate 

Colaborarea eficientă cu alte 

instituții, birouri, direcții și evitarea 

raportărilor eronate 

Decan, Responsabilul cu 

riscurile, Secretariat 
Permanent 

Procedură/instrucțiune privind 

elaborarea rapoartelor statistice și 

desfasurarea activității de actualizare 
a datelor personale ale studenților 

Umane – personal implicat în 

această activitate 

 

 


