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⦁ Aprecierea calității în procesul didactic, de cercetare sau de management. Aprecierea 

voluntariatului în randul studentilor 

⦁ Identificarea de noi soluții si perfecționarea celor existente pentru reducerea abandonului 

școlar. 

⦁ Promovarea în comunitatea preuniversitară a concursurilor organizate de FIEETI și a 

unor prelegeri susținute de cadre didactice pe parcursul anului universitar pentru liceeni. 

⦁ Extinderea parteneriatelor cu companii naționale prin care să se dezvolte baza materială 

sau care să ofere instrumente pentru dezvoltarea profesională a studenților (burse, 

internship, etc). 

⦁ Extinderea grupului companiilor ce oferă posibilități de Internship și responsabilizarea 

unor cadre didactice pentru gestiunea acestei activități. 

⦁ Dezvoltarea de instrumente și mecanisme care să permită vizibilitatea Facultății, 

îmbunătățirea si diversificarea celor existente. 

 

 

MĂSURI OPERAŢIONALE PRIVIND  

OBIECTIVELE IN DOMENIUL CALITĂȚII 

2020 

 

1. Organizarea unui eveniment în care să se ofere diplome ce apreciază calitatea în 

procesul didactic, de cercetare sau de management și a voluntariatului în rândul 

studenților. Activarea unei comisii care să analizeze aceste performanțe. 

Responsabili: Decan, Prodecan, Directori departament 

Termen: 1 octombrie 2020 

Indicator de performanță: Un eveniment organizat. Minim 5 diplome pentru cadre 

didactice. Minim 10 diplome de voluntariat 

Riscuri: Lipsa resurselor financiare. Demotivare. Aprecieri conjuncturale prin interes. 

Resurse: Umane – personal implicat în această activitate, Financiare – venituri proprii 

– conform buget UVT1, sponsorizări. 

 

2. Identificarea de către profesori a soluțiilor pentru acordarea notei minime 5. Discuții 

regulate cu studenții cu risc de abandon 

Responsabili: Decan, Prodecan, Directori departament. Responsabili de an. Mentori. 

Termen: permanent 

Indicator de performanță: modificarea fisei disciplinei la nivelul anului I. 

Riscuri: Reticienta cadrelor didactice în identificarea unor cerințe minimale pentru nota 

5. Lipsa de comunicare sau dezinteresul din partea studentilor cu RA.  

Resurse: Umane – personal implicat în această activitate, Financiare – venituri proprii 

– conform buget UVT1, proiect MIDAS, sponsorizări. 

 

  



3. Identificarea unor teme de interes general pentru liceeni și promovarea unor 

concursuri studențești cu secțiuni pentru liceeni 

Responsabili: Decan, Prodecan, Directori departament 

Termen: 1 ianuarie 2020 

Indicator de performanță: două concursuri adresate liceenilor. 10 prelegeri pentru 

liceeni 

Riscuri: Lipsa finanțării. Demotivare. Promovare ineficientă 

Resurse: Umane – personal implicat în această activitate, Financiare – venituri proprii 

– conform buget UVT1, sponsorizări, aplicatii MEN. 

 

4. Inițierea de întâlniri cu agenți economici. Evidențierea unor zile în care companiile 

să-și promoveze activitatea și să permită angajări prin amenajarea unor standuri în 

cadrul facultății 

Responsabili: Decan, Prodecan, Directori departament 

Termen: permanent 

Indicator de performanță: Două mese rotunde. Două zile pentru promovare prin 

stand-uri. Identificarea feedback-ului companiilor cu privire la pregătirea absolvenților 

si asupra schimbărilor posibile în planurile de învățământ sau în fișele disciplinelor 

Riscuri: Neimplicarea agenților economici. Organizarea deficitară a evenimentelor. 

Resurse: Umane – personal implicat în această activitate. 

 

5. Identificarea unor noi companii care să ofere Internship. Menținerea parteneriatelor 

existente 

Responsabili: Decan, Prodecan, Directori departament 

Termen: permanent 

Indicator de performanță: 5 noi companii in Internship. 5 cadre didactice responsabili 

pentru aceasta activitate 

Riscuri: Neidentificarea responsabililor sau responsabilizarea acestora dar nemotivarea 

lor. 

Resurse: Umane – personal implicat în această activitate, Financiare – venituri proprii 

– conform buget UVT1, sponsorizări. 

 

6. Promovarea Facebook, mentinerea roll-up-urilor în licee, promovare in licee, 

gestionarea “Zilelor portilor deschise” si a vizitelor liceenilor în special în perioada 

“Școala altfel” 

Responsabili: Decan, Prodecan, Directori departament 

Termen: permanent 

Indicator de performanță: 20 postari pe facebook, 10 vizite in licee, 10 vizite ale 

liceenilor, 5 zile eveniment pentru open-days. 

Riscuri: Lipsa finanțării pentru impact pe facebook, ținte greșite, vizite lungi și 

neadaptate profilului liceenilor 

Resurse: Umane – personal implicat în această activitate, Financiare – venituri proprii 

– conform buget UVT1, sponsorizări. 
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