Raport de activitate - 2009
I.

Dezvoltarea instituţională

Obiectiv
1. Înfiinţarea
unei
specializări la licenţă

Acţiuni preconizate
noi

2. Dezvoltarea cooperării cu
firme de profil

1. Autorizarea provizorie a specializării economice la licenţă
2. Promovarea pentru admitere – realizarea şi difuzarea de materiale publicitare
1. Colectarea informaţiilor despre activitatea de cercetare din anul 2008
2. Actualizarea prezentării ppt a facultăţii, în romănă şi engleză
3. Organizarea de întâlniri cu firme, vizite la firme
4. Organizarea unei consiliu festiv al facultăţii cu participarea consilierilor de onoare

3. Dezvoltarea cooperării cu
instituţii de învăţământ din ţară
şi străinătate

1. Promovarea partenerilor din ţară şi străinătate
2. Actualizarea paginilor facultăţii în romănă şi engleză

4. Dezvoltarea
unor
instrumente de asigurare a
calităţii

1. Dezvoltarea unei aplicaţii de chestionare on-line a studenţilor

5. Imbunătăţirea infrastructurii
facultăţii

Asigurarea unor condiţii bune în spaţiile didactice (conform ARACIS) şi de cercetare &
Reorganizarea spaţiilor facultăţii în vederea eficientizării şi grupării activităţilor & Continuarea
dotării laboratoarelor didactice într-un mod coerent
1. Urmărirea şi planificarea activităţii doctoranzilor (modalitatea de prezentare a rapoartelor de
cercetare, planificarea mobilităţilor, a susţinerilor, etc.)

7. Creşterea calităţii studiilor
doctorale din facultate

2. Prelucrarea automata a datelor din chestionare

2. Elaborarea unor recomandări privitoare la activitatea publicistică a doctoranzilor

Indicatori prevăzuţi
Dosar de autorizare

Grad de
realizare
100%

10 afişe, 500 de fluturaşi

100%

Rapoarte de cercetare

100%

Prezentarea ppt a facultăţii

100%

6 întâlniri cu firme, 4 vizite la firme

75%

curs festiv cu invitaţi consilieri

100%

Invitaţi: 6 profesori din străinătate
şi 30 din ţară

150%

Pagini noi în engleză şi actualizarea
paginilor în română
Aplicaţie software folosind baza de
date a sistemului informatic
Realizarea de rapoarte pe cadru
didactic, catedră, specializare
Reamenajări: 2 laboratoare,
Renovări: 5 laboratoare;
Amenajare: 1 sală de curs
Plan de activitate a doctoranzilor

100%

Recomandări pentru doctoranzi

100%

100%
90%

100%

3. Elaborarea unor recomandări la nivelul facultăţii privind pregătirea susţinerii publice a
tezelor de doctorat

Recomandări pentru pregătirea
susţinerii publice

100%

II. Educaţie
Obiectiv

Acţiuni preconizate

1. Dezvoltarea de materiale
didactice în format electronic

1. Organizarea la nivelul fiecărei catedre de spaţii pe site pentru afisarea de informatii despre
discipline (fişa disciplinei, folii, probleme propuse etc.)

Informaţii pe site-ul facultătii şi al
catedrelor

2. Dezvoltarea
studiilor
masterale de tip Bologna

1. Elaborarea planurilor de invatămant de Master de tip Bologna şi realizarea dosarelor pt
autorizarea provizorie

6 dosare de acreditare

100%

20 afişe, pagini dedicate studiilor de
master

100%

2. Promovarea studiilor de Master – realizarea de materiale publicitare

Indicatori prevăzuţi

Grad de
realizare
100%

3. Evaluarea şi îmbunătăţirea 1. Analiza planurilor de învăţământ de tip licenţă
planurilor de învăţământ de
licenţă
2. Actualizarea fişelor de disciplină în urma analizei

Recomandări pentru îmbunătăţirea
calităţii studiilor de licenţă

4. Elaborarea unui set de 1.
reguli
şi
recomandări
referitoare la examenul de 2.
finalizare a studiilor de licenţă

Regulament de finalizare a studiilor

100%

Criterii de evaluare a lucrărilor de
licenţă

100%

Calendar al examenului de
finalizare

100%

3.

Crearea unui regulament de finalizare a studiilor de tip Bachelor
Stabilirea unor criterii si recomandări privitoare la lucrarea de licentă,
Stabilirea calendarului examenului de finalizare

150 fişe actualizate

III. Cercetare
Obiectiv

Acţiuni preconizate

1. Creşterea prestigiului şi 1. Promovarea revistei
vizibilităţii revistei facultăţii
„Acta Technica” pe plan 2.Asigurarea resurselor necesare tipăririi de calitate a revistei
internaţional,
în
scopul
indexării ISI;
3. Crearea unui nou site al revistei
2. Promovarea
activităţii 1. Organizarea simpozionului ştiinţific studenţesc, a concursului Digilent – editia V
ştiinţifice studenţeşti
2. Asigurarea resurselor necesare tipăririi revistei studenţeşti „Novice Insights”
3. Promovarea revistei studenţeşti „Novice Insights”

Indicatori prevăzuţi
4 numere/an, 4 recenzenţi străini

Grad de
realizare
150%
100%

Site nou

50%

30 de autori, 20 de echipe

133%

2 numere/an

100%
100%

3. Definirea
ştiinţific

IV.

unui

seminar 1. Organizarea unui seminar ştiinţific al facultăţii

2 seminarii/an

50%

Studenţi

Obiectiv

Acţiuni preconizate

1. Creşterea
nivelului
de
comunicare între studenţi şi
cadrele didactice
2. Dezvoltarea Oficiului
practică şi relaţii cu industria

1. Realizarea unui nou site al studenţilor
2. Stabilirea responsabilităţilor consilierilor de an pentru fiecare an de studiu
3. Organizarea unor întâlniri periodice dintre studenţi şi consilierii de an
4. Organizarea unor întâlniri semestriale dintre studenţi şi BCF
de 1. Identificarea nevoilor Oficiului
2. Extinderea noului site al Oficiului
3. Evaluarea activităţii de practica
4. Extinderea partenerilor de practică

Decan,
Prof. Dr. Ing. Marina Ţopa

Indicatori prevăzuţi
Structura unui site + site nou
Responsabilităţi consilieri
2 întălniri
2 întălniri
Stabilirea priorităţilor +initierea
unui proiect FSE
Extindere site
Criterii de evaluare
20 parteneri

Grad de
realizare
50%
100%
100%
100%
200%
100%
100%
150%

