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PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII PENTRU ANUL 2016
Domenii ale
calităţii
Capacitate
instituţională

Obiective
Îmbunătăţirea
calităţii activităţii

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivelor. Criterii

Cuantificarea obiectivului/
Indicatori

Eficientizarea politicii de personal la nivel de
departamente

Scoaterea la concurs a
posturilor neacoperite care
sunt necesare creşterii calităţii
procesului de învăţământ
Participarea la stagii de
pregătire în ţară şi străinătate, la
conferinţe, sesiuni ştiinţifice
Raportul activităţii didactice
Atractivitatea disciplinelor
pentru studenţi
Conştientizarea necesităţii
frecventării cursurilor şi
lucrărilor practice de către
studenţi
Accentuarea aspectelor
practice în activitatea
didactică
Analiza fişelor disciplinelor în
departamente
Laboratoare şi săli de curs
dotate cu echipamente,
mobilier etc.

Decanul
Directorii de
departamente.

Fonduri obţinute din proiecte
şi/sau contracte/departament
Dezbateri colective asupra
ofertelor de proiecte şi a
capacităţii colectivelor de
câştigare şi realizare ale
acestora
Raportul ştiinţific al
departamentelor şi al facultăţii

Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Cadrele didactice

Formarea continuă a cadrelor didactice
Armonizarea planurilor de învăţământ între
departamente, pe specializări şi linii de
studiu, în funcţie de cerinţele unui
învăţământ modern de specialitate, de
cerinţele pieţei muncii, de condiţionările
ARACIS şi de recomandările EUA

Modernizarea spaţiilor didactice din facultate

Participare la competiţii pentru obţinerea de
proiecte de cercetare naţionale şi/sau
internaţionale

Creşterea producţiei ştiinţifice recunoscute
internaţional a facultăţii, inclusiv prin
creşterea standardelor revistelor Studia.

Responsabili

Costuri
estimate/sursa de
finanţare
Buget

Termen
Iunie 2016

Decanul
Prodecanii

Decembrie
2016

Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Tutorii de an
Reprezentanţii
studenţilor din
Consiliul facultăţii

Periodic

Conducerea facultăţii
Administraţia facultăţii
Directorii de
departament
Directorii de grant

Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Redactorii şefi ai
revistelor

Fonduri accesate de
la UBB, facultate şi
prin propuneri de
proiecte permisive
din acest punct de
vedere
Stimulare prin
gradaţii, salarii de
merit etc.

Periodic

Gradaţii, salarii de
merit

Periodic

Periodic
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Popularizarea activităţii de cercetare
desfăşurate de cadre didactice, cercetători şi
studenţi.

Îmbunătăţirea activităţii tutoriale a cadrelor
didactice
Menţinerea şi dezvoltarea colaborărilor
profesionale cu parteneri din străinătate şi,
respectiv, integrarea în colective complexe
internaţionale de cercetare
Stimularea cadrelor didactice, cercetătorilor
şi doctoranzilor performanţi, în accederea la
posturi didactice sau de cercetare ştiinţifică
conforme cu performanţele proprii
Eficientizarea
activităţilor
administrative
desfăşurate la
nivelul facultăţii
Eficacitate
educaţională

Informarea
potenţialilor
studenţi

Creşterea calităţii
activităţilor
didactice şi a
actului educaţional
Transformarea
prelegerilor în
prezentări
interactive

Perfecţionarea profesională a activităţii
personalului administrativ printr-o colaborare
permanentă cu conducerea facultăţii şi,
eventual, prin participarea la programe de
formare în concordanţă cu cerinţele postului
Facilitarea activităţii administrative prin
intermediul suportului informatic
Promovarea facultăţii în rândul viitorilor/
posibililor candidaţi la admitere
Acţiuni de popularizare a Facultăţii de
Biologie şi Geologie printre elevii de liceu, a
necesităţilor pieţei muncii şi a domeniilor de
vârf ale cercetării (inclusiv prin reţeaua
ALUMNI şi prin acţiuni ale OspN)
Integrarea în cadrul cursurilor şi
laboratoarelor a unor date/informaţii/noutăţi,
rezultate din activităţile de cercetare proprii
sau din literatura cea mai recentă
Creşterea ponderii cursurilor on-line (licenţă
şi master), postate pe site-ul facultăţii, cu
posibilitatea completării şi ajustării continue.

Organizarea şi participarea la
manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale
Raportul ştiinţific anual al
departamentelor şi facultăţii
Activităţi ale Organizaţiei
Studenţilor pentru Natură şi
Student Chapter Geologie
Rapoarte asupra activităţilor
tutoriale cu studenţii,
dezbătute în departamente.
Colaborări ştiinţifice ale
cadrelor didactice şi
cercetătorilor, mobilităţi ale
studenţilor şi doctoranzilor, în
cadrul unor programe
complexe
Numărul de persoane
promovate/an/facultate/linie
de studiu
Aprecierea prestaţiei ştiinţifice
şi didactice a candidaţilor
Numărul de angajaţi care au
participat la programe de
formare în domeniu
Rezultatele din serviciile
administrative prin sondarea
opiniilor studenţilor

Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Organizatorii de
manifestări ştiinţifice
OspN şi Student
Chapter.

Realizare unor broşuri de
prezentare a facultăţii
Actualizarea permanentă a
site-ului facultăţii
Prelegeri organizate pentru
licee şi şcoli, protocoale de
colaborare cu licee etc.
Punerea accentului pe aspecte
practice cu exemplificări
Suporturi de curs elaborate
(cărţi, cursuri, îndrumătoare
de lucrări practice etc.
publicate/tipărite şi on-line)

Conducerea facultăţii
Tutorii de an
Directorii de departament
Conducerea facultăţii
Directorii de
departamente
Conducătorii programelor
pentru mobilitatea
studenţilor şi doctoranzilor
Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Conducătorii de
granturi
Secretar şef
Administrator
Decanat

Granturi, fonduri
ale facultăţii,
sponsorizări etc.

Periodic

Periodic
Proiecte, granturi
etc.
Fonduri din
programe CEEPUS,
ERASMUS

Periodic

Fondurile facultăţii
Proiecte.

Periodic

Granturi
Bugetul facultăţii

Periodic

Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Corpul profesoral

Fonduri ale
facultăţii şi
universităţii

Periodic

Directorii de
departament
Titularii disciplinelor
Responsabilii cu
calitatea din facultate

Granturi
Centrul de
multiplicare UBB,
edituri.

Permanent

2

Generalizarea
sistemului de
proiecte, referate şi
dezbateri realizate
prin consultarea
efectivă a surselor
bibliografice
actualizate

Îmbunătăţirea
calităţii studenţilor
şi a pregătirii
acestora

Facilitarea
mobilităţii
studenţilor în
interiorul
universităţii prin
transfer şi
acumulări de
credite

Introducerea temelor pentru referate în
programarea disciplinelor
Asigurarea accesului la documentare şi
explicarea modului de folosire a surselor
bibliografice

Ponderea referatelor, în nota
acordata la disciplină
Afişarea temelor pentru
dezbateri şi referate, la
începutul fiecărui semestru

Titularii de curs
Şefii de departamente
Responsabilii cu
calitatea din facultate

Fonduri UBB,
proiecte

Periodic

Creşterea ponderii activităţilor practice la
fiecare disciplină (licenţă, master) şi
reducerea ponderii activităţilor teoretice (în
limitele prevăzute de standardele ARACIS)
Organizarea de aplicaţii practice de teren
atractive şi finanţate corespunzător

Ponderea lucrărilor practice în
nota acordata la disciplină
Evaluarea conţinutului Fişei
disciplinei în departament
Aplicaţii de teren semestriale
sau la sfârşit de an, cu caracter
general (pe domeniile
Biologie şi Geologie) sau pe
discipline, cu accent punctual
spre educaţia ecologică şi pe
pregătirea practică a viitorilor
agenţi de mediu sau geologi
Număr candidaţi/loc bugetat
la concursurile „Emil
Racoviţă” şi „Apáthy István”,
la admiterea din iulie
Cuantificarea participării
studenţilor la simpozioane
naţionale şi internaţionale,
precum şi a succeselor la
acestea

Decanatul
Directorii de
departament
Titularii de curs
Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Tutorii de an
Responsabilii de
practică
UBB

Achiziţie literatură
recentă/Granturi,
fondurile BCU si
ale instituţiei
Fonduri ale UBB şi
ale facultăţii
Proiecte POSDRU
şi/sau surse
alternative
Fonduri extrabugetare
Spaţiile pentru
aplicaţie ale UBB
Bugetul facultăţii

Periodic

Atragerea studenţilor în
proiectele de cercetare
conduse de cadre didactice
Încurajarea studenţilor de a
prelua teme de cercetare în
cadrul cercurilor ştiinţifice
studenţeşti
Număr de studenţi proprii care
aleg cursuri de la alte facultăţi

Directori de proiecte
Toate cadrele didactice

Permanent

Conducerea facultăţii
Consiliul facultăţii
Directorii de
departament

Permanent

Menţinerea sistemului de admitere în
facultate, pe bază de teste
Menţinerea şi perfecţionarea concursurilor
„Emil Racoviţă” şi „Apáthy István”
Consilierea studenţilor în alegerea
disciplinelor de studiu (şi a opţionalelor),
astfel încât acestea să fie în concordanţă cu
traseul educaţional dorit şi cu comanda
socială actuală şi de perspectivă
Inducerea spiritului critic şi competitiv
Angajarea unui număr mai mare de studenţi
în teme de cercetare ştiinţifică

Informarea studenţilor, de către tutorii de an,
despre posibilitatea de a frecventa cursuri de
la alte facultăţi

Decanul
Prodecanii
Consiliul facultăţii
Directorii de departament
Tutorii de an

Periodic

activitate
continuă
Permanent
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Managementul
calităţii

Modificarea
curriculei liniilor
de studiu în funcţie
de cerinţele unui
învăţământ modern
de specialitate
Instituţionalizarea
şi perfecţionarea
evaluării interne a
facultăţii

.

Dezvoltarea de
proceduri de
evaluare a
rezultatelor
învăţării

Stimularea studenţilor pentru participarea la
mobilităţi, tip Erasmus, pentru conectarea la
modelul european de învăţământ superior
Corelarea planurilor de învăţământ cu cele
ale unor instituţii de prestigiu
Colaborarea cu posibilii beneficiari ai
absolvenţilor

Număr studenţi care au
obţinut burse Erasmus

Responsabil Erasmus
pe facultate

Permanent

Nr. studenţi care au găsit loc
pe piaţa muncii

Directorii de
departamente
Titularii de curs

Permanent

Perfecţionarea activităţii didactice la nivel
licenţă şi nivel master

Rezultatele chestionarului de
evaluare a cursurilor şi
lucrărilor practice/seminariilor
de către studenţi
Funcţionarea structurilor
responsabile cu evaluarea
internă la nivelul facultăţii
Efectuarea periodică a
auditării interne

Conducerea facultăţii
Directorii de
departament

Periodic

Responsabilii cu
asigurarea calităţii
Comisiile de asigurare
şi evaluare a calităţii la
nivel de facultate

Periodic

Programele analitice la nivel
licenţă şi master

Conducerea facultăţii
Directorii de departament
Responsabilii de
disciplină
Consiliul profesoral
Directorii de
departament

Septembrie
2016

Stabilirea şi implementarea procedeelor
concrete de evaluare internă
Inducerea continuă a conştientizării de către
studenţi a necesităţii evaluării cadrelor didactice
Eficientizarea structurilor de asigurare a
calităţii la nivel de facultate.
Analiza şi compararea programelor analitice
pentru depistarea şi eliminarea
suprapunerilor, la nivel licenţă şi master, în
concordanţă cu curricula europeanǎ
Perfecţionarea regulamentului de examinare
şi notare a studenţilor

Reguli de elaborare şi evaluare a lucrării de
licenţă
Paleta cursurilor opţionale din facultate

Dezvoltarea şi
perfecţionarea
procedurilor de
evaluare a
personalului
didactic

Evaluarea de către colegi a performanţelor
didactice şi de cercetare la nivelul fiecărui
departament

Funcţionalitatea
regulamentului de examinare
şi notare
Rata promovabilităţii pe
specializare, linie de studiu,
an de studiu şi disciplină
Popularizarea „Ghidului de
elaborare şi evaluare a lucrării
de licenţă”
Realizarea Ghidului cursurilor
opţionale din facultate
(conţinut, strategie didactică,
bibliografie, metoda de
evaluare etc.) şi/sau
prezentarea pe site-ul
facultăţii
Numărul cadrelor didactice
evaluate colegial

Directorii de
departament
Conducerea facultăţii
Directorii de
departament
Conducerea facultăţii
Tutorii de an

Conducerea facultăţii
Membrii CEAC
Directorii de
departament

Permanent

Bugetul facultăţii

Permanent

Bugetul facultăţii

Permanent

Decembrie
2016
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Creşterea
vizibilităţii
facultăţii atât pe
plan naţional, cât şi
internaţional

Evaluarea personalului didactic de către
studenţi

Numărul cadrelor didactice
evaluate on-line de către
studenţi

Evaluarea de către conducerea
facultăţii/departamentului

Se au în vedere: elaborarea de
materiale didactice, publicaţii
ştiinţifice, activitatea cu
studenţii, recunoaşterea
naţională şi internaţională,
activitatea în comunitatea
academică şi participarea la
dezvoltarea instituţională

Actualizarea permanentă a site-ului facultăţii

Menţinerea unui standard corespunzător al
relaţiilor dintre Decanat şi studenţi, cadre
didactice şi administraţia Universităţii

Perfecţionarea sistemului de
colectare şi gestionare a
datelor de la Decanat
Păstrarea unei evidenţe
corespunzătoare a gestionării
fondurilor

Conducerea facultăţii
Membrii CEAC
Directorii de
departament
Conducerea facultăţii
Membrii CEAC
Directorii de
departament

Decembrie
2016

Conducerea facultăţii
Directorii de
departamente
Secretariatul
Administrator site
Secretar Şef
Administrator

Permanent

Decembrie
2016

Permanent

Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
Prodecan,
Şef lucr.dr. Horea Bedelean
Decan,
Prof. dr. Octavian Popescu
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