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UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Facultatea de Biologie şi Geologie 

 
 

PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 
 

Domenii ale 
calităţii 

Obiective Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivelor. Criterii 
Cuantificarea obiectivului/ 

Indicatori 
Responsabili Costuri 

estimate/sursa de 
finanţare 

Termen 

Capacitate 
instituţională 

1. Îmbunătăţirea 

conducerii şi 

eficientizarea 
activităților 

administrative 

- Elaborarea Programului de Asigurare a 
Calității pe anul 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
- Elaborarea Raportului sintetic 
privind evoluția Facultăţii de Biologie și 
Geologie în anul 2021 

Evaluarea Raportului sintetic 
privind evoluția Facultăţii de 

Biologie și Geologie în anul 
2020 și Evaluarea Plan de 

Asig. Calit. 2020/2021.  
Întocmire Plan de Asig. Calit. 
2021 
 
 
Raport sintetic 
în anul 2021 
 

Decanul 
Responsabil CEAC pe 
facultate  
 
 
 
 
 
 
Decanul 
Prodecanii 

 Octombrie 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2022 

2. Îmbunătăţirea 

calităţii activităţii 

didactice  

- Eficientizarea politicii de personal la nivel 
de departamente pe criterii de competență 
 

Posturi neacoperite scoase la 
concurs, necesare creşterii 

calităţii procesului de 

învăţământ 
Numărul de persoane 

promovate/an/facultate/linie 
de studiu 
Aprecierea prestaţiei ştiinţifice 

şi didactice a candidaţilor 

Decanul 
Directorii de 
departamente 

Buget Februarie 
2022 
Iulie 2022 

3. Consolidarea 
modului de evaluare 
internă a calității 

-Adaptarea practicilor de evaluare internă la 

standardele de performanță internațională 
Funcționarea structurilor 

responsabile cu evaluarea 
internă la nivelul facultății. 
Raporate de evaluare 
intercolegială, de către 

conducere, de către studenți 

Decan 
Responsabil asigurarea 
calității  
Membrii CEAC 

 Septembrie  
2022 

4. Creşterea calităţii 

activităţii desfăşurate 

de tot personalul din 
Fac. de Biol şi Geol. 

- Revizuirea, actualizarea și  elaborarea unor 
regulamente şi procedurilor interne pentru 

activităţile din Facultatea de Biologie şi 

Geologie, conform prevederilor legale și a 

celor instituționale.  

Regulamente şi proceduri 

revizuite și actualizate. 

Documente noi elaborate.  

Decan 
Prodecani 
Membrii Comisie de 
Regulamente 

 Septembrie 
2022 

- Modernizarea spaţiilor didactice din 

facultate  
Laboratoare şi săli de curs 

dotate cu echipamente, 
mobilier etc. 
 

Conducerea facultăţii 
Administraţia 

facultăţii 
Dir. de departament 

Fonduri acordate de 
UBB sau accesate 
prin granturi interne 
ale UBB, facultate 

Periodic 
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Directorii de grant şi prin propuneri de 

proiecte  
- Participare la competiţii pentru obţinerea 

de proiecte de cercetare naţionale şi/sau 

internaţionale 

Proiecte câștigate. Fonduri 

obţinute din proiecte şi/sau 

contracte/departament 
Dezbateri asupra ofertelor de 
proiecte şi a capacităţii 

colectivelor de câştigare şi 

realizare ale acestora 

Conducerea facultăţii 
Directorii de 
departament 
Cadrele didactice 

Stimulare prin 
gradaţii de merit 

Periodic 

- Creşterea producţiei ştiinţifice recunoscute 

internaţional a facultăţii, inclusiv prin 

creşterea standardelor revistelor Studia. 

Raportul ştiinţific al 

departamentelor şi al facultăţii 
Conducerea facultăţii 
Dir. de departament 
Redactorii şefi ai 
revistelor 

Stimulare prin 
gradaţii de merit 

Periodic 

Eficacitate 
educaţională 

5. Informarea 
potenţialilor studenţi 

- Promovarea facultăţii în rândul viitorilor 
posibili 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 organizaților 

studențești) 

Realizare unor broşuri de 

prezentare a facultăţii 
Actualizarea permanentă a 

site-ului facultăţii. 
Apariții în mass media și pe 

rețelele de socializare 
Prelegeri organizate pentru 
licee şi şcoli, protocoale de 

colaborare cu licee etc. 

Conducerea facultăţii 
Directorii de 
departament 
Corpul profesoral 

Fonduri ale 
facultăţii şi 

universităţii 
Proiecte 

Periodic 

6. Îmbunătăţirea 

programelor de 
studiu şi actualizarea 

programelor 
analitice 

- Analiza planurilor de învățământ și a 

fișelor de disciplină (cu respectarea 

normelor ARACIS și a reglementărilor 

interne UBB) la nivel licenţă și master, în 

cadrul comisiei de curriculum, în vederea 
corelării acestuia cu necesităţile 

angajatorilor 
- Actualizarea programelor analitice în 
funcţie de ultimele publicaţii în domeniu . 

Număr planuri de învățământ 

actualizate (licență și master) 
Raportul activităţii didactice 
Accentuarea aspectelor 
practice în activitatea 
didactică 
Analiza fişelor disciplinelor în 

departamente (licență și 

master) 

Conducerea facultăţii 
Directorii de 
departament 
Tutorii de an 
Responsabil de 
specializare 

Buget Periodic 

7. Creşterea calităţii 

activităţilor didactice 

şi a actului 

educaţional 

- aplicarea recomandărilor UBB privind 

activitățile de predare online  
- Integrarea în cadrul cursurilor şi 

laboratoarelor a unor date/informaţii/noutăţi, 

rezultate din activităţile de cercetare proprii 
sau din literatura cea mai recentă. 

Punerea accentului pe aspecte 
practice cu exemplificări 
Implicarea activă a studenților 

în procesul educațional 

Cadrele didactice 
titulare 

 Periodic 

- Aplicarea recomandărilor UBB privind 

activitățile de predare online. 
Monitorizarea accesului studenților la 

activitatea didactică online.  
 

Completarea unui chestionar 
de către studenți, analiza 

datelor și întocmirea unui 

raport. 

Comisia CEAC  Iunie 2022 

- Partcipare la proiecte de practică 
- Organizarea de aplicaţii practice de teren, 
vizite de studiu cu studenții pentru a 
asigura legătura cu mediul de afaceri. 

 

Aplicaţii de teren semestriale 

sau la sfârşit de an, cu 

caracter general sau pe 
discipline 

Conducerea facultăţii 
Directorii de 
departament 
Tutorii de an 
Responsabilii de 

Fonduri ale UBB 
şi ale facultăţii 
Proiecte POCU  
Fonduri 
extrabugetare 

Iunie 2022 
Periodic 
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practică, UBB Spaţiile pentru 

aplicaţie ale UBB  
8. Îmbunătățirea 

calității profesionale 

a cadrelor didactice 

- Implementarea planului individual de 
carieră academică 
- Evaluarea periodică a implementarii 

planurilor de redresare a cadrelor didactice 
care au obținut calificativ nesatisfăcător la 

evaluarea prestației didactice de către 

studenți 

Rapoarte de evaluare de către 

conducere și evaluare de către 

studenți 

Directorii de 
departament, Cadrele 
didactice titulare, 
Comisiile de resort din 
facultate 

 Iunie 2022 
Periodic 

9. Îmbunătăţirea 

calităţii studenţilor şi 

a pregătirii acestora 

- Adaptarea sistemului de admitere în 
facultate la situația actuală 
- Menţinerea şi perfecţionarea concursurilor 

„Emil Racoviţă” şi „Apáthy István” 

Număr candidaţi/loc bugetat 

la concursurile „Emil 

Racoviţă” şi „Apáthy István”, 

la admiterea din iulie 

Decanul 
Prodecanii 
Consiliul facultăţii 
Directorii de departament 

Bugetul facultăţii activitate 
continuă 

- Îmbunătăţirea activităţii tutoriale a 

cadrelor didactice 
Rapoarte asupra activităţilor 

tutoriale cu studenţii, 

dezbătute în departamente 
 

Conducerea facultăţii 
Tutorii de an 
Directorii de departament 

 Periodic 

- Atragerea unui număr mai mare de 

studenţi în proiecte și unele teme de 

cercetare ştiinţifică conduse de cadre 

didactice  

Număr de studenți atrași în 

proiectele de cercetare 
conduse de cadre didactice 
Număr de teme de cercetare 

abordate în cadrul cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti 

Directori de proiecte 
Toate cadrele didactice 

Proiecte Permanent 

- Stimularea studenţilor pentru participarea 

la mobilităţi tip Erasmus pentru conectarea 

la modelul european de învăţământ superior. 
- Stabilirea de parteneriate cu alte 
universități în vederea realizării de 

mobilități studențești 

Număr studenţi care au 

obţinut burse Erasmus. 
Număr de parteneriate noi sau 

reînnoite înceheiate cu alte 
universități. 

Responsabil Erasmus 
pe facultate 
Cadrele didactice 
titulare 

 Permanent 

Managementul 
calităţii 

10.Instituţionalizarea 

şi perfecţionarea 

evaluării interne a 

facultăţii 

- Perfecţionarea activităţii didactice la nivel 

licenţă şi nivel master, a regulamentului de 

examinare și notare a studenților 

Rezultatele chestionarului de 
evaluare a cursurilor şi 

lucrărilor practice/ 
seminariilor de către studenţi  
Regulamentul de examinare și 

notare 

Conducerea facultăţii 
Directorii de 
departament 

 Periodic 

- 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. 

Funcţionarea structurilor 

responsabile cu evaluarea 
internă la nivelul facultăţii 
Efectuarea periodică a 

auditării interne 

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

nivel de facultate 

 Periodic 

11. Dezvoltarea şi 

perfecţionarea 

procedurilor de 
evaluare a 

- Evaluarea de către colegi a performanţelor 

didactice şi de cercetare la nivelul fiecărui 

departament  

Numărul cadrelor didactice 

evaluate colegial 
Conducerea facultăţii 
Membrii CEAC 
Dir. de departament 

 Februarie 
2022, Iulie 
2022 
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personalului didactic - Evaluarea personalului didactic de către 

studenţi 
Numărul cadrelor didactice 
evaluate on-line de către 

studenţi 

Conducerea facultăţii 
Membrii CEAC 
Dir. de departament 

 Martie 
2022, Iulie 
2022 

- Evaluarea de către conducerea 

facultăţii/departamentului 
Rezultatele aprecierii pe baza 
fișelor de autoevaluare, a 
fișelor de evaluare și a 

indicatorilor asumați în planul 

individual de carieră 

academică  

Conducerea facultăţii 
Membrii CEAC 
Directorii de 
departament 

 Ianuarie  
2022 

12. Îmbunătăţirea 

rezultatelor 
activităţii de 

cercetare a cadrelor 
didactice 

- Analiza activității  de cercetare existente şi 

a rezultatelor acestora în cadrul 
departamentelor  
- Dezvoltarea unor grupuri de cercetare noi 
și consolidarea celor existente 
- Creşterea participării la manifestări 

științifice naționale și internaționale  
- Implicarea cadrelor didactice în 
diseminarea rezultatelor activității științifice  
- Implicarea cadrelor didactice în activităţi 

de consultanţă 

Numărul de articole sau 

lucrări ştiinţifice, rezultate din 

derularea unor proiecte, 
comunicate/publicate.  
Numărul de cadre didactice 
implicate în activitatea de 
cercetare din cadrul unor 
proiecte/contracte de 
consultanţă. 
Manifestări ştiinţifice  
Seminarii științifice 
organizate periodic (o dată la 

3 săptămâni) în cadrul 

facultății 

Directori de 
departamente 
Responsabil asigurarea 
calităţii  
Prodecan responsabil 
cu cercetarea 
 

 Iunie 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodic 

13. Creşterea 

vizibilităţii facultăţii 

atât pe plan naţional, 

cât şi internaţional 

- Organizarea noului site al facultății și ale 

site-urilor departamentelor. 
- Revizuirea  și actualizarea documentelor 
prezente pe site, conform prevederilor legale 
și a celor instituționale 

Site-ul facultății și site-urile 
departamentelor 

Conducerea facultăţii 
Dir. de departamente 
Secretariatul 
Administrator site 

 Septembrie 
2022 

- Cresterea vizibiliății Facultății și a cadrelor 
didactice 

- Menţinerea unui standard corespunzător al 

relaţiilor dintre Decanat şi studenţi, cadre 

didactice şi administraţia Universităţii 

Instituirea profilelor publice 
de Google Scholar, Publons/ 
Scopus ale cadrelor didactice 
Perfecţionarea sistemului de 

colectare şi gestionare a 

datelor de la Decanat 
Păstrarea unei evidenţe 

corespunzătoare a gestionării 

fondurilor 

Secretar Şef 
Administrator 
Prodecan responsabil 
cu cercetarea 
 

 Permanent 

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

            

http://qa.ubbcluj.ro/en/documents/ceac/ceac.pdf

