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Către
Departamentul pentru Asigurarea Calităţii
Prin prezenta vă înaintăm Raportul la Planul Operaţional 2013 al facultăţii:
Obiectiv/
Denumire Obiectiv/ Acţiune
Acţiune
1.10.
Elaborarea şi afişarea pe site-ul Universităţii din
Oradea a Planului Operaţional al facultăţilor pentru
anul 2014
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a
2.7.
prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de
studiu de către studenţi, reflectarea în Rapoartele de
Autoevaluare, preluarea în baza de date şi
prezentarea situaţiei în CA şi SU
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a
2.8.
prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de
studiu (autoevaluare, evaluare în departament),
reflectarea în RAE şi în baza de date, prezentarea
situaţiei în Consiliile Facultăţilor şi SU
Urmărirea instituirii pârghiilor de operaţionalizare a
3.1.
învăţământului centrat pe student

3.3.

3.9.

3.10.

Grad/Mod de realizare
+ Justificări
Da

Da
prin FAC

Da,
procese verbale la sedintele
CD si CF

Da
prin Fisele de disciplina,
practica de specialitate,
consultatii, cercetare
Implementarea la nivelul tuturor facultăţilor şi a Da
IOSUD a sistemului informatizat de evidenţă şi Operarea in UNIWEB
gestiune destinat relaţiilor cu studenţii (cataloage,
planuri de învăţământ, alte documente). –
„UNIWEB” şi „INFOSTUDENT”
Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Da,
Măsuri şi sancţiuni
Prin procesele verbale de
constatare
la
nivelul
facultatii
Verificarea şi efectuarea compatibilizării Planurilor Da,
de Învăţământ ale programelor de studii universitare Anual, conform cerintelor
de licenţă, cu Planurile de Învăţământ existente la ARACIS
universităţi de referinţă din Europa şi România
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Obiectiv/
Denumire Obiectiv/ Acţiune
Acţiune
Evaluarea internă a programelor de studii sub
3.11.
aspectul
calităţii
şi
eficienţei.
Lichidarea
programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile
de calitate sau / şi un minim al eficienţei. Se
analizează, în regim de urgenţă, programele de studii
nominalizate ca deficitare la evaluările ARACIS
3.12.

3.13.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.
3.20.

3.21.

3.22.
3.25.

3.26.
3.28.

3.30.

Grad/Mod de realizare
+ Justificări
Da,
Programe evaluate in 2013:
-Informatica,
-Fizica medicala,
-Ecologia
si
protectia
mediului,
-Matematica in engleza
Diversificarea ofertei educaţionale în limbi de - Matematica in engleza
circulaţie internaţională (engleză) pentru toate
nivelele, în vederea atragerii de studenţi străini
Dezvoltarea şi implementarea modalităţilor de Da,
formare a stilurilor de învăţare / predare eficiente, în Utilizarea
resurselor
vederea operaţionalizării învăţământului centrat pe multiple de invatare
student în fiecare facultate
Editarea în regim de urgenţă a cursurilor de Da,
specialitate pentru programele de studii deficitare. Este elaborat anual
Fiecare facultate va elabora programul propriu de
editare-actualizare a cursurilor astfel încât să fie
acoperite la zi, programele de studii pe care le
coordonează. Utilizarea resurselor alocate pentru
achiziţii carte, în scopul achiziţiei cursurilor proprii
Analiza necesităţilor pe care le implică stagiile de Da,
practică pentru programele de licenţă, pentru Exista Regulament de
creşterea calităţii acestei activităţi
practica la nivelul facultatii
Verificarea respectării obligativităţii cadrelor Da,
didactice de a prezenta la prima oră de curs fişa Prin procesul verbal de
disciplinei şi depunerea acesteia la Directorul de constatare
Departament
Actualizarea Ghidului de Studii pentru programe de Da,
licenţă şi masterat
Prin tipografia ID
Reactualizarea şi aplicarea criteriilor de promovare Da,
prin concurs a cadrelor didactice, astfel încât să fie Cu respectarea criteriilor
îndeplinite standardele ARACIS şi să se asigure CNATDCU
eficientizarea programelor de studii
Scoaterea la concurs a posturilor didactice în vederea Da,
acoperirii cu personal didactic calificat, titular, de Conform procedurii la
bună calitate, a posturilor din statele de funcţii
nivel de universitate
Extinderea sistemului de învăţământ IDIFR la alte Nu se aplica
domenii decât cele actuale
Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de Da,
Învăţământ a confirmării de consultare a In sedintele de CF
angajatorilor
Verificarea existenţei Planurilor de Învăţământ în In curs de elaborare
RNC
Organizarea practicii în perioade compacte, în cadrul Da,
companiilor, pentru familiarizarea cu mediul în care Regulament de practica la
vor lucra după absolvire
nivelul facultatii
Înfiinţarea de programe de studii postuniversitare
Da,
Exista 11 programe de
studii postuniversitare la
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Obiectiv/
Acţiune

Denumire Obiectiv/ Acţiune

4.3.

Parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru
dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii

4.6.

Elaborarea de proiecte pentru finanţarea Centrelor de
Cercetare, din programele naţionale şi internaţionale
de finanţare, având ca şi destinaţie construcţia /
reabilitarea spaţiilor şi achiziţia echipamentelor
destinate activităţilor de cercetare, dezvoltare,
inovare;

4.19.

Analiza necesităţilor privind fondul de carte şi
reviste de specialitate la bibliotecă, alocarea sumei
necesare

5.49.
5.50.
5.51.
6.3.

Amenajare microferma în S.C.D. Pomicola
Amenajare „Microflora” în S.C.D. Pomicola
Reabilitare şi amenajare cladire şi incintă 1 Mai

6.7.

Facilitarea acordării de burse de studiu de către
companii, studenţilor selectaţi în vederea angajării
după absolvire în companiile respective
Înfiinţarea asociaţiei de absolvenţi ai Universităţii
din Oradea (Alumni)
Crearea sistemului informatizat de tutoriat absolvent
– student.
Elaborarea de materiale promoţionale şi de ofertă
academică

6.16.
6.17.
7.9.

Organizarea periodică a unor întâlniri cu
reprezentanţi ai instituţiilor locale şi mediului de
afaceri

DECAN,
Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP
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Grad/Mod de realizare
+ Justificări
nivelul facultatii
Da,
Exista
documente
la
decanul facultatii
Da,
in anul 2013 sunt proiecte
HU-RO (2), PN II (2),
Proiect international cu
Franta (1), Contract de
colaborare
Dubna(1),
Brevete de inventii (3).
Da,
Am
utilizat
suma
repartizata
NA
NA
NA
Da,
Conferinta
anuala
a
facultatii si conferinta
internationala
Nu

Nu
Nu
Da,
Prezentarea

