Propuneri pentru imbunatatirea continua a calitatii in cadrul
Facultăţii Ingineria Sistemelor Biotehnice
pentru anul universitar 2012-2013
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
BUCURESTI
Nr.crt.

Obiective

1

Pregătirea vizitei comisiei ARACIS în
vederea evaluării periodice a
programului de licenţă MIAIA

2

Analiza şi modernizarea tehnologiei
didactice la toate disciplinele predate
în cadrul facultăţii.

3

Optimizarea implementării în facultate
a platformei Moodle.

4

Amenajarea şi dotarea unei săli
destinate şedinţelor de Consiliu al
facultăţii precum şi manifestărilor
ştiinţifice.

5

Perfecţionarea activităţii de evaluare a
cadrelor didactice de catre studenti şi
analiza în consiliul facultatii a
evaluarii.

6

Actualizarea şi îmbunătăţirea site-ului
facultăţii şi al catedrelor

Activitati propuse
-Evaluare interna;
-Evaluare externă
- Analiza fişelor de disciplină şi
corelarea lor cu materia predată
efectiv.
-Modernizarea tehnologiei de
predare,de la caz la caz.
- Creşterea numărului cursurilor
introduse pe platformă.
- Popularizarea în rândul
studenţilor a necesităţii utilizării
platformei Moodle si creşterea
numărului de studenţi care o
accesează

- Perfecţionarea şi planificarea
activitatii de evaluare a cadrelor
didactice de catre studenti, printrun chestionar format hard;
- Analiza rezultatelor evaluarii in
Biroul Executiv şi Consiliul
Profesoral al facultatii.

Responsabilitati

Termen de
realizare

Decan, Prodecani, Comisiile
de învăţământ şi calitate,
Biroul Consiliului Facultăţii

15.12.2012

Decan
Biroul Consiliului Facultăţii
Directori departamente

continuu

Responsabil cu
informatizarea
Studenţii din Consiliul
facultăţii
Tutorii anilor

continuu

Decan
Prodecani
Director Departament
Sisteme biotehnice
Administrator şef facultate

iunie 2013

Consiliul Profesoral.
Tutorii anilor
(Studenti implicati,
Asigurarea conditilor)

martie 2013

Decanat
Responsabil cu
informatizarea pe fac.
Responsabilii pe Catedre

continuu

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Eficientizarea transmiterii informaţiilor
între Decanatul facultăţii şi studenţi cu
ajutorul site-ului facultăţii
Îmbunătăţirea activităţii de cercetare a
studenţilor, inclusiv a celor de la
studiile de master, şi participarea lor la
sesiuni de comunicări ştiinţifice
Îmbunătăţirea activităţii de practică a
studenţilor, de la programele de studii
de licenţă şi masterat, prin lărgirea
parteneriatului cu mediul socioeconomic
Perfecţionarea pregătirii profesionale a
studenţilor de la programele de licenţă
prin intreprinderi simulate

Decan
Prodecani, Responsabil cu
informatizarea pe facultate
Decan, Prodecani, Directori
de departamente,
Responsabili de programe
de studii
- Încheierea acordurilor de
parteneriat
- Stabilirea temelor de practică
- Încheierea Convenţiilor cadru
(tripartite)

Analiza rezultatelor invatarii, la nivelul
absolventilor de licenta, si elaborarea
unor propuneri de imbunatatire a
fişelor disciplinelor
Analiza rezultatelor invăţării, la nivelul
absolventilor de master, si elaborarea
unor propuneri de imbunatatire a
fişelor disciplinelor

- Realizarea broşurii facultăţii, a
pliantului promoţional şi
prezentarea ofertei educaţionale a
facultăţii în cadrul liceelor
- Promovarea ofertei educaţionale
în Media
-Monitorizarea rezultatelor
absolventilor de licenta
- Analiza rezultatelor si masuri de
imbunatatire
- Monitorizarea rezultatelor
absolventilor de studii de masterat
- Analiza rezultatelor si masuri de
imbunatatire

Urmărirea inserţiei absolvenţilor
facultăţii pe piaţa forţei de muncă

- Completare chestionare alumni fedback

Îmbunătăţirea activităţii de promovare
a facultăţii şi pregătirea sesiunii de
admitere 2013-2014

Creşterea participării studenţilor la
activităţile din cadrul programelor
POSDRU derulate prin facultate
Monitorizarea modului de desfăşurare
a activităţii în cadrul proiectelor de
diplomă şi a lucrărilor de disertaţie

DECAN
PROF.DR.ING. GH. VOICU

continuu

10.05.2013

Decan, Prodecani, Directori
departamente

10.05.2013

Decan, Prodecani, Directori
departamente, Responsabili
de programe de studii

10.06.2013

Decan, Prodecani, Biroul
Consiliului Facultatii

30.04.2013

Consiliul profesoral
Decan, Prodecani

01.03.2013

Consiliul profesoral
Decan, Prodecani

01.05.2013

Consiliul profesoral
Decan, Prodecani,
Secretariatul facultăţii

continuu

Decan, Prodecani,
Responsabili proiecte

01.04.2013

Decan, Prodecani,
Conducători ştiinţifici

continuu

PRODECAN CALITATE,
CONF.DR.ING. CRAIŢA CARP-CIOCÂRDIA

