Propuneri pentru imbunatatirea continua a calitatii in cadrul Facultăţii
Ingineria Sistemelor Biotehnice pentru anul universitar 2008-2009
UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
BUCURESTI
Nr.crt.
1
2

3

4

Obiective
Definitivarea evaluarii periodice a
programelor de studii de licenta
din Facultatea ISB
Elaborarea noilor programe de
master
Participarea la elaborarea şi
analiza activităţilor de
perfectionare a sistemului de
pregatire prin doctorat.

Analiza desfasurarii
laboratoarelor.

5

Implementarea în facultate a
platformei Moodle.

6

Asigurarea si imbunatatirea
securitatii in spatiile facultăţii.

7

Analiza în consiliul facultatii a
evaluarii cadrelor didactice de
catre studenti.

Activitati propuse
-Evaluare interna

- Analiza regulamentului de
desfasurare a studiilor
doctorale;
- Analiza masurilor ce se impun
pentru cresterea calitatii
studiilor doctorale.
- Transmiterea de date pentru
elaborarea brosurii cu
denumirea laboratoarelor din
UPB, lucrarile ce se desfasoara
si infrastructura disponibila.

Responsabilitati
Prodecan invatamant
Biroul Consiliului
Facultăţii
Şefi Catedre
Prodecan învăţământ

Termen de
realizare
1.11.2009
01.12.2008

Prodecan învăţământ
Şefi Catedre
Conducători de doctorat

01.07.2009

Decan
Secretar ştiinţific
Sefi Catedra

15.06.2009

- Popularizarea şi
implementarea platformei
Moodle

Decan
Responsabil cu
informatizarea

continuu

- Stabilirea unui sistem de
asigurare a securitatii în
facultate şi la catedrele acesteia.
- Planificarea activitatii de
evaluare a cadrelor didactice de
catre studenti;
- Analiza rezultatelor evaluarii

Decan
Biroul Consiliului
Facultăţii

continuu

Consiliul Profesoral.
(Studenti implicati,
Asigurarea conditilor)

1.10.2009

8

9

10

10

11

in Consiliul Profesoral al
facultatii.
- Stabilirea stadiului actual al
dotarii multimedia in facultate;
- Elaborarea necesarului de
Instalarea de sisteme multimedia
mijloace multimedia pe
fixe in salile de curs ale facultatii.
facultate;
- Achizitie mijloace
multimedia.
Analiza rezultatelor invatarii ale
-Monitorizarea rezultatelor
absolventilor de licenta si
absolventilor de licenta
propuneri de imbunatatire a
- Analiza rezultatelor si masuri
programelor
de imbunatatire
-Translatarea descriptorilor de
nivel in descriptori de program
- Stabilirea obiectivelor si a
Adaptarea programelor de studii in
rezultatelor invatarii pentru
conformitate cu cerintele
programele de studii
ARACIS – ACPART
- Stabilirea competentelor
absolventilor pentru programele
de studii de licenta
- Numirea membrilor comisiei
Dezvoltarea competentelor
calitatii pe facultate
membrilor Comisiei de Calitate
- Implicarea mai accentuata a
din facultate si a corpului de
cadrelor didactice din facultate
auditori interni
ca evaluatori ARACIS
- Imbunatatirea regulamentului
de desfasurarea a activitatii
Dezvoltarea invatamantului centrat profesionale a studentilor
pe student in facultate
- Elaborarea procedurii de
recunoastere a cunostiintelor
anterioare

DECAN
PROF.DR.ING. GIGEL PARASCHIV

PRODECAN CALITATE
PROF.DR.ING. GH. VOICU

Decan
Biroul Consiliului
Facultăţii

continuu

Consiliul profesoral
Decan

08.10.2009

Decan
Prodecani
Secretar stiintific
Sefi de catedra

10.11.2009

Decan
Biroul Consiliului
Facultăţii
Comisia de calitate

10.11.2008

Decan
Biroul Consiliului
Facultăţii
Comisia de calitate

continuu

SECRETAR ŞTIINFIC,
CONF.DR.ING. CRAIŢA CARP-CIOCÂRDIA

