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2

3

Propuneri pentru imbunatatirea continua a calitatii in cadrul
Facultăţii Ingineria Sistemelor Biotehnice
pentru anul universitar 2010-2011

Obiective
Analizare şi revizuirea programelor
de studii de licenta din Facultatea
ISB, după încheierea primului ciclu
de către primele trei promoţii
Analiza programelor de master
interdisciplinare în vederea elaborării
dosarelor de acreditare
Analiza şi modernizarea tehnologiei
didactice la toate disciplinele predate
în cadrul facultăţii.

4

Optimizarea implementării în
facultate a platformei Moodle.

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

7

Eficientizarea transmiterii
informaţiilor între Decanatul facultăţii

Activitati propuse
-Evaluare interna

-Evaluare internă
- 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;
- Analiza rezultatelor evaluarii in
Consiliul Profesoral al facultatii.

Responsabilitati
Prodecan, Comisiile de
învăţământ şi calitate,
Biroul Consiliului
Facultăţii
Prodecani, Şefi Catedre,
Responsabili cu calitatea
din Catedre,

Termen de
realizare
1.12.2010

01.03.2011

Decan
Biroul Consiliului
Facultăţii
Sefi Catedra

15.06.2011

Responsabil cu
informatizarea
Studenţii din Consiliul
facultăţii
Tutorii anilor

continuu

Consiliul Profesoral.
(Studenti implicati,
Asigurarea conditilor)

1.02.2011

Decanat
Responsabil cu
informatizarea pe fac.
Responsabilii pe Catedre
Decan
Prodecani

continuu

continuu

8

9

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 prin lărgirea
parteneriatului cu mediul socioeconomic

10

Îmbunătăţirea activităţii de
promovare a facultăţii şi pregătirea
sesiunii de admitere 2011-2012

12

Repartizarea şi implicarea studenţilor
de la programele de master pentru
activităţi de cercetare în cadrul
colectivelor de cercetare ale
catedrelor de specialitate

13

Extinderea instalării de sisteme
multimedia fixe în sălile de curs şi de
laborator ale facultatii.

14

Analiza rezultatelor invatarii ale
absolventilor de licenta si propuneri
de imbunatatire a fişelor disciplinelor

15

Urmărirea inserţiei absolvenţilor
facultăţii pe piaţa forţei de muncă

DECAN
PROF.DR.ING. GIGEL PARASCHIV

Responsabil cu
informatizarea pe fac.

- Realizarea pliantului promoţional
şi prezentarea ofertei educaţionale
a facultăţii în cadrul liceelor
- Promovarea ofertei educaţionale
în Media

- Elaborarea necesarului de
mijloace multimedia pe facultate;
- Achizitionarea mijloacelor
multimedia.
-Monitorizarea rezultatelor
absolventilor de licenta
- Analiza rezultatelor si masuri de
imbunatatire

PRODECAN CALITATE
PROF.DR.ING. GH. VOICU

Decan, Prodecani, Secretar
stiintific facultate

30.04.2011

Decan, Prodecani, Sefi
catedra

30.04.2011

Decan, Prodecani, Biroul
Consiliului Facultatii

31.03.2011

Decan, Sefi de catedră,
Responsabili de Master

15.10.2010

Decan, Biroul Consiliului
Facultăţii

continuu

Consiliul profesoral
Decan

01.03.2010

Consiliul profesoral
Decan

continuu

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

