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1. Acţiuni realizate din Planul de îmbunătăţire al Calităţii în anul 2010-2011, realizate în 

facultatea ISB: 

- autoevaluarea cadrelor didactice; 

- evaluarea colegiala pentru fiecare cadru didactic; 

- evaluarea capacităţii didactice si deontologice a cadrelor didactice de către studenţi; 

- reamenajarea unor spaţii din catedrele facultăţii; 

- înfiinţarea a două centre de cercetare în facultate; 

- reactualizarea site-lui de prezentare a facultăţii şi a catedrelor; 

- monitorizarea rezultatelor după finalizarea cursurilor de masterat de prima promoţie a 

ciclului Bologna; 

- readaptarea ciclului de studii masterale la cerinţele Procesului Bologna şi legislaţiei 

româneşti; 

- monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor facultăţii pe piaţa muncii; 

- implicarea în activităţile de cercetare ştiinţifică ale catedrelor, a studenţilor cu 

performante deosebite; 

- monitorizarea procesului de asigurare de materiale didactice; 

- analiza modului de desfăşurare a lucrărilor de laborator; 

- crearea de parteneriate (facultate – institute de cercetare, facultate – unităţi economice, 

facultate – unităţi de învăţământ preuniversitar); 

- elaborarea dosarelor de acreditare a tuturor programelor de master din facultate; 

- evaluarea programelor de master de către ARACIS şi acreditarea acestora; 

- întărirea relaţiilor cu mediul economic prin încheierea de acorduri de colaborare cu 

prilejul stagiului de practică de 12 săptămâni a studenţilor anului III; 

- corelarea indicatorilor de eficienta cu cerinţele ARACIS. 

2. În cadrul şedinţelor Comisiei de AQ din facultate s-au purtat discuţii cu privire la eficacitatea 

îndeplinirii cerinţelor metodologiei ARACIS pentru programele de studii. 

3. Deoarece membrii Comisiei de AQ din facultate fac parte din Consiliul facultăţii au participat 

la Consiliile Profesorale în cadrul cărora s-a făcut analiza rezultatelor sesiunilor de examene. 

4. Facultatea ISB a întreprins acţiuni de revigorare a Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii ISB în 

nume propriu. 

5. Facultatea ISB a stabilit o serie de parteneriate cu mediul socio-economic după cum urmează: 

- Acord de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini 

destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti; 

- Acord de colaborare cu SC Agropartners SRL; 

- Acord de colaborare cu SC INOE 2000-IHP; 

- Acord de colaborare cu Apicola Costache SRL, Ion Roată, jud. Ialomiţa; 

- Acord de colaborare privind protecţia împotriva poluării vibro-acustice în mediul 

ocupaţional cu Laboratorul de zgomot şi vibraţii şi Univ. “DUNĂREA DE JOS”  

Galaţi, Centrul Regional Interdisciplinar de Cercetare în domeniul Poluării Vibro-

Acustice cu sediul în Brăila; 

- Acord de colaborare cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. 



- Acorduri de colaborare cu Grupul Şcolar Energetic Bucureşti, Grupul Şcolar „Emil 

Racoviţă” Roşiorii de Vede, jud. Teleorman. 

6. Toate cursurile care se ţin la programele de studii din facultate sunt acoperite cu manuale de 

specialitate. 

7. În procesul de învăţământ din facultate au fost atrase, în ultimii 2 ani, un număr de 3 cadre 

didactice tinere. 

8. Considerăm că platforma Moodle a fost implementată într-un procent de 70% în facultatea 

noastră. 

9. În facultatea ISB o parte a studenţilor au răspuns acţiunii de evaluare a cadrelor didactice. Pe 

baza acestor evaluări urmează să se facă o analiză în cadrul Consiliului facultăţii. 

10. Facultatea ISB a lansat acţiunea de evaluare a satisfacţiei studenţilor prin împărţirea 

chestionarelor şi urmărirea completării lor cu responsabilitate. Se are în vedere şi realizarea 

analizei  rezultatelor acestora. 

11. Planul acţiunilor de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice si de cercetare din facultatea 

ISB cuprinde următoarele acţiuni pentru anul universitar 2011-2012: 

- autoevaluarea şi evaluarea colegiala a cadrelor didactice; 

- evaluarea capacităţii didactice şi deontologice a cadrelor didactice de către studenţi; 

- continuarea reamenajării unor spaţii din catedrele facultăţii în vederea creării de noi 

laboratoare; 

- crearea in facultate a unui centru de consiliere si orientare in profesie; 

- reactualizarea şi îmbunătăţirea site-lui de prezentare a facultăţii si catedrelor facultăţii; 

- readaptarea ciclului de studii masterale la cerintele Procesului Bologna si legislatiei 

romanesti; 

- implicarea in activităţile de cercetare ştiinţifica a catedrelor, a studenţilor cu 

performante deosebite; 

- continuarea activităţii de monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor facultăţii 

pe piaţa muncii; 

- continuarea activităţii de utilizare a platformei Moodle; 

- atragerea de parteneri din mediul economic privat sau de stat, pentru încheierea de 

contracte de cercetare; 

- continuarea activităţii de realizare de parteneriate între: facultate – facultăţi ale UPB sau 

alte universităţi din ţară sau din străinătate, facultate – institute de cercetare, facultate – 

unităţi economice, facultate – unităţi de învăţământ preuniversitar. 

 

          Decan,            Responsabil AQ Facultate ISB, 

 

Prof.dr.ing. Gigel PARASCHIV          Prof.dr.ing. Gheorghe VOICU 


