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MISIUNE ŞI OBIECTIVE
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta
Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, ale cărei prevederi sunt în concordanţă cu legislaţia naţională şi
cu principiile europene ale învăţământului superior. Din punct de vedere al capacităţii instituţionale,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dispune de o organizare coerentă şi de un sistem adecvat de
conducere şi administrare, are baza materială şi resursele financiare necesare unei funcţionări stabile,
precum şi resursele umane necesare realizării misiunii şi obiectivelor propuse.
Misiunea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este de asigurare a calităţii sistemului de
pregătire iniţială şi de formare continuă a personalului didactic din instituţii de învăţământ,

în

concordanţă cu politicile educaţionale în domeniu, cu cerinţele pieţei muncii şi cu evoluţiile
disciplinelor teoretice şi practice specifice, promovând o abordare interdisciplinară şi cu preocupări
ferme spre cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dar şi spre creaţia din domeniul educaţiei
fizice şi sportului.
Asumarea rolului de motor de dezvoltare al societăţii, prin vegherea permanentă asupra cererii
de specialişti din mediul educaţie fizică şi sport şi adaptarea permanentă a ofertei educaţionale creând
competenţe profesionale şi de cercetare pe toate domeniile abordate.
Cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului de Educaţie fizică şi
performanţă sportivă, prestând servicii educaţionale de calitate, în conformitate cu criteriile,
standardele şi indicatorii de performanţă ARACIS, atât în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,
precum şi la toate facultăţile din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad.
Asemenea altor institute de învăţământ superior din ţara noastră şi Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport şi-a propus câteva direcţii de acţiune, care sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cât şi cu
imperativele cuprinse în metodologia de evaluare, cu standardele de referinţă şi indicatorii de
performanţă ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
Obiectivul strategic al facultăţii este de a deveni o puternică bază de învăţământ, precum şi de
cercetare ştiinţifică, asigurând pregătirea de specialişti pentru domeniile de referinţă, acoperirea
nevoilor de specialişti reclamate de dezvoltarea societăţii româneşti.
Obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport sunt:
•

Perfecţionarea prestaţiilor academice ale cadrelor didactice, confirmată prin calitatea actului
educaţional şi prin rezultatele studenţilor din ciclul universitar de licenţă;

•

Dezvoltarea continuă a calităţii contribuţiei cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică
fundamentală şi aplicată;
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•

Dezvoltarea unui management al calităţii şi a unei culturi organizaţionale în concordanţă cu
politicile educaţionale ale UAV, ARACIS şi MEN precum şi cu tendinţele naţionale şi europene
ale acestora;

•

Perfecţionarea viitorilor specialişti, adică a absolvenţilor noştri, care vor activa în diferite
instituţii şi unităţi de profil, învăţământ, administraţie, prin înzestrarea lor cu competenţe în
domeniile

comunicării

interpersonale,

al

utilizării

tehnologiei

informaţionale,

al

interculturalităţii şi al învăţării pe tot parcursul vieţii;
•

Asigurarea unei calităţi crescânde a ofertelor de formare continuă pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar (prin dezvoltare profesională - grade didactice - şi perfecţionare
periodică) prin programe şi module flexibile;

•

Amplificarea cooperării Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport cu celelalte entităţi, legal
constituite, din UAV, în plan transversal, îndeosebi cu facultăţile de ştiinţe umaniste şi sociale,
inginerie, ştiinţe exacte, departamentul pentru pregătirea didactică;

•

Dezvoltarea parteneriatelor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport cu alte instituţii specializate
din ţară şi străinătate, în domeniul cercetării ştiinţifice, şi al practicii didactice;

•

Înfiinţarea programelor de studii universitare de masterat.
Aceste obiective strategice sunt completate de o serie de obiective specifice pe termen de 3 ani,

particularizate în patru direcţii principale:
1. activitatea didactică şi cadrele didactice;
2. cercetarea ştiinţifică;
3. parteneriatul cu studenţi;
4. parteneriatul cu mediul sportiv.
Întreaga activitate a facultăţii se aliniază Strategiei de dezvoltare a universităţii şi
regulamentelor interne ale UAV, scopul fundamental fiind un învăţământ de calitate, organizat în ciclul
complet de studii, adică licenţă şi masterat.

1. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Cercetarea ştiinţifică reprezintă o preocupare permanentă a cadrelor didactice din cadrul
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe baza strategiei
de cercetare a facultăţii.
În ultimii 5 ani, cercetarea a fost valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice, publicaţii
ştiinţifice, cercuri studenţeşti şi alte structuri de valorificare. Fiecare cadru didactic şi cercetător are,
anual, cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică. Aceste lucrări au fost valorificate
prin publicaţii în reviste de specialitate, recunoscute, din ţară sau din străinătate, comunicări ştiinţifice
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prezentate la sesiuni naţionale şi internaţionale, simpozioane, seminarii, etc. Publicaţiile, lucrările de
anvergură etc. sunt menţionate în baze de date internaţionale.
Universitatea desfăşoară activităţi de cercetare, facultatea fiind implicată în ultimii 5 ani, prin
cadrele didactice ale acesteia, în contracte de cercetare, granturi de cercetare şi proiecte finanţate din
fonduri europene.
În cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, sub egida Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,
s-a înfiinţat în anul 2010, Centrul de Cercetare pentru Activităţi Fizice, ca platformă de lucru pentru
activităţi de cercetare disciplinară şi interdisciplinară în domeniul Ştiinţei Sportului şi a Educaţiei
Fizice, având patru subdomenii. Centrul de Cercetare pentru Activităţi Fizice a fost analizat şi acreditat
de Senatul Universităţii “Aurel Vlaicu" din Arad la data de 19.01.2010.
Strategia revistei facultăţii „ARENA – Journal of Physical Activities” pentru perioada
următoare prevede:
atragerea specialiştilor de vârf din ţară şi din străinătate, pentru a publica în revistă;
apropierea de asociaţiile profesionale din domeniu, cu introducerea unei rubrici dedicate
acestora;
extinderea schimbului de publicaţii cu universităţi şi instituţii de cercetare de profil, din
ţară şi străinătate.
Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii într-o instituţie de învăţământ
superior, iar în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport îşi desfăşoară activitatea Centrul de
Cercetare pentru Activităţi Fizice care are misiunea de a promova relaţiile disciplinare şi
interdisciplinare de cercetare la nivel local, naţional, euroregional şi internaţional, prin activităţi de
cercetare, culturale, sociale şi educaţionale.
Centrul de Cercetare pentru Activităţi Fizice constituie platforma de lucru pentru activităţi de
promovare şi dezvoltare curriculară în domeniile de activitate, precum şi suport pentru aplicaţii la
grantul de cercetare ştiinţifică, individuale şi/sau de grup.
Pentru realizarea acestei misiuni, Centrul şi-a fixat următoarele obiective:
•

Interfaţa de cooperare disciplinară cu centre de profil şi cu asociaţii profesionale orientate către
dezvoltarea studiului disciplinar în domeniile de activitate;

•

Constituirea şi consolidarea unui cadru de dezvoltare a parteneriatelor de cercetare locale,
naţionale, euroregionale şi internaţionale;

•

Consolidarea unei comunităţi disciplinare pentru producţia, sprijinirea, finanţarea şi editarea
unor publicaţii de specialitate;

•

Structurarea unei interfeţe de cooperare disciplinară cu instituţii disciplinare de profil din ţară şi
din străinătate;
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•

Formarea şi dezvoltarea competenţelor şi exigenţelor de cercetare, de profil, în rândul cadrelor
didactice şi a studenţilor;

•

Organizarea de evenimente pentru promovarea relaţiilor între cercetătorii de profil la nivel
local, naţional, euroregional şi internaţional;

•

Organizarea de cursuri de pregătire, instruire, dezvoltare şi training pentru tineri cercetători;

•

Organizarea de conferinţe, seminarii şi colocvii naţionale şi internaţionale pe diferite teme de
interes disciplinar, cultural, social şi educaţional;

•

Organizarea de cursuri de informare şi promovare a relaţiilor disciplinare, culturale, sociale şi
educaţionale în rândul studenţilor;

•

Organizarea de contacte cu cercetătorii de profil din ţară şi străinătate;

•

Editarea de publicaţii de interes disciplinar, cultural, social şi educaţional pe teme specifice
domeniului şi profilului de activitate;

•

Afilierea CCAF la alte asociaţii de cercetare profesională din domeniu.

Obiective prioritare:
a)

Clasificarea facultăţii. Evaluare externă conform legislaţiei în vigoare. Creşterea cu 2% anual a

punctajului mediu obţinut la nivelul facultăţii de un cadru didactic
Termen: anual
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Preşedintele comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
b)

Intensitatea cercetării ştiinţifice. Recunoaşterea revistei facultăţii la nivel internaţional.

Creşterea numărului de indexări în baza de date
Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, asist.univ.dr. Viorel-Petru Ardelean
c)

Intensitatea cercetării ştiinţifice. Număr de conferinţe organizate - 2 conferinţe

Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, asist.univ.dr. Viorel-Petru Ardelean
d)

Intensificarea activităţii Centrului de cercetare. Număr de work-shop-uri - Minimum 4

Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, asist.univ.dr. Viorel-Petru Ardelean

2. PROCESUL EDUCAȚIONAL (ACTIVITATEA DIDACTICĂ)
Programele de studii ale facultăţii vor asigura un înalt nivel ştiinţific şi educaţional relevând
implicarea studenţilor în comunitate dar, în acelaşi timp, şi preocuparea privind propriul parcurs
educaţional. Oferta educaţională va fi atractivă şi interesantă şi se va desfăşura în contact direct cu
piaţa muncii şi cu societatea. Facultatea va promova sistematic procesul de internaţionalizare a tuturor
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programelor de studii pentru a creşte calitatea şi înţelegerea globală. Facultatea îşi propune să
şcolarizeze studenţi la toate ciclurile de studii universitare: licenţă, master şi şcoală doctorală.
Facultatea îşi propune să-şi adapteze permanent oferta educaţională în funcţie de resursele
existente, necesarul de finanţare şi capacitatea instituţională. În acelaşi timp ne vom concentra
activitatea asupra competenţelor pe care absolvenţii le dobândesc la nivel profesional.
Obiective majore:
•

Elaborarea de analize ale planurilor de învăţământ la programele de studii de către comisia de

elaborare şi monitorizare a planurilor de învăţământ;
•

Implementarea de planuri de învăţământ pe principiile coerenţei între disciplinele de studiu şi

nivelul anilor de studii, precum şi asigurarea concordanţei cu competenţele înscrise în RNCIS şi
adaptării lor nevoile actuale şi viitoare;
•

Reacreditarea programului de studiu şi evaluarea externă a calităţii procesului educaţional;

•

Perfecţionarea continuă a cadrelor şi resurselor didactice – pentru obţinerea rezultatelor scontate

privind creşterea satisfacţiei studenţilor şi îmbunătăţirea gradului de inserţie pe piaţa forţei de muncă;
•

Dezvoltarea unui climat de colaborare activă şi responsabilitate a cadrelor didactice.
Pentru atingerea acestor obiective se va acţiona în următoarele direcţii:

•

Constituirea unui grup de lucru la nivelul facultăţii care să întocmească dosarele de

autoevaluare a programului de studii existent în facultate, precum şi a propunerilor pentru noi programe
de studii;
•

Extinderea mobilităţilor internaţionale în vederea desfăşurării de activităţi de predare sau de

îmbunătăţire a competenţelor de predare;
•

Modernizarea metodelor de predare şi implementarea de metode orientate spre formarea de

competenţe;
•

Trecerea de la sistemul transmiterii de informaţii, cunoştinţe etc., în procesul de predare, la

stimularea gândirii studenţilor, prin utilizarea de forme interactive, prezentarea de variante de
soluţionare a unor probleme, prezentarea de studii de caz etc.;
•

Creşterea nivelului calitativ al cursurilor, seminarilor şi lucrărilor practice, precum şi

actualizarea permanentă a tematicilor abordate;
•

Elaborarea fişelor disciplinelor, pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat precum şi

actualizarea anuală a conţinutului acestora în conformitate cu cerinţele legale;
•

Stimularea colaborării cadrelor didactice în vederea armonizării conţinutului fişelor

disciplinelor pentru a nu exista suprapuneri;
•

Elaborarea unui program de promovare a facultăţii în care fiecare cadru didactic să răspundă de

o anumită activitate;
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•

Informarea cadrelor didactice cu privire la discuţiile purtate şi la hotărârile adoptate în Consiliul

facultăţii şi la nivelul conducerii universităţii, în scopul asigurării transparenţei procesului decizional;
•

Continuarea procesului de informatizare a activităţii didactice, extinderea formelor de predare a

cursurilor în format electronic, a studiilor de caz şi testelor de evaluare;
•

Responsabilizarea fiecărui cadru didactic pentru calitatea activităţilor desfăşurate.

Obiective prioritare:
a) Evaluarea externă a calităţii procesului educaţional. Reacreditarea programului de studii de către
ARACIS, specializări ale căror reacreditări sunt necesare pe perioada mandatului
Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Directorii programelor de studii
b) Numărul de studenţi înscrişi în programele de studii, în conformitate cu reglementările legale din
domeniu şi capacitatea de şcolarizare aprobată la nivelul FEFS şi acreditată de către ARACIS
Termen: anual
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Directorii programelor de studii
c) Învăţarea în sistem interactiv
Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Directorii programelor de studii, Decanii de an
d) Mobilitatea internaţională a cadrelor didactice
Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament
e) Rata de absolvire a programelor de studii
Termen: anual
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Directorii programelor de studii, Decanii de an,
Cadrele didactice titulare
f) Colaborarea, în cadrul departamentului, a cadrelor didactice în vederea armonizării fişelor
disciplinelor
Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Preşedintele comisiei pentru evaluarea şi monitorizarea
planurilor de învăţământ
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3. Relaţia cu studenţii
Studenţii facultăţii trebuie consideraţi participanţi activi în actul educaţional.
Obiective majore:
•

Integrarea studenţilor în actul de predare-învăţare şi implicarea acestora în procesul de evaluare

a cadrelor didactice; orientarea lor în carieră şi în dezvoltarea competenţelor de cercetare;
•

Asigurarea şi promovarea unor relaţii de parteneriat cu studenţii;

•

Organizarea unor întâlniri între studenţi şi viitori angajatori;

•

Menţinerea şi dezvoltarea programelor de mobilitate a studenţilor (ERASMUS);

•

Dezvoltarea unui climat de colaborare, în care cadrele didactice, personalul tehnico-

administrativ şi studenţii să se poată exprima deschis.
Pentru atingerea acestor obiective se va acţiona în următoarele direcţii:
•

Stimularea dialogului, iniţiativei şi creativităţii studenţilor în derularea procesului de

învăţământ;
•

Elaborarea şi aplicarea de chestionare privind aşteptările studenţilor pe diferite teme: condiţii de

studiu, lucrări practice, stagii de practică, seminarii, activităţi de timp liber;
•

Organizarea de întâlniri periodice cu studenţii în vederea cunoaşterii şi sprijinirii acestora în

rezolvarea problemelor profesionale şi de studiu;
•

Antrenarea studenţilor la discutarea şi fundamentarea deciziilor care se iau la nivelul facultăţii;

•

Promovarea unui sistem de evaluare obiectiv şi stimulativ a cunoştinţelor pentru studenţi, menit

să creeze şi să dezvolte un climat de competiţie susţinut prin burse de studii;
•

Perfecţionarea sistemului de evaluare de către studenţi a calităţii procesului de învăţământ şi a

cadrelor didactice;
•

Sprijinirea activităţilor extraşcolare.

Obiective prioritare:
a) Viaţa studenţească
Termen: anual
Răspunde: Decanii de an, reprezentantul studenţilor în Consiliul facultăţii
b) Mobilitatea studenţilor
Termen: anual
Răspunde: Decanii de an, Preşedintele comisiei pentru program ERASMUS
c) Inserţia pe piaţa muncii
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Termen: permanent
Răspunde: Decanii de an, Preşedintele comisiei pentru program ALUMNI
d) Gradul de satisfacţie a studenţilor privind programele de studii
Termen: anual
Răspunde: Preşedintele comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

4. Relaţia cu mediul sportiv
Instituţiile de învăţământ superior sunt şi trebuie să rămână conectate la mediul economicosocial. Acesta transmite instituţiilor de învăţământ superior necesităţile şi cerinţele sale iar instituţiile
de învăţământ servesc interesul public, păstrându-şi în acelaşi timp calitatea de promotor al cunoaşterii.
Obiective majore:
•

Stimularea interesului angajatorilor privind recrutarea absolvenţilor facultăţii prin acţiuni

organizate cu mediul economico-social;
•

Încurajarea comunităţii academice a facultăţii de a participa la evenimentele organizate în

cadrul asociaţiilor sportive şi a diverselor instituţii de profil, precum şi de afiliere a acestora la
organizaţii ştiinţifice şi profesionale de nivel naţional;
Pentru atingerea acestor obiective trebuie să se acţioneze în următoarele direcţii:
•

Promovarea susţinută a facultăţii în mediul sportiv;

•

Continuarea promovării specializărilor facultăţii în licee;

•

Iniţierea unor întâlniri şi consultări cu reprezentanţii organizaţiilor sportive şi ai instituţiilor

statului, precum şi ai angajatorilor;
•

Îmbunătăţirea comunicării cu studenţii şi absolvenţii facultăţii pentru asigurarea unei legături

sustenabile cu mediul sportiv.
Prezenta strategie a fost discutată în Consiliul Facultăţii şi asumată de întregul corp didactic din
facultate. Această strategie se va putea transforma în realitate doar prin implicarea şi contribuţia directă
a fiecărui cadru didactic care activează în cadrul colectivului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
Obiective prioritare:
a) Participări la evenimente sportive
Termen: anual
Răspunde: Responsabil evenimente sportive
b) Interacţiunea cu mediul sportiv: întâlniri consultative, work-shop-uri şi parteneriate
Termen: anual
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Responsabil evenimente sportive
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c) Promovarea facultăţii în mediul sportiv
Termen: anual
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Responsabil evenimente sportive

5. Resursele umane
Obiective prioritare:
-

Implementarea de politici transparente de recrutare, selectare și promovare a personalului

- Optimizarea nivelului de motivare și antrenare a angajaților pentru creșterea profesionalismului
- Promovarea programelor de mobilitate pentru personal didactic și studenţi
Direcţiile în care se va acţiona pentru realizarea acestor obiective sunt:
a) Utilizarea eficientă a resurselor umane:

Termen: permanent
Răspund: Decanul, Directorul de departament
b) Implementarea unui sistem de gestionare a informaţiilor şi comunicare în cadrul serviciilor, între
servicii şi către structurile manageriale corespunzătoare;
Termen: permanent
Răspund: Decanul, Directorul de departament

6. Resurse materiale

Obiective prioritare:
-

Îmbunătăţirea managementului activităţii administrative;

-

Inițierea de activităţi care să ducă la generarea de venituri extrabugetare;

- Organizarea de activităţi menite să conducă la bunul mers al procesului didactic;
- Stabilirea de activităţi ce conduc la modernizarea bazei materiale a facultăţii;
-

Îmbunătăţirea sistemului de standarde și proceduri;

- Realizarea unor sisteme de asigurare a calităţii;
- Stabilirea unui sistem eficient de comunicare inter și intrainstituţional.
Managementul administrativ va fi unul eficient, bazat pe planificarea strategică şi asigurarea
calităţii şi va fi permanent corelat cu programele de dezvoltare instituţională, didactice, de cercetare şi
cu resursele financiare bugetate.
În acest scop se impune:
a) Eficientizarea activităţilor administrative prin aplicarea managementului pe proiect şi
redirecţionarea fondurilor rezultate spre întreţinerea, modernizarea şi lărgirea infrastructurii
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didactice şi de cercetare
Termen: permanent
Răspund: Decanul, Directorul de departament
b) Întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului universităţii; elaborarea şi reactualizarea
continuă a planului de reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi extindere a patrimoniului
universităţii pentru a răspunde cerinţelor procesului de învăţământ actual
Termen: permanent
Răspund: Decanul
c) Utilizarea eficientă a spaţiilor universităţii pentru activităţi didactice, ştiinţifice, artistice, culturalsportive, inclusiv în parteneriate cu mediul exterior universităţii
Termen: permanent
Răspund: Decanul, Directorul de departament
d) Elaborarea, revizuirea şi eficientizarea procedurilor administrative prin corelarea activităţii
administrative cu activitatea didactică şi de cercetare;
Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament
e) Corelarea activităţii administrative cu activitatea didactică şi de cercetare prin întâlniri de
dezbateri periodice între responsabilii cu activitatea administrativă şi responsabilii cu activitatea
didactică şi de cercetare;
Termen: permanent
Răspund: Decanul
f) Utilizarea corespunzătoare a bazei materiale existente, asigurarea unui grad ridicat de încărcare
Termen: permanent
Răspund: Decanul, Directorul de departament
g) Completarea şi perfecţionarea bazei materiale prin resurse bugetare guvernamentale şi locale
Termen: permanent
Răspund: Decanul, Directorul de departament
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7. ALUMNI
Obiective prioritare:
- Sprijinirea absolvenţilor universităţii în vederea integrării cât mai rapidă pe piaţa muncii;
- Urmărirea permanentă a evoluţiei absolvenţilor universităţii pe piaţa muncii;
- Extinderea colaborării universităţii cu mediul de afaceri din judeţ şi judeţele limitrofe;
- Analiza inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;

Pentru atingerea obiectivelor prioritare, se are în vedere:
a) Realizarea unei baze de date periodic actualizate cu toţi absolvenţii;
Termen:permanent
Răspund: Preşedintele comisiei pentru programul ALUMNI
b) Promovarea excelenţei prin postarea CV-urilor celor mai buni absolvenţi pe site-ul UAV;
Termen: permanent
Răspunde: Preşedintele comisiei pentru programul ALUMNI
c) Implicarea comunităţii Alumni în elaborarea planurilor de învăţământ, în inserţia viitorilor
absolvenţipe piaţa muncii, în acţiuni de mentorat a actualilor studenţi şi a celor care candidează la
statutul destudent UAV, în organizarea unor evenimente culturale şi a unor acţiuni civice.
Termen: permanent
Răspunde: Preşedintele comisiei pentru programul ALUMNI

8. Managementul calităţii
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din facultate, în concordanţă cu aspectele relevante
cuprinse în Raportul privind Asigurarea Calităţii, având în vedere:
- Ordin 3928/21.04.2005 – privind Asigurarea Calităţii serviciilor educaţionale în învăţământul
superior cu metodologia de aplicare;
- OUG 75/12.07.2005 – privind asigurarea calităţii educaţionale;
- Legea 87/2006 privind aprobarea OUG 75/2005 privind Asigurarea Calităţii în educaţie;
- Planul de măsuri de îmbunătăţire a calităţii in UAV,
a elaborat planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv educativ, pentru ridicarea
calităţii conform standardelor ARACIS :
a) Elaborarea unei proceduri pentru asigurarea calităţii la nivelul de facultate
Termen: permanent
Răspunde: Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
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b) Modificarea planului de învăţământ în conformitate cu standardele ARACIS

Termen: permanent
Răspunde: Consiliul facultăţii
c) Elaborarea unitară a fişei disciplinei

Termen: permanent
Răspunde: Titularii de discipline
d) Modernizarea laboratoarelor de specialitate

Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Directorii de programe, Titularii de discipline
e) Realizarea părţii experimentale a lucrărilor de licenţă, prin centrul de cercetare al facultăţii

Termen: permanent
Răspunde: Cadrele didactice coordonatoare de lucrări de licenţă
f) Dimensionarea, conform standardelor ARACIS, a formaţiilor de studiu pentru disciplinele

prevăzute cu lucrări practice
Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Comisia de întocmire a orarului
g) Gestionarea eficientă/promptă a site-ului facultăţii privind informaţiile referitoare la facultate

Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Comisia de actualizarea a site-ului facultăţii
h) Îmbunătăţirea fondului de carte din cadrul bibliotecii facultăţii

Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Responsabil bibliotecă
i)

Elaborarea şi actualizarea suporturilor de curs, seminar şi lucrări practice

Termen: permanent
Răspunde: Decanul, Directorul de departament, Directorii de programe, Titularii de discipline
j)

Obligativitatea îmbunătăţirii activităţii ştiinţifice prin: editare cărţi, publicare de articole

ştiinţifice, depunere de proiecte etc
Termen: permanent
Răspunde: cadrele didactice titulare
DECAN,
prof.univ.dr. Vasile Liviu ANDEI

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
conf.univ.dr. Corina-Ramona DULCEANU

L.s.
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