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PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII PENTRU ANUL 2016 

 Obiectiv 

Acţiuni 

preconizate pentru  îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă de 

finanţare 
Responsabil Termen 
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 1. Creșterea rolului structurilor de 

asigurare a calității existente la 

nivelul facultăților. 

- Elaborarea unui ghid privind rolul 

structurilor de asigurare a calității existente 

la nivelul facultăților. 

- Actualizarea componenței CEAC la nivel 

instituțional și la nivelul facultăților 

- Existența documentului 

 

- Componența comisiilor 
- - 

Prorector Asigurarea 

Calității 

CDUMC 

Septembrie 

2016 
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1. Optimizarea nivelului calității 

procesului de predare-învățare 

- Elaborarea unei strategii în vederea 

optimizării procesului de predare-învățare.  

- Realizarea, la nivelul fiecărei facultăți, a 

rapoartelor privind valorificarea rezultatelor 

evaluărilor multicriteriale a activității 

cadrelor didactice (evaluarea de către 

studenți, interevaluarea, evaluarea de către 

conducerea facultății/departamentului) 

- Existența strategiei 

 

- Rapoartele realizate la nivelul 

celor 21 de facultăți 

- Raportul realizat la nivel  

instituțional 

- - 

Prorector Asigurarea 

Calității 

Prorector Curriculum 

CDUMC 

Noiembrie 

2016 

2. Optimizarea nivelului calității 

învățământului la distanță și cu 

frecvență redusă (IDFR) 

- Elaborarea unei strategii în vederea 

optimizării calității IDFR.  

- Existența strategiei 

- - 

Prorector Asigurarea 

Calității 

Prorector IDFR 

Director General IDFR 

CDUMC 

Octombrie 

2016 
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1. Creșterea nivelului de 

funcționalitate a procesului de 

diseminare, la nivelul tuturor 

structurilor instituționale și în 

rândurile întregii comunități 

academice, a documentelor, 

acțiunilor și informațiilor privind 

asigurarea calității. 

- Diseminarea, în rândurile decanilor, 

președinților CEAC și a conducerii 

structurilor UBB interesate, a informațiilor, 

acțiunilor și documentelor privind 

asigurarea calității. 

- Documentele realizate și/sau 

acțiunile de informare 

întreprinse în vederea 

diseminării 

 

- - 

Prorector Asigurarea 

Calității 

CDUMC 

Permanent 

2. Dezvoltarea și utilizarea 

consecventă a  sistemului on-line 

de evaluare a cursurilor de către 

studenți 

- Asigurarea în fiecare semestru a datelor 

necesare evaluării. 

- Promovarea evaluărilor on-line în rândul 

cadrelor didactice și a studenților. 

- Asigurarea vizibilității rezultatelor pentru 

studenții care au efectuat evaluarea. 

- Realizarea raportului de evaluare. 

- 21 de facultăți incluse în 

fiecare semestru în programul de 

evaluare 

- Număr de chestionare 

completate 

- Raportul instituțional asupra  

evaluării prestației didactice de 

către studenți 

- - 

Prorector Asigurarea 

Calității 

CDUMC 

Februarie 

2016 

(Sem. I) 

 

Iunie 2016 

(Sem. II) 

 

3. Realizarea evaluărilor 

intercolegiale a minimum 25% 

dintre cadrele didactice la nivelul 

fiecărei facultăți. 

- Realizarea evaluărilor intercolegiale în 

cadrul fiecărui departament, conform 

planificării 

- Realizarea unui raport privind evaluările 

intercolegiale la nivelul fiecărei facultăți 

- Realizarea unui raport la nivel instituțional 

- Rapoartele asupra evaluărilor 

colegiale la nivelul tuturor celor 

21 de facultăți 

- Raportul asupra evaluării 

intercolegiale la nivel 

instituțional 

- - 

Prorector Asigurarea 

Calității 

CDUMC 

Decanii celor 21 de 

facultăți 

Președinții CEAC din 

cele 21 de facultăți 

Noiembrie 

2016 
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Martie 2016             Prorector Asigurarea Calității 

              Conf. univ. dr. Markó Bálint 

 4. Creșterea vizibilității UBB în 

sistemele internaționale de 

ierarhizare/clasificare universitară 

- Elaborarea aplicațiilor, la nivel 

instituțional și pe domenii, pentru 

clasamentul U-Multirank 

- Diseminarea la nivelul UBB a 

informațiilor privind rezultatele aplicațiilor. 

- Prezența UBB în clasamentele 

finale (instituțional și pe 

domenii) 

- Informări asupra rezultatelor 

aplicațiilor 

-  Acțiunile întreprinse în 

vederea diseminării informației  

- - 

Prorector Asigurarea 

Calității 

CDUMC 

Decanii facultăților 

participante pe 

domenii 

 

Decembrie 

2016 


