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PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII PENTRU ANUL 2019

Capacitate instituțională

Obiectiv
1. Creșterea rolului structurilor
de asigurare a calității existente
la nivelul facultăților.

Acţiuni
preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
- Diseminarea, în rândurile decanilor,
președinților CEAC și a conducerii
structurilor UBB interesate, a informațiilor,
acțiunilor și documentelor privind
asigurarea calității.

Cuantificarea
obiectivului
- Documentele realizate
și/sau acțiunile de
informare întreprinse în
vederea diseminării

Costuri
estimate

-

Sursă de
finanţare

-

- Actualizarea documentelor cuprinse in
Manualul Calității

Prorector
Markó Bálint

- Componența comisiilor

Director CDUMC
Dan Chiribucă

- Existența
documentului actualizat

Prorector
Markó Bálint

- Actualizarea componenței CEAC la nivel
instituțional și la nivelul facultăților
2. Actualizarea Manualului
Calității

Responsabil

-

-

Director CDUMC
Dan Chiribucă

Termen

Noiembrie
2019

August
2019
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Obiectiv

Eficacitate educațională

1. Dezvoltarea și utilizarea
consecventă a sistemului online de evaluare a prestației
didactice de către studenți

Acţiuni
preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
- 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 instituțional privind
evaluarea prestației didactice de către studenți.

Cuantificarea
obiectivului

-

- Existența unui raport privind
dinamica numărului de studenți pe
parcursul anilor de studiu

-

-

-

-

- Colectarea datelor

3. Evaluarea nivelului de
satisfacție a studenților, față de
serviciile oferite de UBB

- Colectarea datelor și analiza datelor
- Realizarea raportului

- Existența unui raport privind nivelul
de satisfacție a studenților, față de
serviciile oferite de UBB

4. Monitorizarea și evaluarea
inserției pe piața muncii a
absolvenților UBB

- Colectarea datelor,

- Existența raportului instituțional

Responsabil
Prorector
Markó Bálint

- Analiza și interpretarea datelor,
- Redactarea raportului instituțional

Sursă de
finanţare

- 21 de facultăți incluse în fiecare
semestru în programul de evaluare
- Număr de chestionare
completate
- Număr de studenți care au
realizat evaluări
- Rapoartele realizate la nivelul
facultăților
- Raportul instituțional

2. Analiza situației privind
dinamica numărului de studenți pe
parcursul anilor de studiu

- Elaborarea unei analize privind abandonul
studiilor

Costuri
estimate

10.000 lei

-

Buget
resurse
proprii ale
UBB

Director CDUMC
Dan Chiribucă
CTI
Decanii facultăților
Președinții CEAC de
la nivelul facultăților
Prorector
Markó Bálint
Director CDUMC
Dan Chiribucă
Prorector
Markó Bálint
Director CDUMC
Dan Chiribucă

Termen

Februarie
2019
(Sem. I)
Iunie 2019
(Sem. II)

Iulie 2019

Mai 2019

Prorector
Markó Bálint
Prorector
Ioan Bolovan

Prorector
Mihaela Luțaș
Director CDUMC
Dan Chiribucă

Decembrie
2018
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Obiectiv

Managementul calității

1. Realizarea evaluărilor
intercolegiale a minimum
25% dintre cadrele
didactice la nivelul fiecărei
facultăți.

2. Analiza situației privind nr.
de studenți/program

3. Evaluarea instituțională
multidimensională

Februarie 2019

Acţiuni
preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
- Revizuirea procedurii de interevaluare
- 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
- colectarea datelor
- realizarea raportului

- culegerea datelor

Cuantificarea
obiectivului
- Procedura revizuită
- Rapoartele asupra evaluărilor
colegiale la nivelul tuturor celor
21 de facultăți
- Raportul asupra evaluării
intercolegiale la nivel
instituțional
- Existența raportului privind situația
numărului de studenți / program

- Existența datelor necesare
autoevaluării

Costuri
estimate

-

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

-

Prorector
Markó Bálint
Director CDUMC
Dan Chiribuca
Decanii facultăților
Președinții CEAC din
cele 21 de facultăți

Noiembrie
2019

Prorector
Markó Bálint
Prorector
Soos Anna
Prorector
Daniel David
Director CDUMC
Dan Chiribuca

Decembrie
2019

Prorector
Markó Bálint
Director CDUMC
Dan Chiribuca

Prorector Asigurarea Calității
Conf. univ. dr. Markó Bálint

Septembrie
2019

