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CENTRUL QUALITAS 

 
PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII PENTRU ANUL 2020 

 Obiectiv 

Acțiuni 

preconizate pentru îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

obiectivului 

Costuri 

estimate 

Sursă de 

finanțare 
Responsabil Termen 

I.
 C

a
p

a
ci

ta
te

 i
n

st
it

u
ți

o
n

a
lă

 

1. Actualizarea componenței CEAC la 

nivelul facultăților 
- Propunerea și validarea membrilor 

- Noua componență a 

comisiilor 
- - 

Decanii 

Președinții CEAC din 

facultăți 

Mai 2020 

2. Actualizarea componenței CEAC la 

nivel instituțional 
- Propunerea și validarea membrilor 

- Noua componență a 

comisiei 
- - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Noiembrie 

2020 

3. Creșterea rolului structurilor de 

asigurare a calității existente la nivelul 

facultăților. 

- 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 AC 

Markó Bálint 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Permanent 

4. Actualizarea conținutului Manualului 

Calității 

- Revizuirea și actualizarea documentelor , 

conform  prevederilor legale și a celor 

instituționale  

- Existența documentului 

actualizat 
- - 

 Prorector AC 

Markó Bálint 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Permanent 

5. Actualizarea siteului privind 

asigurarea calității în UBB 

- Revizuirea și actualizarea documentelor 

prezente pe site, conform  prevederilor 

legale și a celor instituționale 

- Conținutul paginii web al 

Centrului Qualitas 

- - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Permanent 
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1. Evaluarea prestației didactice de 

către studenți. 

- Asigurarea în fiecare semestru a datelor 

necesare evaluării. 

- Promovarea evaluărilor on-line în 

rândul cadrelor didactice și a studenților. 

-  Realizarea raportului instituțional 

privind  evaluarea prestației didactice de 

către studenți.  

- Nr. de chestionare completate 

- Nr. de studenți care au realizat evaluări 

-Nr. cadre didactice a căror activitate 

este evaluată 

- Nr. cadre didactice evaluate 

- Raportul instituțional  

- - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

CTI 

Decanii  

Președinții CEAC  

Martie 2020 

(Sem. I) 

 

Iulie 2020 

(Sem. II) 

 

2. Analiza situației privind 

dinamica numărului de studenți pe 

parcursul anilor de studiu 

(abandonul studiilor). 

- Colectarea datelor. 

- Elaborarea unei analize privind 

abandonul studiilor. 

- Existența unui raport privind dinamica 

numărului de studenți pe parcursul anilor 

de studiu 
- - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Iulie 2020 

3. Monitorizarea și evaluarea 

inserției pe piața muncii a 

absolvenților UBB. 

- Colectarea datelor. 

- Analiza și interpretarea datelor 

- Redactarea raportului instituțional 

- Existența raportului instituțional  

- 

Buget 

resurse 

proprii ale 

UBB 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Prorector RU 

Alexandra Muțiu 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Decembrie 

2020 
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1. Revizuirea sistemul de standarde 

de referință și indicatori de 

performanță pentru asigurarea 

calității în UBB 

- Analiza documentelor actuale privind 

asigurarea calității la nivel european și 

național. 

- Revizuirea documentului instituțional, în 

acord cu rezultatele analizei. 

Existența documentului revizuit 

- - 

Prorectorii 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Iunie 2020 

2. Reacreditarea instituțională  - Pregătirea documentației  necesare și  

transmiterea acesteia  către ARACIS 

- Primirea vizitei membrilor Comisiei 

ARACIS 

 

- Rapoartele membrilor comisiei 

ARACIS 
- - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Prorector Curriculum 

Soós Anna 

Iunie 2020 

3. Evaluarea activității profesionale 

a CD și CS de către conducere 

- Completarea, de către CD și CS, a bazei de 

date Managementul activității 

academice/științifice și a fișei de evaluare  

-Realizarea evaluărilor de către directorii de 

departament / UC. 

- Avizarea evaluărilor de către decani 

- Rapoartele asupra evaluărilor la 

nivelul tuturor facultăților și UC 

- Raportul asupra evaluării la nivel 

instituțional - - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

 Decanii/Directorii UC 

Președinții CEAC  

Iulie 2020  

4. Elaborarea și implementarea 

Planului individual de carieră 

academică 

- Elaborarea conținutului Planului individual 

de carieră academică 

- Elaborarea metodologiei de aplicare și de 

evaluare a Planul individual de carieră 

- Existența fișei cu indicatorii privind 

Planul individual de carieră 

- Existența metodologiei de aplicare 

și de evaluare a Planul individual de 

carieră 

 

  

Prorector AC 

Markó Bálint 

Prorector RU 

Alexandra Muțiu 

Septembrie 

2020 

5. Revizuirea principiilor, criteriilor 

și indicatorilor  asigurării calității în 

UBB 

- Analiza documentelor actuale privind 

asigurarea calității la nivel european și 

național. 

- Revizuirea documentului instituțional, în 

acord cu rezultatele analizei. 

Existența documentului revizuit 

- - 

Prorectorii UBB 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Septembrie 

2020 
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6. Realizarea evaluărilor 

intercolegiale a minimum 25% 

dintre cadrele didactice și 

cercetători la nivelul fiecărei 

facultăți /UC. 

- Realizarea evaluărilor intercolegiale în 

cadrul fiecărui departament /UC, conform 

planificării. 

- Realizarea raportului privind evaluările 

intercolegiale la nivelul fiecărei facultăți 

- Realizarea raportului la nivel instituțional. 

- Rapoartele asupra evaluărilor 

colegiale la nivelul tuturor facultăților 

și UC 

- Raportul asupra evaluării 

intercolegiale la nivel instituțional 

- - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Decanii/Directorii UC 

Președinții CEAC  

Noiembrie 

2020 

7. Monitorizarea plasării UBB în  

principalele ierarhizări/clasificări 

naționale și internaționale 

- Realizarea aplicațiilor UBB în  principalele 

ierarhizări/clasificări naționale și 

internaționale 

- Monitorizarea rezultatelor aplicațiilor UBB 

în  principalele ierarhizări/clasificări 

naționale și internaționale 

- Aplicațiile realizate 

- Rezultatele aplicațiilor UBB în  

principalele ierarhizări/clasificări 

naționale și internaționale - - 

Prorector AC 

Markó Bálint 

Prorector CDI 

Adriana Petrușel 

Director Qualitas 

Ioana Bican 

Decanii/ 

Decembrie 

2020 

 

Martie 2020              Prorector Asigurarea Calității 

               Prof. univ. dr. Markó Bálint 

 


