Programul Vizitei de Evaluare IEP-EUA la Universitatea Titu Maiorescu din București
15 Mai 2013 Ziua 0

Când

Ce

Unde

Cine

După amiază, târziu
17:30 – 19:30
20:00

Activități
Sosirea echipei de evaluare

Întâlnire
Cină

Hotel
Restaurantul
Hotelului

Numai echipa de evaluare
Echipa de evaluare, Rector
prof. univ. dr. Smaranda
ANGHENI, persoana de
legătură prof. univ. dr. Dumitru
GHEORGHIU

1

- Bun venit, fac cunoștință
- Se parcurge programul preliminar
- Se discută problemele-cheie pentru evaluare, din perspectiva UTM
(care rezultă din auto-evaluare și experiența Rectorului)

16 Mai 2013 Ziua 1

Când
9:00 – 10:00

10:15 – 11:30

11:30 – 12:30

Ce
Întâlnire cu
Rectorul
Reuniunea
introductivă și
întâlnirea cu
grupul de
autoevaluare
Tur al
Universității

12:30 – 14:00

Prânz

14:10 – 15:00
în paralel
Echipa de evaluare
poate fi împărțită
pentru a vizita două
facultăți

Vizite la facultăți
Întâlnire cu
Decanul și eventual
prodecanul
Facultatea de
Medicină Dentară

Facultatea de
Științe Economice

Unde
Cabinetul Rectorului,
Corpul R, strada
Dâmbovnicului nr. 22, et.
III
Sala Senatului, Corpul R,
str. Dâmbovnicului nr. 22,
et. V

Cantina-restaurant a UTM

Cine
Echipa de evaluare IEP,
Rector prof. univ. dr.
Smaranda ANGHENI
Echipa de evaluare IEP,
echipa de autoevaluare,
persoana de legătură, prof.
univ. dr. Dumitru
GHEORGHIU
Echipa de evaluare IEP,
persoana de legătură prof.
univ dr. Dumitru GHEORGHIU
Echipa de evaluare IEP,
persoana de legătură prof.
univ dr. Dumitru GHEORGHIU

Sala Senatului, Corpul R,
str. Dâmbovnicului nr. 22,
et. V

O parte a echipei de evaluare
IEP

Cabinetul Decanului,
Corpul M, Calea Văcărești,
nr. 189

O parte a echipei de evaluare
IEP
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Activități
Discuție privată privind așteptările UTM de la vizită și temele care
trebuie să fie accentuate în raportul de evaluare
- Prezentarea UTM: structuri, managementul calității și
managementul strategic; probleme studențești
- Discuții privind înțelegerea procesului de autoevaluare și a
implicării instituționale
Cunoașterea locațiilor universității și a facilităților pentru
studenți
Reflecții asupra primelor întâlniri și completarea informațiilor,
dacă este necesar

- Prezentarea facultății: structuri, managementul calității,
managementul strategic; relațiile facultății cu nivelul central
- Discutarea participării facultății la autoevaluare
- Discutarea rolului activităților de evaluare a calității în facultate
- Discutarea rolului studenților în managementul facultății
Decanul poate face o scurtă prezentare (10 minute)

Când
15:10 – 15:50
în paralel
Echipa de evaluare
poate fi împărțită
pentru a vizita două
facultăți

16:00 – 16:40
în paralel
Echipa de evaluare
poate fi împărțită
pentru a vizita două
facultăți

17:00 – 18:00

18:30 – 20:00
20:00

Ce
Vizite la facultăți
Întâlnire cu
reprezentanți ai
corpului profesoral
(aproximativ 12,
inclusiv asistenți)
Facultatea de
Medicină Dentară

Unde

Cine
(Decanul și prodecanul nu vor
fi prezenți)

Activități

- Discutarea relațiilor facultății cu nivelul central
- Discutarea participării facultății la autoevaluare
- Discutarea rolului activităților de asigurare a calității în facultate
- Discutarea dezvoltării personalului didactic, politicile de
motivare a personalului didactic pe baza evaluării calității
activităților didactice

Sala Senatului, Corpul R,
str. Dâmbovnicului nr. 22,
et. V

O parte a echipei de evaluare
IEP

Facultatea de
Științe Economice
Vizite la facultăți
Întâlnire cu
reprezentanți ai
studenților
Facultatea de
Medicină Dentară

Sala de consiliu, Corpul M,
Calea Văcărești, nr. 189

O parte a echipei de evaluare
IEP
(Nici un membru al corpului
profesoral nu va participa la
aceste întâlniri)

Sala Senatului, Corpul R,
str. Dâmbovnicului nr. 22,
et. V

O parte a echipei de evaluare
IEP

Facultatea de
Științe Economice
Întâlniri cu
parteneri externi

Sala de consiliu, Corpul M,
Calea Văcărești, nr. 189

O parte a echipei de evaluare
IEP

Sala Senatului, Corpul R,
str. Dâmbovnicului nr. 22,
et. V

Echipa de evaluare IEP

Discutarea relațiilor instituției cu partenerii externi din sectoarele
public și privat

Hotel
Restaurantul Hotelului

Numai echipa de evaluare IEP
Numai echipa de evaluare IEP

Reflecții asupra impresiilor; pregătirea celei de-a doua zi a vizitei

Facultatea de
Medicină Dentară
Facultatea de
Științe Economice
Facultatea de
Drept
Facultatea de
Informatică
Întâlnire
Cină
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Discuții cu studenții despre experiența de predare și învățare din
Universitate, participarea la elaborarea și luarea deciziilor și
asigurarea calității în facultate, facilități pentru studenți (cantinărestaurant, cămin-hotel, club etc.)

17 Mai 2013
Ziua 2

Când
9:00 – 9:50
în paralel
Echipa de evaluare
poate fi împărțită
pentru a vizita două
facultăți

10:00 – 10:40
în paralel
Echipa de evaluare
poate fi împărțită
pentru a vizita două
facultăți

Ce
Vizite la facultăți
Întâlnire cu
Decanul și
eventual
prodecanul

Unde

Cine

Activități

- Prezentarea facultății: structuri, managementul calității,
managementul strategic; relațiile facultății cu nivelul central
- Discutarea participării facultății la autoevaluare
- Discutarea rolului activităților de evaluare a calității în facultate
- Discutarea rolului studenților în managementul facultății
Decanul poate face o scurtă prezentare (10 minute)

Facultatea de
Drept

Cabinetul Decanului,
Corpul V, Calea
Văcărești, nr. 187

O parte a echipei de evaluare
IEP

Facultatea de
Informatică

Cabinetul Decanului,
Corpul M, Calea
Văcărești, nr. 189, Sala
M101

O parte a echipei de evaluare
IEP

Vizite la facultăți
Întâlnire cu
reprezentanți ai
corpului
profesoral
(aproximativ 12,
inclusiv asistenți)

(Decanul și prodecanul nu vor
fi prezenți)

Facultatea de
Drept

Sala de consiliu, Corpul
V, Calea Văcărești, nr.
187

O parte a echipei de evaluare
IEP

Facultatea de
Informatică

Corpul V, Calea
Văcărești, nr. 187, Sala
INFO B

O parte a echipei de evaluare
IEP
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- Discutarea relațiilor facultății cu nivelul central
- Discutarea participării facultății la autoevaluare
- Discutarea rolului activităților de asigurare a calității în
facultate
- Discutarea dezvoltării personalului didactic, politicile de
motivare a personalului didactic pe baza evaluării calității
activităților didactice

Când
10:50 – 11:30
în paralel
Echipa de evaluare
poate fi împărțită
pentru a vizita două
facultăți

11:40 – 12:10
12:10 – 12:40

Ce
Vizite la facultăți
Întâlnire cu
reprezentanți ai
studenților

Unde

Cine
(Nici un membru al corpului
profesoral nu va participa la
aceste întâlniri)

Facultatea de
Drept

Sala de consiliu, Corpul
V, Calea Văcărești, nr.
187

O parte a echipei de evaluare
IEP

Facultatea de
Informatică

Corpul V, Calea
Văcărești, nr. 187, Sala
INFO B
Sala Senatului, Corpul
R, str. Dâmbovnicului
nr. 22, et. V
Sala Senatului, Corpul
R, str. Dâmbovnicului
nr. 22, et. V

O parte a echipei de evaluare
IEP

Întâlnire
Întâlnire

Activități

Discuții cu studenții despre experiența de predare și învățare din
Universitate, participarea la elaborarea și luarea deciziilor și
asigurarea calității în facultate, facilități pentru studenți
(cantină-restaurant, cămin-hotel, club etc.)

Numai echipa de evaluare

- Reflecții asupra impresiilor
- Solicitări suplimentare la raportul de autoevaluare
(Se vor servi sandwich-uri)

Echipa de evaluare, persoana
de legătură, prof. univ. dr.
Dumitru GHEORGHIU și alți
reprezentanți ai Universității

Discutarea datei, a formatului și a documentației cerute pentru
ce-a de-a doua vizită
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