UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
FACULTATEA DE INFORMATICĂ

PROGRAM DE ASIGURARE A CALITĂŢII
pentru anul universitar 2016-2017

Nr.
crt.
1.

Dimensiuni

Asigurarea
calităţii în
cadrul
procesului
educațional

Obiective

Îmbunătăţirea
calităţii nivelului de
pregătire a
studenţilor

Acţiuni/ Criterii
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivelor
Nivelul de pregătire al studenţilor
la înscrierea la studii;

Media minima la
chestionarul de admitere

Ponderea numărului absolvenţilor
raportată la numărul candidaţilor
declaraţi reuşiţi la examenul de
admitere;

nr. absolvenţi 2017 / nr.
înscrişi în anul I în 2014;

Reuşitele
studenţilor
şi
absolvenţilor
în
competiţii
naţionale şi internaţionale;

studenţi premianţi la
concursuri naţionale şi
internaţionale de
programare; studenţi
premianţi la simpozioane
naţionale şi internaţionale
de comunicări ştiinţifice;
studenţi premianţi la
concursuri naţionale şi
internaţionale de
informatică;

Participarea studenţilor in cadrul
programelor
de
mobilităţi
internaţionale de tip Erasmus

număr burse de studii de
tip Erasmus acordate

Absorbţia absolvenţilor pe piaţa
muncii;

evaluare pe baza studiilor
anterioare realizate la
nivelul universităţii;
ponderea cunoscătorilor
de limbă engleză la nivel
mediu
Respectarea condiţiei de
angajare prin concurs
public, pe baza criteriilor
profesionale recunoscute

Cunoașterea limbii engleze de
către studenți
Îmbunătăţirea
calităţii corpului
didactic şi
a programelor de
studii

Cuantificarea
obiectivului

Selecţia corpului didactic prin
concursuri bazate pe criterii
profesionale;

Sursa de
finanţare
Bugetul UTM

Bugetul UTM,
programe
europene

Responsabil

Decan

Director de
departament

Termen

Septembrie
2017

Ianuarie
2017

Nr.
crt.

Dimensiuni

Obiective

Acţiuni/ Criterii
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivelor
Ponderea titularilor;

Cuantificarea
obiectivului
Raportul cadrelor didactice
titulare din total posturi

Ponderea cadrelor didactice cu
titlul de doctor

Evaluarea anuală a corpului
didactic pe baza activităţii din
ultimii trei ani;

numărul prof. univ. din
străinătate invitaţi la
UTM pentru cursuri si
cercetare;
numărul
programelor academice
bilaterale;

Studii
în
universităţi
din
străinătate şi mobilităţi ca
profesor/cercetător asociat invitat

număr mobilităţi in
străinătate (2016-2017);
număr
mobilităţi
Erasmus (2016-2017);
număr participări la
manifestări ştiinţifice în
străinătate (2016- 2017);

Participarea
propriilor
cadre
didactice la programe universitare
în cooperare internaţională;

număr programe de
cercetare in cooperare
internatională

Dezvoltarea
interdisciplinare;

specializări de master cu
alte facultăţi;

programelor

Responsabil

Termen

Octombrie
2017

Numarul
cadrelor
didactice cu titlul de
doctor din total cadre
didactice;
cf evaluărilor periodice la
nivelul facultăţii;

Colaborarea cadrelor didactice din
universităţi din alte ţări la propriile
noastre programe;

Competenţele lingvistice
cadrelor didactice;

Sursa de
finanţare

ale

modalităţi de confirmare
a
competentei
lingvistice;

Calitatea predării și a curriculei și
a metodelor de predare

fișa de autoevaluare;
fișa de evaluare a
cadrelor didactice de
către
directorul
de
departament, fișa de
evaluare colegială

Buget UTM

Septembrie
2017

Nr.
crt.

2.

Dimensiuni

Asigurarea
calităţii în
cadrul
procesului de
cercetare
științifică

Obiective

Îmbunătăţirea
calităţii cercetării
ştiinţifice

Acţiuni/ Criterii
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivelor
calitatea relaţiilor cu studenţii;

Studii şi volume publicate în
reviste şi edituri de specialitate ce
lucrează cu referenţi;
indexul citărilor în
literatura internaţională
de specialitate;

Sursa de
finanţare

Responsabil

fișa de evaluare a cadrelor
didactice de către studenți

Nr. articole CNCSIS, lucr.
conf. internat, rev. străine,
articole ISI, carti publicate
in România şi străinătate;
modalităţi de confirmare a
vizibilităţii şi gradului de
citare a articolelor;

prezenţa în literatura
internaţională de specialitate cu
studii şi volume publicate în
limbi de mare circulaţie;

nr. total publicaţii în
străinătate sau in volume
internaţionale;

numărul contractelor de cercetare

nr. granturi naţionale; nr.
granturi internaţionale;
nr. premii si distinctii
profesionale la nivel
national si international;

premii şi distincţii profesionale

Îmbunătăţirea
promovării
rezultatelor
cercetării
ştiinţifice

Cuantificarea
obiectivului

echiparea laboratoarelor

nr statii de lucru; facilitati
soft.

Nivelul implicării cadrelor
didactice în cercetarea ştiinţifică
efectivă;

Nr. granturi, nr.
reprezentări în organizaţii
profesionale recunoscute
naţional şi internaţional;

reviste proprii de specialitate cu
recunoaştere internaţională;

nr. reviste proprii de
specialitate cu
recunoaştere
internaţionala;

sesiuni ştiinţifice
internaţionale în organizare
proprie;

nr. sesiuni stiintifice
organizate de facultate in
2016 si 2017;

conferinţe, comunicări şi
seminarii de cercetare cu
participarea cadrelor didactice şi
studenţilor.

nr. seminarii de cercetare
regulate

Termen

Martie
2017 și
Iunie 2017
Granturi, contracte

Director de
departament

Octombrie
2017

Granturi, contracte

Director de
departament

Octombrie
2017

Nr.
crt.
3.

Dimensiuni

Asigurarea
calităţii la
nivelul
serviciilor
administrative

Obiective

Imbunătăţirea
finanţării
activităţii
universitare

Imbunătăţirea
calităţii
infrastructurii
activităţii
universitare

Acţiuni/ Criterii
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivelor
Efectivul de studenţi pe post
didactic;

Cuantificarea
obiectivului
Nr studenţi / nr. posturi
didactice;

finanţarea per student;

cuantumul facultăţii din taxa
per
student cu taxă;

diversificarea resurselor de
finanţare: granturi şi contracte de
cercetare ştiinţifică naţionale şi
internaţionale, contribuţii ale
mediului economic şi
administrativ; taxe de studii,
donaţii şi sponsorizări.
Spaţiul didactic şi de laborator per
student;

nr. granturi/contracte
naţionale si internaţionale,
in mediul academic si
industrial.

numărul de posturi de lucru per
student;
accesul studenţilor la Internet; acces
la Microsoft Office 365,
Dreamspark

nr. posturi / nr. Studenţi;

dotare software a laboratoarelor

posturi de lucru / cadru
didactic;
facilitati soft;

dotarea hardware a laboratoarelor.

posturi de lucru; facilităţi
soft.
cantina, cămin

calitatea vieții studențești

Mp. spaţiu de curs, sem. si
lab per loc ocupat;

Sursa de
finanţare
Bugetul UTM,
granturi, contracte

Bugetul UTM,
granturi, contracte

Responsabil

Decan

Decan

Termen

Octombrie
2017

Iulie 2017

nr. posturi de lucru;
existenta conturilor
individuale; existenta
conexiunii la Internet,
număr conturi pentru
studenţi în Office 365;

Director Departament Informatică,

Decan,
Conf. univ. dr. ing. Iustin PRIESCU

Conf. univ. dr. Daniela JOIȚA

