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Program de asigurare a calităţii pentru Departamentul de Chimie - anul 2017
Dimensiuni

Asigurarea calităţii
la nivelul predăriiînvăţării

Obiective

Îmbunătăţirea calităţii
profesionale a cadrelor
didactice

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor
- Programe de perfecţionare didactică în cadrul
departamentului.
- Stabilirea şi aplicarea programelor de interasistenţă
didactică.
- Creşterea numărului de cadre didactice care
beneficiază de programul Erasmus

Cuantificarea obiectivului
- Toate cadrele didactice

- Actualizarea programelor analitice pentru toate
ciclurile de studii.
- Actualizarea suporturilor de curs-seminar-laborator.

- Existenţa programelor şi
data ultimei actualizări
- Existenţa suporturilor şi
data ultimei actualizări
- Procent din numărul
membrilor colectivului
- Existenţa mecanismelor de
consultare a angajatorilor
- Procent din bugetul
departamentului destinat
dotării laboratoarelor
(buget şi venituri proprii,
inclusiv activitatea de
cercetare)

- Participarea la programe de perfecţionare specifică.
- Adaptarea planurilor de învăţământ la cerinţele de pe
piaţa muncii.
- Îmbunătăţirea dotării laboratoarelor.
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- 4 unităţi de predare asistată
la nivelul departamentului

Responsabil
Director de
departament
Director de
departament
Coordonator Erasmus,
Responsabil Comisie
Relaţii Internaţionale
Titularul de curs

Termen
Ultima săptămână
din fiecare semestru
Finalul fiecărui
semestru
Finalul anului 2017
Finalul anului 2017

Titularul de curs
Director de
departament
Comisia pentru
învăţământ
Director de
departament

Semestrial
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Creşterea calităţii
pregătirii studenţilor

- Creşterea numărului de studenţi cuprinşi în
programul Erasmus de efectuare a mobilităţilor.
- Menţinerea ratei de absolvire la procentul de 80 la
sută din numărul de studenţi înscrişi la începutul
ciclului de studii.
- Programe pentru creşterea calităţii cursurilor de
master, pentru absolvenţii ciclului licenţă.

3 studenţi

Coordonator Socrates

Final an universitar

80 %

Director de
departament

Final an universitar

3 programe

Director de
departament,
Responsabilii de
cursuri master

Septembrie 2017

- Extinderea evaluării periodice de către studenţi a
activităţii corpului didactic.

Toate cursurile şi 60 % din
totalul lucrărilor practice.
Director de
departament

Decembrie 2017

- Continuarea procesului de modernizare şi echipare a
laboratoarelor didactice.
- Extinderea reţelei de calculatoare la dispoziţia
studenţilor.
- Extinderea utilizării mijloacelor moderne de predare
a cursurilor, creşterea numărului de cursuri
interactive.
- Evaluarea cursurilor de către studenţi

Asigurarea calităţii
la nivelul cercetării
ştiinţifice

Evaluarea calităţii
publicaţiilor ştiinţifice
interne şi internaţionale

Asigurarea calităţii
la nivelul serviciilor

Dezvoltarea
infrastructurii
departamentului

Decembrie 2017

10 de calculatoare noi
- Gradul de cuprindere a
activităţii de evaluare
- Procent din numărul
absolvenţilor angajaţi (în
domeniul studiilor de
licenţă şi în alte domenii)

Responsabil CEAC

Semestrial

Responsabil CEAC +
Secretariat

Anual

- Organizarea sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice
a studenţilor şi angrenarea unui număr mare de
studenţi.
- Publicarea în reviste din străinătate cotate ISI a unor
studii şi articole.
- Participarea la Congrese Internaţionale a cadrelor
didactice.
- Intensificarea participării la competiţiile de proiecte
în domeniul cercetării .

- 10-15 participanţi

Responsabil activitate
cercetare

Mai 2017

- Minim 20 articole

Decembrie 2017

- Îmbunătăţirea calităţii proiectelor depuse.

- Rata de succes a
propunerilor şi valoarea
proiectelor câştigate

Director de
departament
Responsabil activitate
cercetare
Director de
departament,
responsabil comisie
cercetare
Responsabil comisie
cercetare

- Analiza publicaţiilor ştiinţifice a cadrelor didactice
din ultimul an.

Toate publicaţiile.

- Diversificarea consultanţei de specialitate focalizată
pe rezolvarea problemelor comunităţii.

- Volumul consultanţei
oferite, raportat la anul
anterior.
- Numărul de parteneriate şi
valoarea acestora.

- Analiza absorbţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi
dezvoltarea de mecanisme de îmbunătăţire a
procesului

Intensificarea
promovării rezultatelor
cercetării ştiinţifice

Iunie 2017

- Iniţierea de parteneriate cu firme, companii şi alte
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- Minim 5 cadre didactice
- Numărul de proiecte
propuse

Responsabil activitate
cercetare.

Director de departament

Director de departament

Decembrie 2017
Permanent, odată cu
data de lansare a
noilor competiţii de
proiecte
Permanent, odată cu
data de lansare a
noilor competiţii de
proiecte
Decembrie 2017

Permanent

Dezvoltarea şi
diversificarea activităţii
de cooperare
academică
internaţională
Asigurarea calităţii
la nivelul relaţiilor
internaţionale

Dezvoltarea şi
diversificarea activităţii
de participare la
competiţiile de
programe cu finanţare
internaţională (altele
decât cele de cercetare)

Programe de calitate

Mărirea gradului de
funcţionalitate a reţelei
de asigurarea calităţii
din departament

Asigurarea calităţii

Îmbunătăţirea
procedurilor de
evaluare a cursurilor de
către studenţi
Îmbunătăţirea
procedurilor de
auditare a diferitelor
procese instituţionale
Asigurarea
transparenţei
activităţilor din
domeniul AC

instituţii.
- Diversificarea ofertei de cursuri postuniversitare de
perfecţionare şi/sau specializare.
Realizarea de noi acorduri de cooperare academică în
spaţiul european

Numărul de noi acorduri de
cooperare

- Intensificarea participării la programele cu finanţare
internaţională

- Numărul de proiecte
propuse

- Îmbunătăţirea calităţii proiectelor depuse în cadrul
programelor cu finanţare internaţională

- Rata de succes a
propunerilor şi valoarea
proiectelor câştigate

- Elaborarea programelor de calitate de către Comisia
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
- Autoevaluarea
Urmărirea realizărilor şi nerealizărilor din
programele de calitate
- Reconfirmarea responsabililor AC din departament.

- Programul de calitate

- Dezvoltarea canalelor de comuncare virtuală între
membrii Grupului de lucru AC.
- Consultarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul
Profesoral.
- Instruirea studenţilor care se vor ocupa de
distribuirea şi colectarea chestionarelor
- Analiza chestionarelor, interpretarea acestora şi
prezentarea rezultatelor
- Elaborarea procedurilor de auditare
- Elaborarea documentaţiei pentru activităţile de
auditare
- Actualizarea periodică a informaţiilor prezentate pe
site-ul Universităţii din Craiova în domeniul AC
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- Număr de cursuri.

Director de departament,
Prodecan
Director de
Permanent
departament
Prodecan
Director de
departament,
responsabil comisie
cercetare
Director de
departament,
responsabil comisie
cercetare

Permanent

Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii
Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii

Iunie 2017

- Numirile responsabililor
AC
- Constituirea comunităţii
virtuale

Comisia de Evaluare
şi Asigurare a Calităţii
Comisia CEAC

Martie 2017

- Întâlniri de lucru

Comisia CEAC

Iunie 2017

- Întâlniri de lucru

Comisia CEAC

Martie 2017

- Publicaţii în format clasic
sau/şi electronic
- Procedurile de auditare
- Fişele de auditare

Comisia CEAC

Iunie 2017

Comisia CEAC
Comisia CEAC

Iunie 2017
Iunie 2017

- Prezentarea rezultatelor

Comisia CEAC

Permanent

- Raportul de autoevaluare

Permanent

Iunie 2017

Permanent

