
. 

FACULTATEA DE 

LITERE ŞI ŞTIINŢE 

STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI 

CALITĂŢII PE ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

Pagina 

Nr. 1 din 5 

Data 

07.01.2016 

 

F05.06/Ed.1    Fişier SMQ/Obiective 2008-2009 

Nr. 

crt. 
Obiectivul Etape Indicatorul de performanţă 

Stadiul de realizare 

0 1 2 3 4 
A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

1. 
Evaluarea externă a calităţii 

academice  

 

1.1. Obţinerea 

autorizării/acreditării 

programelor de studii (licenţă, 

master) propuse 

 

Menţinerea acreditării  

programelor propuse cu calificativul 

încredere 

 

 

În anul universitar 2014-2015 nu 

s-a depus nici un program de 

studiu pentru a fi evaluat sau 

reevaluat. 

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

2 

Formarea de specialişti cu 

pregătire superioară în 

conformitate cu 

competenţele vizate şi cu 

cerinţele pieţei forţei de 

muncă 

 

 

 

Formarea de specialişti cu 

pregătire superioară în 

conformitate cu 

competenţele vizate şi cu 

cerinţele pieţei forţei de 

muncă 

 

 

2.1. Creşterea eficienţei 

activităţii de promovare a 

imaginii facultăţii în 

concordanţă cu cerinţele pieţei 

forţei de muncă la nivel 

regional/naţional 

 

 

 

Număr candidaţi la admitere/număr 

locuri scoase la concurs >  1,1. 

 

 

 

 

 

 

(784+187)/(583+350)=1,04. 

Indicator nerealizat din cauza 

numărului mic de candidaţi la 

master. 

2.2 Creşterea flexibilităţii 

programelor de studiu în 

conformitate cu aptitudinile şi 

interesele studenţilor  

 

(Numărul programelor de studiu la 

sfârşitul cărora cel puţin 10 % din 

totalul de credite cumulate de către 

un student provin de la discipline 

liber alese / Numărul total programe 

de studiu) x 100:  

A) Licenţă > 50 %; 

B) Master > 60 %. 

A ) Licenţă (6/9)x100 = 66,6% 

B) Master (5/7)x100 = 71,4%. 

Indicator realizat. 
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Formarea de specialişti cu 

pregătire superioară în 

conformitate cu 

competenţele vizate şi cu 

cerinţele pieţei forţei de 

muncă 

 

 

2.3 Creşterea relevanţei 

programelor de studiu  

 

(Numărul programelor de studiu 

revizuite/număr total de programe 

de studiu) x 100:  

A) Licenţă > 30 %;  

B) Master > 50 %.  

 

A) Licenţă (4/9)x100 = 44,4% 

B) Master (4/7)x100 = 57,1%. 

Indicator realizat. 

2.4 Valorificarea calificării 

universitare obţinute  

 

(Numărul de absolvenţi angajaţi în 

termen de doi ani de la data 

absolvirii la nivelul calificării 

universitare / Numărul total de 

absolvenţi) x 100:  

A) Licenţă > 35 %;  

B) Master > 60 %.  

 

A) Licenţă (251/534)x100 = 47%. 

B) Master (196/245)x 100 = 80%. 

Indicator realizat. 

2.5 Valorificarea calificării prin 

continuarea studiilor 

universitare  

 

(Numărul absolvenţilor ultimelor 

două promoţii ale studiilor 

universitare de licenţă admişi la 

studii universitare de masterat/ 

Numărul absolvenţilor ultimelor 

două promoţii ale studiilor 

universitare de licenţă) x 100:  

> 20 % 

(319/532) x 100 = 59%. 

Indicator realizat. 
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Formarea de specialişti cu 

pregătire superioară în 

conformitate cu 

competenţele vizate şi cu 

cerinţele pieţei forţei de 

muncă 

 

2.6 Nivelul de satisfacție al 

studenților în raport cu 

dezvoltarea profesionala si 

personala asigurata de 

universitate  

 

(Numărul de studenţi care apreciază 

pozitiv mediul de 

învăţare/dezvoltare oferit de către 

universitate / Numărul total de 

studenţi care au participat la sondaj) 

x 100:  

> 75 %  

(640/782 ) x 100=82%. 

Indicator realizat. 

 

 

2.7. Creşterea eficienţei 

metodelor de predare în 

vederea creşterii nivelului de 

cunoştinţe  

 

 

 

A) Indicator de promovabilitate 

licenţă: 

 (An I>65%,An II>70%, 

An III>70%) 

 

B) Indicator de promovabilitate 

master: 

Anul I > 75% 

Anul II > 85% 

An I= 82%, An II= 87 %, 

An III= 76%). Indicator realizat.  

 

 

 

 

 

Anul I=91 % 

Anul II=91 % 

Indicator realizat. 

C) Indicator note bune 

corespunzător fiecărui ciclu de 

pregătire (licenţă şi master)  

(nr. medii peste 8/nr. total studenţi  

pentru fiecare an de studiu) x100  

Licenţǎ > 25 % 

Master > 70% 

 

 

 

 

 

 

Licenţǎ: 37 %. 

Master: 78 % 

Indicator realizat. 
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2.8 Creşterea nivelului de 

pregătire al absolvenţilor  

 

D) Indicator promovabilitate la ex 

de finalizare a studiilor 

(nr. studenţi promovaţi/nr. total 

studenţi înscrişi la ex. de finalizare) 

x100 

Licenţă >80 % 

Masterat > 85 % 

Licenţǎ: (259/272) x100= 95 % 

 

Master: (113/113) x100=100 %  

 

Indicator realizat. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

  

Dezvoltarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică 

 

 

 

 

 

3.1. Difuzarea şi valorificarea 

rezultatelor ştiinţifice obţinute 

prin participarea la programe 

naţionale şi internaţionale de 

cercetare ştiinţifică cu caracter 

fundamental şi aplicativ 

 

 

3.2. Încurajarea şi stimularea 

activităţilor de cercetare 

ştiinţifică, de proiectare, 

expertiză şi consultanţă, 

finanţate prin mijloace 

extrabugetare (contracte 

încheiate cu agenţi economici 

(Număr lucrări ştiinţifice publicate 

în reviste de specialitate / Număr 

cadre didactice) > 1. 

Număr lucrări ştiinţifice publicate în 

reviste de specialitate cotate ISI/ 

facultate, min. 5 

 

 

Valoare contracte cercetare, 

consultanţă / cadru didactic, min. 

1000 lei 

Reviste de specialitate: 115 

lucrări 

(115/92)=1,25. Indicator realizat. 

Număr lucrări ştiinţifice publicate 

în reviste de specialitate cotate 

ISI/ facultate, 8.  

Indicator realizat. 

 

1060 euro = 4717 lei 

4717/92=51 lei 

 Indicator nerealizat. 
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şi cu alte instituţii şi organisme 

din ţară şi străinătate) 

3.3. Formarea de centre de 

cercetare la nivelul facultǎţii 

Minim 1 centru 4 centre (Centrul de Cercetare în 

Studii Literare, 

> Lingvistică, Teoria Criticii și 
Culturii, Centrul de Cercetare şi 

> Inovare în Ştiinţele Educaţiei, 

Centrul de cercetare CerTIMF) 

Indicator realizat. 

3.4.  Organizarea sub egida 

Universităţii de manifestări 

ştiinţifice de valoare, cu 

participarea unor personalităţi 

ale lumii ştiinţifice interne şi 

internaţionale 

Minim 1 conferinţǎ 3 conferinţe: 

1. The 12th International 

Workshop on Differential 

Geometry and Its Applications 

23-26 sept. 2015; 

2. The Dialog of Cultures/The 

Culture of Dialogue 13-15 

Noiembrie 2014, Ploieşti, 

Conferinţă Internatională; 

3. Conferinţă înternaţională 

Education and Psychology 

Challenges – Teachers For the 

Knowledge Society. 

 Indicator realizat. 
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3.5 Dezvoltarea capacităţii de 

editare a cursurilor, 

îndrumarelor şi a altor 

publicaţii ale cadrelor didactice 

şi studenţilor, folosind toate 

posibilităţile editurii şi 

tipografiei Universităţii  

Numǎr de lucrǎri noi publicate pe 

plan intern > 20. 

Pe plan intern: 23 lucrări dintre 

care 16 cărți, 7 articole. 

Indicator îndeplinit. 

C) MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

4. 

Calitatea personalului 

didactic şi de cercetare  

 
4.1 Creşterea gradului de 

acoperire cu cadre didactice 

titulare a posturilor din statul 

de funcţii. 

A)  (Număr cadre didactice titulare / 

Număr total posturi) x100 >65% 

B) Număr studenţi / Număr cadre 

didactice titularizate    < 30 

C) (Număr cadre didactice 

titularizate sub 35 ani / număr cadre 

didactice titularizate) x100 >20% 

A) (92/146) x100 = 63%. 

 

B) 1109/92=12. 

 

 

C) (7/92) x100= 7,6 %. 

Indicator nerealizat 

4.2 Îmbunătăţirea calităţii 

actului educaţional  

 
(Număr total de cadre didactice 

evaluate de către studenţi / Număr 

total cadre didactice) x 100 > 50 %  

 

În anul universitar 2014-2015 au 

fost evaluate 52 de cadre 

didactice din totalul de 91 de cadre 

didactice titulare conform 

planificarii stabilite de 

departamente şi de decanat. 

(52/92) x 100= 57% 

Indicator realizat. 
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5. 

Menţinerea certificării 

sistemului de management al 

calităţii în conformitate cu 

SR EN ISO 9001:2008 şi 

IWA 2:2009  

 

5.1. Instruirea personalului 

Fişe de evaluare a instruirii  

S-a efectuat instruirea 

personalului. 

5.2. Analiza de management 

Raport de activitate 

S-a efectuat Raport de analiză 

management pentru anul 

universitar 2014-2015. 

 

 

Responsabil Managementul Calităţii al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe 

Prof. dr. ing. Vasile Dumitrescu 

 


