
PROPUNERI PRIVIND TRANSPUNEREA UNOR RECOMANDĂRI ALE 
COMISIEI DE EVALUARE E.U.A. ÎNTR-UN PLAN DE MĂSURI  

 
 
 

1. Reformularea misiunii, viziunii şi a obiectivelor stragice ale U.V.T. şi ale fiecărei 
facultăţi în parte 

                                                        Termen: 24 februarie 2011 
                                                         Răspund: Biroul Senatului 
                                                                         Birourile Consiliilor facultăţilor 
 
2. Adoptarea „Standardelor şi Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calităţii în 

Spaţiul European al Învăţământului Superior” ca referinţe pentru activitatea 
academică 

 
                                                        Termen: semestrul II, anul universitar 2010-2011 
                                                        Răspunde Biroul senatului 
                                                                         Birourile Consiliilor facultăţilor 
 
3. Formularea strategiei de cercetare pe termen lung la nivelul instituţiei şi la nivelul 

fiecărei facultăţi, cu previzionarea surselor de finanţare 
 
                                                       Termen semestrul II, anul universitar 2010-2011 

  Răspund:     Biroul Senatului 
                      Birourile Consiliilor facultăţilor 

 
                                                         
4. Implementarea unor reţele şi proceduri de comunicare interne eficiente în cadrul 

U.V.T. 
                                                       Termen 24 februarie 2011 
                                                        Răspunde: Cancelarul U.V.T.  
                                                                          Cancelarii facultăţilor 
                                                                          Secretariatul general al U.V.T. 
 
 
5. Armonizarea programelor de studii cu cele din spaţiul U.E. în scopul asigurării 

transferabilităţii ECTS din străinătate şi evitarea reexaminării studenţilor. 
Definitivarea monitorizării şi analizării programelor de studii,  planurilor de 
învăţământ şi a fişelor de disciplină  pentru asigurarea continuităţii informaţiilor şi 
delimitarea competenţelor pentru fiecare ciclu de studii. Consultarea 
reprezentanţilor angajatorilor cu privire la conţinutul programelor de studiu şi a 
planurilor de învăţământ 

 
                                                        Termen: 30 mai 2011 
                                                        Răspund: Şefii de catedră 
 



6. Derularea unor proiecte comune (educaţionale, ştiinţifice, etc.) între facultăţi şi 
permeabilizarea graniţelor dintre acestea, în perspectiva flexibilizării în alegerea 
disciplinelor opţionale 

 
                                                        Termen: 30 septembrie 2011 
                                                        Răspund: Decanii facultăţilor 
 
7. Punerea în aplicare a monitorizării inserţiei profesionale a absolvenţilor prin 

postarea chestionarelor de sondare a opiniei acestora pe siteul fiecărei facultăţi. 
Constituirea asociaţiilor Alumni la nivelul fiecărei facultăţi 

 
                                                         Termen: 30 septembrie 2011 
                                                         Răspund: Birorile consiliilor facultăţilor 

                                                              
Departamentul de comunicare şi 
informatizare 

 
   
8. Incadrarea personalului D.M.C. ca şi auditori, în scopul eficientizării activităţii. 

Înscrierea D.M.C. în Carta U.V.T. 
 
                                                          Termen: 2011 
 
9. Formularea răspunsurilor cu privire la problemele ridicate în cadrul sondajului 

efectuat în rândul studenţilor de către O.S.U.T. în anul 2009. Identificarea 
spaţiilor disponibile în căminele studenţeşti ce pot fi utilizate ca centre de 
informare a studenţilor  

 
                                                            Termen: martie 2011 
                                                            Răspunde: O.S.U.T. 
                                                                              Directorul general administrativ 
                                                                               
10. Monitorizarea şi analizarea rezultatelor evaluărilor şi sondajelor efectuate în 

U.V.T.  
 
                                                           Termen: anual 
                                                            Răspund: Şefii de catedră 
                                                                            Birourile Consiliilor facultăţilor 
                                                                             Biroul Sentului 
 
 


