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1.Stadiul realizării obiectivelor ȋn domeniul calității ȋn anul universitar 2017-2018 

Obiectivul 1. Evaluarea externă a calităţii academice  

Activitatea 1.1. Obţinerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii propuse. 

Indicator de performanţă planificat:(Număr de programe 

autorizate/acreditate/reacreditate/număr de programe evaluate în perioada oct. 2017 – oct. 2018, 

conform programării ARACIS)x100>80% 

Grad de realizare pentru activitatea 1.2. În perioada 2017-2018 a fost reacreditat programul 

de studii universitare de licență Merceologie și Managementul calității -IF. Realizare indicator 

de 100% 

 

Obiectivul 2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii universitare şi îmbunătăţirea 

serviciilor sociale 

Activitatea 2.1. Dotarea și modernizarea laboratoarelor existente și amenajarea unor laboratoare 

didactice și de cercetare noi. 

Indicator de performanţă planificat: (Valoare echipamente noi achiziţionate pentru 

laboratoare / departament), min.3 000 lei 

Grad de realizare pentru activitatea 2.1.  

În anul universitar 2017-2018 au fost ȋntreținute laboratoarele didactice și de cercetare existente. 

 

Obiectivul 3. Dezvoltarea activităților de promovare a imaginii universității, a relațiilor 

internaționale și cu mediul socio-economic și a cooperării interuniversitare 

Activitatea 3.1. Promovarea mobilității ȋn dublu sens a cadrelor didactice  și studenților prin 

gestionarea eficientă a programelor europene și a parteneriatelor. 

Indicatori de performanţă planificaţi pentru activitatea 3.1: minim un cadru didactic și doi 

studenți cuprinși ȋn diverse forme de mobilități. 

Grad de realizare pentru activitatea 3.1. Ȋn perioada 2017-2018 au fost 6 studenți care au 

accesat granturi de studii (1 student) și practică (5 studenți) prin programul Erasmus+  și 3 cadre 

didactice.  

Activitatea 3.3.Organizarea de conferințe naționale sau internaționale ȋn parteneriat cu 

universități sau instituții de prestigiu din țară sau străinătate 

Indicatori de performanţă planificaţi pentru activitatea 3.3. Minim o conferință 

Grad de realizare pentru activitatea 3.3.  

 Sesiunea de comunicări științifice„”Sursele de energie ȋn dezvoltarea și administrarea 

afacerilor durabile” , noiembrie 2017,  

 Conferința internațională “European Economy and Digital Society in the Current 

Geopolitical Context” 16-17 noiembrie 2017 

 

 Obiectivul 4. Formarea de cadre cu pregătire superioară în diferite domenii ale 

cunoaşterii şi activităţii practice (ştiinţe fundamentale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice 

şi administrative, ştiinţe ale educaţiei, filologie ş.a.) potrivit domeniilor şi programelor de 

studiu din structura Universităţii şi a cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă 

 

Activitatea 4.1. Creşterea flexibilităţii programelor de studiu în conformitate cu aptitudinile şi 

interesele studenţilor. 



Indicatori de performanţă planificaţi pentru activitatea 4.1:(Numărul programelor de studiu 

la sfârşitul cărora cel puţin 5 % din totalul de credite cumulate de către un student provin de la 

discipline liber alese / Numărul  total programe de studiu) x 100: 

Grad de realizare pentru activitatea 4.1 În planurile de învățământ ale programelor de studii 

din cadrul Facultății de Științe Economice au fost prevăzute un număr de discipline opționale 

astfel încât să se realizeze valoarea planificată a indicatorului, de cel puțin 5%. 

 

Activitatea 4.2. Creşterea relevanţei programelor de studiu. 

Indicatori de performanţă planificaţi pentru activitatea 4.2: 

4.2A:(Numărul programelor de studiu analizate/număr total de programe de studiu) x 

100:Licenţă 20 %;  

4.2 B:Numărul de analize de discipline efectuate de fiecare departament  4 

  4.2C: Rapoarte privind analizele efectuate cu studenţi, absolvenţi şi reprezentanţi ai 

angajatorilor pentru fiecare program:Licență: ≥ 30% din programe; Master: ≥ 30 % din 

programe. 

Grad de realizare pentru activitatea 4.2.Ȋn perioada 2017-2018   au fost revizuite  toate 

programele de studii de la licență și toate programele de master în conformitate cu cerințele 

ARACIS și ale Ministerului educației naționale. 

În cadrul celor două departamente ADA și CIF ale Facultății de Științe Economice, s-au 

planificat și realizat câte 4 analize de discipline. 

  

Obiectivul 5. Dobândirea de către absolvenţi de cunoştinţe ştiinţifice, tehnice, economice şi 

umaniste, integrate într-un sistem operaţional care să asigure competenţa profesională şi 

socială, însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să permită autoinstruirea pe 

parcursul întregii vieţi. 

Activitatea 5.1. Creşterea nivelului de pregătire al absolvenţilor 

Indicator de performanţă planificatIndicator de promovabilitate la examenele de finalizare a 

studiilor (Număr de studenţi promovaţi la examenul de licenţa/număr studenţi înscrişi la 

examenul de licenţă *) x100 > 80%; (Număr de studenţi promovaţi la examenul de 

disertație/număr studenţi înscrişi la examenul de disertație *) x100 > 85% 

 Grad de realizare pentru activitatea 5.1.  Promovabilitatea la examenul de licență a fost de 

99,7% și  la disertație a fost de 100%.. 

 

Obiectivul 6. Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică 

Activitatea 6.1. Creșterea vizibilității performanțelor științifice ale membrilor comunității 

universitare pe plan național și internațional prin publicarea de lucrări științifice ȋn reviste/edituri 

și participarea cu lucrări la manifestări științifice de prestigiu recunoscute și cotate superior din 

țară și străinătate 

Indicator de performanță 6.1. A) Număr de lucrări științifice publicate ȋn reviste de 

specialitate, realizări didactice sau științifice/ număr cadre didactice>1 

B)Scor relativ de influență total al articolelor publicate ȋn reviste cotate ISI: minim 3 puncte 

C) număr de articole publicate indexate ȋn baze de date internaționale: minim 30 

D)Număr de articole publicate ȋn volumele unor conferințe internaționale: min. 10 

E) număr de cărți publicate (integral sau sub formă de capitole ȋn cărți) ȋn edituri din străinătate: 

min. 1 carte; min. 3 capitole ȋn cărți 

F) cărți publicate ȋn edituri romȃnești: min. 5 cărți 

Grad de realizare pentru activitatea 6.1. Au fost publicate 14 articole ȋn reviste ISI,  22 

articole ȋn reviste BDI,  21 articole prezentate la conferințe internaționale, 1 carte publicată ȋn 

editură internațională, 4 cărți publicate ȋn edituri naționale S-au realizat integral indicatorii din 

categoriile A, D, E.  

Activitatea 6.2. Organizarea sub egida universității de manifestări științifice  



Indicator de performanță 6.2. Minim 2 conferințe workshop-uri sau simpozioane 

Grad de realizare pentru activitatea 6.2. Ȋn perioada  2017 -2018, FSE a organizat 3 

manifestări științifice pentru studenţi: 

1.Panel științific “Politici macroeconomice pentru creșterea sustenabilă. Soluții eficiente, 

așteptări sociale”25 octombrie. 2017  

2.Sesiunea de comunicări științifice„”Sursele de energie ȋn dezvoltarea și administrarea 

afacerilor durabile” , noiembrie 2017,  

3.Conferința internațională “European Economy and Digital Society in the Current 

Geopolitical Context” 16-17 noiembrie 2017 

 

Obiectivul 7.Aprecierea, selecţionarea şi promovarea cadrelor didactice pe baza evaluării 

didactice şi ştiinţifice în concordanţă cu normele şi uzanţele existente lanivel naţional şi 

internaţional 

 

Activitatea 7.1. Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional 

Indicator de performanță 7.2.A: (Număr total de cadre didactice evaluate de către studenţi / 

Număr total cadre didactice) x 100  50 % 

B)Raport anual ȋntocmit de CEAC-FSE 

C)0reclamații/sezizări nesoluționate din partea studenților referitoare la procesul educațional 

Grad de realizare pentru activitatea 7.2.În perioada 2017-2018 au fost evaluate de către 

studenți un număr de 40 cadre didactice din totalul de 51, rezultând o valoare a indicatorului de 

78%. 

A fost ȋntocmit raport CEAC-FSE 2017-2018 

Sezizările studenților au fost soluționate 100%. 

 

2. Realizări ȋn cadrul Universității 

 

 Facultatea Ştiinţe Economice a ȋncheiat parteneriate cu angajatorii si mediul 

profesional,  a avut colaborări cu unități din invățămȃntul preuniversitar de specialitate. 

Programele oferite prin FSE vizează competențele adecvate ariilor specializărilor economice.  

 Ca puncte forte ale Facultății de  Ştiinţe Economice pentru anul universitar 2017-

2018, se remarcă un grad mare de promovabilitate la examenele de finalizare a studiilor,  

interesul crescut al studenților pentru activitățile științifice,  prin participarea  la  simpozioane și 

olimpiade, creșterea numărului de mobilități Erasmus accesate de studenți.. 
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