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OBIECTIVELE SPECIFICE ALE FACULTĂȚII ŞTIINŢE ECONOMICE 

PENTRU ANUL 2020 

Data: 

05.11.2019 

Pag.  /Total pag. 

Nr. 

crt. 

Obiectiv/Proces/Criterii de 

monitorizare 
Activități/Acţiuni Responsabil/ Termen/Resurse 

Ţinta/  

Indicator de performanţă 

0 1 2 3 4 
1. Evaluarea instituțională și evaluarea periodică 

a programelor de studii care au termen 

scadent în anul 2019 – 2020  

Domenii:  

- Departament ADA: LECTZ 

- Departament CIF: LCIGZ, LFNBZ, MTIAZ 

Procesul educațional  

Şedinţe CF, departament 

Întocmirea dosarului de autoevaluare pentru 

evaluarea instituțională și evaluarea periodică a 

programelor de studii  

Respectarea etapelor/termenelor pentru evaluarea 

instituțională și evaluarea periodică a 

programelor de studii, conform procedurilor 

ARACIS 

Decan 

Directori departamente 

La termenul scadent al fiecărui progam de studii, 

conform planificării 

RF - Valoare contracte  

RU - Colectiv coordonare programe de studii  

Infrastructura: disponibilă la nivelul departamentelor 

Incredere ridicată  

Încredere pentru fiecare program de studii 

2. Promovarea imaginii universității pe plan 

național și internațional, în mediul socio-

economic și dezvoltarea cooperării 

interuniversitare  

Procesul educațional  

Şedinţe CF, departament 

2.1. Promovarea mobilităţii academice, în dublu 

sens, a cadrelor didactice şi studenţilor prin 

gestionarea eficientă a programelor europene şi a 

parteneriatelor  

Decan, Directori departamente implicate  

Anual 

RF - Venituri proprii Programe Erasmus  

RU – Colective de coordonare la nivel de facultate  

Infrastructura: disponibilă la nivelul universității 

Realizarea de 3 noi acorduri Erasmus+ 

pentru cadre didactice şi studenţi 

 

2.2 Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai 

unor companii sau instituţii, potenţiali angajatori 

ai absolvenţilor Universităţii  

Decan, Directori departamente implicate  

Iunie 2019 

RF - Venituri proprii Programe Erasmus  

RU – Colective de coordonare la nivel de facultate  

Infrastructura: disponibilă la nivelul universității 

3 întălniri 

2.3. Promovarea imaginii și ofertei educaționale a 

universității în/cu licee  

Decan, Directori departamente implicate  

Anual 

RF - Venituri proprii Programe Erasmus  

RU – Colective de coordonare la nivel de facultate  

Infrastructura: disponibilă la nivelul universității 

Organizarea și  desfășurarea  de acțiuni  

de promovare  în/cu 10 de  licee 

 

2.4 Organizarea de conferinţe şi simpozioane 

naţionale sau internaţionale, în parteneriat cu 

universităţi sau instituţii de prestigiu din ţara sau 

străinătate 

Decan, Directori departamente implicate  

Anual 

RF - Venituri proprii Programe Erasmus  

RU – Colective de coordonare la nivel de facultate  

Infrastructura: disponibilă la nivelul universității 

2 conferinţe/simpozioane 

3. Asigurarea competențelor necesare 

absolvenților pentru integrarea pe piața 

muncii  

Procesul educational 
Şedinţe CF, departament 

3.1 Încheierea unor parteneriate/colaborări în 

vederea realizării stagiului de practică al 

studenților.  

Asigurarea realizării practicii în cadrul 

laboratoarelor UPG  

Decan, Prodecani 

Anual 

RF – Venituri proprii 

RU – decani, directori de departamente 

Infrastructura din dotarea UPG 

Procentul de absolvenţi angajaţi în termen 

de doi ani de la data absolvirii la nivelul 

calificării universitare: 

a) licență 50%; 

b) master 70% 
3.2 Compatibilizarea programelor de studii cu Decan, Prodecani, Directori departamente 
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Întocmit, 

Prodecan RPC, Resp. Probl. Calit. 

Aprobat, 
Decan,  

Conf. univ. dr. Albu Mădălina Conf. univ. dr. Pătraşcu Aurelia 

 

                     
                     

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, din data de 03.12.2019 
 

 

cerințele angajatorilor, după consultări cu aceștia 

și cu absolvenții, cu respectarea procedurilor 

ARACIS  

 

Anual 

RF – Venituri proprii 

RU – decani, directori de departamente 

Infrastructura din dotarea UPG 

3.3 Revizuirea fișelor discipinelor  

 

Decan, Directori departamente, Titulari discipline 

Anual 

RF – Venituri proprii 

RU – decani, directori de departamente 

Infrastructura din dotarea UPG 

4.  Dezvoltarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică  

Procesul de cercetare științifică 
Şedinţe CF, departament 

Creşterea vizibilităţii performanţelor ştiinţifice 

ale membrilor comunităţii universitare, pe plan 

naţional şi internaţional  

 

Decan, Prodecani, Directori departamente 

Anual 

RF – Venituri proprii 

RU – cadre didactice, doctoranzi 

Infrastructura din dotarea UPG, dotare parteneri 

Număr de: lucrări ştiinţifice publicate în 

reviste de specialitate,realizări didactice 

sau științifice:   minim 40 

Scor relativ de influență total al 

articolelor publicate în reviste cotate  ISI:  

minimum 2 puncte 

Număr de articole publicate indexate în 

baze de date internaționale: min. 20 

Număr de articole publicate în volumele 

unor conferințe internaționale: min. 10 

Număr de cărți publicate (integral sau sub 

formă de capitole în cărţi) în edituri din 

străinătate: min. 2 capitole în cărți 

Cărți publicate la edituri românești: min. 

3 cărți 

     


