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DOMENIUL A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
CRITERIUL A1. STRUCTURILE INSTITUŢIONALE, ADMINISTRATIVE ŞI
MANAGERIALE
1. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ
1.1. Misiune şi obiective
1.1.1. Cadrul juridic şi evoluţia instituţională
Facultatea de Ştiinţe Economice a luat fiinţă în anul 2002 prin desprinderea specializarilor
economice din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe (înfiinţată în anul 1992). La înfiinţare, această
facultate a preluat următoarele specializari de licenţă: Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
Management, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Merceologie şi Finanţe şi Bănci, precum
şi specializările de colegiu: Birotică şi Gestiune financiar - bancară. În anul 2003, a fost înfiinţată
specializarea Informatică economică. Începând cu acelaşi an au fost organizate şi studii de masterat
în următoarele specializări: Managementul Sistemelor Economice, Turistice şi Administrative,
învăţământ de zi, precum şi Managementul Sectorului Public, învăţământ de zi şi învăţământ la
distanţă. Ulterior, au fost infiintate si alte programe masterale.
In prezent, facultatea are opt specializări la învăţământul universitar de licenţă: Management
(IF şi ID), Contabilitate şi Informatică de gestiune, (IF şi ID), Finanţe și Bănci (IF), Informatică
economică (IF), Merceologie şi Managementul calităţii (IF), Economia Comerţului, Turismului şi
Serviciilor (IF) şi opt programe acreditate de masterat: Managementul Sistemelor Microeconomice,
Managementul Sectorului Public, Managementul Sistemului Bancar (organizate în domeniul
Management), Administrarea şi Finanţarea Proiectelor de Dezvoltare, Strategii în Afaceri Internaţionale
și Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol (organizate în domeniul Administrarea Afacerilor),
Tehnologii Informatice pentru Afaceri (organizat în domeniul Informatică Economică) şi Contabilitate,
Fiscalitate şi Audit (organizat în domeniul Contabilitate).
Toate programele de studii au fost acreditate/reacreditate.
Ȋn anul universitar 2018-2019 au fost depuse dosare de reacreditare pentru programele de
masterat din domeniul Management şi Administrarea Afacerilor precum şi pentru programul de licenţă
Contabilitate şi Informatică de gestiune (ID).
Ȋn anul universitar 2018-2019, FSE a acreditat programul de studii de masterat -.
Contabilitate, Fiscalitate şi Audit.
Pentru fiecare program de studii sunt stabilite competențe profesionale ȋn Fișa specializării,
conform Ordinului 5703/2011 privind implementarea Cadrului National al Calificărilor din
Ȋnvațămantul Superior.
1.1.2. Misiunea
Principalele misiuni ale Facultăţii de Științe Economice sunt:
(1) Misiunea didactică, constând în formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul
dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a
mediului socio-economic în domeniile acreditate;
(2) Misiunea de cercetare ştiinţifică, constând în cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi
transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor inginereşti precum şi
valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora;
(3) Misiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieţii culturale, artistice şi sportive din
spaţiul universitar pentru ca facultatea să dobândească, pe lângă statutul de centru de pregătire didactică,
profesională şi de cercetare ştiinţifică, şi atributele de centru de educaţie, civilizaţie şi cultură al
comunităţii socio-economice din zona în care îşi desfăşoară activitatea.
Misiunea asumată de Facultatea de Științe Economice este aceea de a oferi, prin intermediul
disciplinelor de studiu (obligatorii/opţionale) care se racordează la necesităţile de formare profesională
a studenților şi la tendinţa actuală de amplificare şi diversificare a domeniilor de cunoaştere,
posibilitatea oricărui absolvent să descopere şi să valorifice la maxim potenţialul de care dispune.

Structura fiecărui program de studiu este astfel concepută, încât să îmbine eficient necesităţile
practice resimţite de specialiştii angajaţi în domeniul economic cu cele mai actuale tendinţe de pe piaţa
naţională şi internaţională.
1.1.3. Obiective
În scopul realizării misiunii sale, Facultatea de Științe Economice utilizează şi dezvoltă resursele
şi instrumentele necesare derulării proceselor didactic şi de cercetare ştiinţifică pe de o parte, precum
şi perfecţionării componentei civic-sociale şi culturale pe de altă parte, la standardele de calitate
specifice Spaţiului European al Învăţământului Superior şi al Cercetării, aşa cum sunt acestea
consemnate în metodologia ARACIS.
Principalele obiective ale Facultăţii de Științe Economice în domeniul activităţilor didactice
sunt:
➢ Formarea de cadre cu pregătire superioară în diferite domenii ale cunoaşterii şi
activităţii practice potrivit domeniilor şi programelor de studiu din structura facultăţii şi
a cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă superior calificate;
➢ Dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice şi economice 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;
➢ Perfecţionarea continuă a domeniilor de studiu, a planurilor de învăţământ, a
programelor analitice, a metodelor didactice ş.a. în vederea alinierii la standardele
europene;
➢ Dezvoltarea şi modernizarea unităţilor de cercetare, a bazei didactice şi experimentale, a
laboratoarelor etc., în scopul de a sprijini desfăşurarea procesului de învăţământ şi de a
mări eficienţa formativ-creativă a acestui proces;
➢ Dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea preocupărilor legate de informatizarea
procesului de învăţământ;
➢ Dezvoltarea învăţământului la distanţă;
➢ Aprecierea, selecţionarea şi promovarea cadrelor didactice pe baza evaluării prestaţiei
didactice şi ştiinţifice în concordanţă cu normele şi uzanţele existente la nivel naţional
şi internaţional. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare sau angajare a
cadrelor didactice se reglementează printr-o procedură aprobată de Senatul
Universităţii, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
➢ Stimularea şi valorificarea aptitudinilor profesionale ale studenţilor, acordându-se o
grijă deosebită stimulării celor ce au obţinut performanţe. Completarea, dezvoltarea şi
perfecţionarea pregătirii profesionale a absolvenţilor învăţământului universitar prin
studii de masterat;
➢ Cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior european şi mondial,
prin extinderea participării membrilor comunităţii universitare la programele de
cercetare şi de schimburi inter-universitare.
În domeniul cercetării ştiinţifice obiectivele facultăţii sunt:
➢ Dezvoltarea şi îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale prin cercetarea
ştiinţifică a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor;
➢ Finanţarea pe bază de contract a programelor de cercetare fundamentală şi aplicativă
din fonduri publice, private şi de la organismele internaţionale, în condiţiile participării
la competiţii naţionale şi internaţionale, licitaţii şi negocieri directe;
➢ Organizarea de colective de cercetare mulţi şi interdisciplinare, pentru rezolvarea unor
probleme complexe care necesită contribuţia unor specialişti din domenii diferite;
➢ Atragerea în activitatea de cercetare ştiinţifică şi cointeresarea materială şi morală a
studenţilor care dovedesc aptitudini pentru cercetare ştiinţifică, în vederea formării şi
recrutării viitoarelor promoţii de cercetători;
➢ Creşterea vizibilităţii performanţelor ştiinţifice şi de creativitate ale membrilor
comunităţii universitare, pe plan naţional şi internaţional, prin publicarea de lucrări

ştiinţifice în reviste şi participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice de prestigiu,
recunoscute şi cotate superior, din ţară şi străinătate;
➢ Formarea și dezvoltarea unor centre de cercetare în domeniile şi programele de studiu
specifice facultăţii.
Privitor la deontologia academică, facultatea se raliază la obiectivele Universității astfel:
➢ Constituirea Comisiei de etică universitară în care facultatea va avea un reprezentant şi
elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională universitară, care face parte din
Carta universitară;
➢ Asumarea responsabilităţii privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor care rezultă din
poziţia profesională şi din funcţia administrativă pe care membrii comunităţii
universitare le ocupă;
➢ Promovarea transparenţei în circulaţia informaţiilor semnificative pentru viaţa Facultăţii
şi Universităţii, luarea deciziilor de către organismele abilitate, în plenul lor,
comunicarea în timp real a deciziilor adoptate;
➢ Descurajarea şi eliminarea tuturor formelor de corupţie, discriminare sau fraudă, în
toate sferele de activitate şi în relaţiile cu ceilalţi membri ai comunităţii universitare sau
cu persoane din afara ei;
➢ Păstrarea tuturor bunurilor din patrimoniul Universităţii, ca valori ce aparţin nu numai
generaţiilor actuale, ci şi celor viitoare;
➢ Formarea studenţilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, al demnităţii şi toleranţei;
1.2. Integritate academică
Ȋn cadrul Facultății de Științe Economice se aplică Codul de etică şi deontologie universitară
care a fost aprobat de către Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Funcţionarea Comisiei de
etică este reglementată de regulamentul de funcţionare al comisiei (http://www.upgploiesti.ro/fisiere/4107/R%2001.05%20Regulamentul%20Comisiei%20de%20Etica%20Universitara%
20din%20%20%20%20%20%20cadrul%20%20%20%20UPG%20FINAL_18.07.2016.pdf). Comisia
de etică întocmeşte un raport anual referitor la respectarea principiilor şi prevederilor Codului de etică
universitară şi face propuneri de îmbunătăţire a acestuia, pe care le prezintă Senatului.
.
1.3. Răspundere şi responsabilitate publică
Facultatea de Științe Economice dispune de practici de auditare internă cu privire la
principalele domenii ale activităţii universitare, pentru a se asigura că angajamentele pe care şi le-a
asumat sunt respectate riguros, în condiţii de transparenţă publică.
Ȋn Raportul de audit intern pe 2019 nu au fost identuficate neconformități.
2. CONDUCERE ŞI ADMINISTRAŢIE
2.1. Sistemul de conducere
Facultatea de Ştiinţe Economice și cele două departamente componente (ADA și CIF), au un
sistem de conducere constituit cu respectarea reglementărilor legale și procedurilor interne, ȋn
conformitate cu Metodologia de organizare și desfasurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de
conducere(http://www.upgploiesti.ro/fisiere/2063/M17Metodologia_organizare_desfasurare_alegeri_conducere_UPG.pdf.)
Coordonarea şi conducerea activităţii Facultăţii de Științe Economice este asigurată de un
Consiliu al Facultăţii alcătuit din cadre didactice şi studenţi.
Conducerea executivă a facultăţii este asigurată de decan și trei prodecani, a cărui componenţă
poate fi consultată pe pagina web a facultăţii.
Facultatea are ȋn structură două departamente, ADA și CIF, a căror conducere este asigurată de
un director și patru membrii ai consiliului departamentului.
Studenţii sunt reprezentaţi în structurile de conducere din facultate în conformitate cu
prevederile legale; alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senatul universităţii, precum şi în Consiliul

facultăţii se face în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi ale Metodologiei de organizare
şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieşti.
Activităţile de conducere sunt facilitate prin utilizarea sistemului informaţional şi de
comunicare, prin reţeaua Internet şi reţeaua proprie Intranet. În cadrul paginii web a Facultăţii
(http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/) sunt publicate toate documentele şi informaţiile necesare
studenţilor sau cadrelor didactice.
2.2. Managementul strategic
Facultatea de Științe Economice are un plan strategic 2016-2020, aprobat ȋn ședința de consiliu
din data de 22.09. 2015 şi elaborează planuri operaţionale anuale, care pot fi consultate pe pagina
facultăţii http://se.upg-ploiesti.ro/index.php/ro/, subsecţiunea managementul calităţii
CRITERIUL A2. BAZA MATERIALĂ
1. PATRIMONIU, DOTARE, RESURSE FINANCIARE ALOCATE
1.1. Spaţii de învăţământ pentru cercetare şi pentru alte activităţi
Întreaga activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică a facultății se desfăşoară în spaţiile
proprii ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti din corpurile A (sălile AD4, Ap9, Ap 10), I (sălile Ip1,
Ip2, Ip3,Ip4, Ip5, Ip6, Ip8, III1, III2, IIII1, IIII2, IIV1), EV4, DI4, DI5 amfiteatrele FA1, FA2, FA3,
FA4, precum și ȋn sălile de seminar și laboratoare din corpul J.
Capacitatea spațiilor de învățământ pentru Facultatea de Științe Economice, corespunde
valorilor 1mp/student – 1,42mp/student în sălile de curs, 1,41mp/student-2,11 mp/student în sălile de
seminar.
Laboratoarele de informatică ale Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt situate în corpul J (sălile
JI1, JI2, JI10 şi JI11) şi sunt dotate, trei dintre ele cu câte 20 de calculatoare, iar al patrulea cu 15
calculatoare. Suprafața relativă este 2,94 mp/loc, iar numărul de calculatoare asigură indeplinirea
condiției ca să nu fie depășit raportul maxim de doi studenţi la un calculator.
1.2. Dotare
Sălile de predare şi laboratoarele de specialitate sunt amenajate şi dotate cu echipamente
tehnice) care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student, răspunzând
cerinţelor şi exigentelor de învăţare, predare şi comunicare.
Sălile de predare sunt dotate cu aparatură şi sisteme mass-media, iar sălile de laborator sunt
dotate cu aparatura necesară desfăşurării activităţilor specifice.
Un rol important în sprijinirea procesului de învăţământ şi al activităţii de cercetare revine
bibliotecii universităţii. Universitatea dispune de bibliotecă proprie dotată cu 2 săli de lectură şi sală de
periodice cu acces liber la raft. Biblioteca este dotată corespunzător cu un fond de carte pentru
împrumut şi studiu de peste 288000 de volume de bibliotecă, corespunzător programelor de studiu din
planurile de învăţământ şi cu tehnică de calcul, acces la Internet pentru toate calculatoarele.
Biblioteca dispune de publicaţii periodice, teze de doctorat, descrieri de brevete de invenţie,
colecţie de standarde, microformate, documente cartografice, audiovizuale, electronice şi alte categorii
de documente. Căutarea publicaţiilor se poate face cu ajutorul fişierelor clasice (alfabetice, sistematice,
cronologice) sau prin consultarea bazelor de date
Accesul studenţilor în sălile de studiu este asigurat conform orarului stabilit în mod diferit pe
parcursul semestrelor, respectiv în sesiune, astfel încât să se asigure condiţii adecvate de studiu.. În
perioada
În cadrul schimbului interbibliotecar pot fi consultate documente disponibile de la parteneri
interni şi externi cu care colaborează permanent biblioteca universitară. Biblioteca este dotată cu
calculatoare performante, cu acces la internet/intranet, asigurând posibilitatea de informare şi
documentare a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din UPG şi comunitatea locală.
Biblioteca este deservită de personal competent, cu studii superioare de specialitate.

Cadrele didactice ale Facultăţii au la dispozitie tipografia Universitatăţii care asigură
multiplicarea lucrărilor de seminar,, a cursurilor şi a altor materiale didactice necesare procesului de
învăţământ superior, precum şi o editură proprie recunoscută CNCS.
1.3. Resurse financiare
Facultatea de Științe Economice nu are un buget propriu iar resursele sale financiare se
circumscriu celor ale universităţii.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti dispune, pe termen scurt, de resursele financiare
necesare pentru realizarea obiectivelor care decurg din misiunea sa în plan didactic şi de cercetare
ştiinţifică. Pe termen mediu şi lung, nivelul resurselor vor depinde de evoluţia resurselor alocate de la
buget pentru finanţarea învăţământului superior, dar şi de capacitatea facultăţilor şi a Universităţii de a
atrage fonduri tot mai mari din cercetare, din programe de formare continuă, din parteneriate cu
instituţii şi firme de profil.
În prezent, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti dispune de resurse financiare care provin atât
din alocaţiile de la buget, cât şi din venituri proprii, din parteneriate cu societăţi comerciale, din
sponsorizări etc.
1.4. Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi
Facultatea de Științe Economice acordă burse şi alte forme de sprijin material în conformitate
cu „Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă”, pe care îl aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate din
alocaţii de la bugetul de stat şi din resurse proprii.
Criteriile de acordare a burselor, sunt actualizate semestrial, existând şi o procedură de solicitare
si aprobare a reducerilor de taxe de studiu ale studenţilor şi de obţinere a altor ajutoare din partea
universităţii.
DOMENIUL B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
CRITERIUL B1. CONŢINUTUL PROGRAMELOR DE STUDIU
1. ADMITEREA STUDENŢILOR
1.1. Principii ale politici de admitere la programele de studiu oferite de facultate
Facultatea de Științe Economice aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii
studenţilor, anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare.
Admiterea studenţilor se realizează în conformitate cu regulamentul de admitere întocmit la
nivel instituţional şi care este afişat pe site-ul Universităţii.
Admiterea la învăţământul de licenţă se face conform cu „Metodologia de organizare şi
desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă”, iar la învăţământul de masterat
după „Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de
master”.
În ultimii ani, a existat un interes constant din partea absolvenţilor de liceu pentru programele
de studiu organizate de facultate la nivel de studii universitare de licenţă. Din analiza dinamicii
numărului de studenţi se constată însă creşterea interesului absolvenţilor studiilor universitare de
licenţă pentru continuarea pregătirii prin studii universitare de masterat în contextul oportunităţilor de
dezvoltare în carieră pe care le oferă urmarea ciclului doi de pregătire universitară.
Ȋn anul universitar 2018-2019 au fost admiși 501 studenți la studiile universitare de licența ale
FSE și 210 studenți la programele de masterat.
Programul de mediatizare a ofertei educaţionale este aprobat anual, atât la nivelul universităţii,
cât şi la cel al facultăţii, şi se desfăşoară într-o perioadă de 6-8 luni înaintea examenului de admitere,
prin deplasarea unor delegaţii de cadre didactice (Caravane ale admiterii) la liceele din zona de
influenţă a Universităţii (judeţele Prahova, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa), prin publicarea de anunţuri
specifice în presa locală, în presa din judeţele vizate şi în presa naţională sau la posturile locale de

radio şi televiziune, prin organizarea de acţiuni de tipul „Porţilor deschise pentru elevii şi absolvenţii
de licee” .

1.2. Practici de admitere
La toate specializările, admiterea la ciclul de licenţă se face pe baza unui concurs de dosare
ţinând cont de media examenului de bacalaureat, de notele obţinute la disciplinele de specialitate în
perioada studiilor liceale, în ordinea ierarhică a mediilor de admitere calculate după proceduri proprii.
Concursul de admitere pentru nivelul masterat se realizează combinat pe baza unui examen de admitere
(pondere 50% din nota finală) la care se adaugă nota la examenul de licenţă (pondere 50% din nota
finală).
2. STRUCTURA ŞI PREZENTAREA PROGRAMELOR DE STUDIU
2.1. Structura programelor de studiu
Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include:
• obiectivele generale şi specifice ale programului;
• planul de ȋnvățămȃnt;
• fișele disciplinelor incluse ȋn planul de ȋnvățămȃnt;
• modul de examinare și evaluare la fiecare disciplină;
• modul de organizare și conținutul examenului de finalizare a studiilor.
Planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu conţine ponderile disciplinelor
exprimate prin credite de studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare .
Planurile de ȋnvățămȃnt se actualizează periodic ȋn funcție de cerințele ARACIS și a pieței muncii. Ȋn
anul univ 2017-2018 au fost actualizate planurile de ȋnvățămȃnt la toate programele de licență la FSE,
conform noilor cerințe de includere a disciplinei de etică și integritate academică.
Fişele disciplinelor sunt incluse în planul de învăţământ, respectiv rezultatele în învăţare
exprimate sub forma competenţelor profesionale și transversale care sunt realizate de o disciplină.
Aceste fișe sunt elaborate de titularul de disciplină, aprobate ȋn ședință de departament și semnate de
directorul de departament. Se păstrează la departamentul de care aparține disciplina.
Informaţiile conţinute în planul de învăţământ al fiecărei specializări sunt incluse în Sistemul
Informatic Didactic (SID) şi sunt utilizate în mai multe aplicaţii ale SID.
2.2. Diferenţiere în realizarea programelor de studiu
Programele de studiu sunt unitare ca structură la zi și ID, dar se diferenţiază în realizare, în
funcţie de mijloacele utilizate în forma de învăţământ respectivă. Pentru forma de ȋnvațămȃnt la zi se
organizează cursuri și seminarii pe baza orarului planificat care se găsește pe site-ul facultății. Pentru
forma de invățămȃnt la ID se organizează activități tutoriale/activități aplicative pe baza unui orar
planificat și teme de control care sunt ȋncărcate de studenți pe platforma de e-learning și verificate de
cadrul diactic titular de disciplină pe baza unui calendar al disciplinei.
2.3.Relevanța programelor de studiu
Relevanţa cognitivă şi profesională a programelor de studiu este definită în funcţie de ritmul
dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor.
Facultatea de Științe Economice pregătește specialiști ȋn domeniul economic avȃnd competențe bine
definite ȋn Fișa Specializării și ȋn Grila RNCIS, pentru fiecare program de studiu.
Facultatea dispune de mecanisme pentru analiza colegială anuală a activităţii cunoaşterii
transmise şi asimilate de studenţi şi pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile
calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programului de studiu. Ȋn anul univ 2018-2019
au fost realizate analize la un număr de opt discipline din statele de funcții ale departamentelor ADA
și CIF. De asemenea, s-a realizat evaluarea colegială anuală a tuturor cadrelor didactice din cele două
departamene.

CRITERIUL B2. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII
1. VALORIFICAREA CALIFICĂRII UNIVERSITARE OBŢINUTE
1.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii
Pentru a avea o evidenţă cât mai precisă cu privire la înserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor
facultăţii, la biroul de eliberare a actelor de studii se completează pe cererea de eliberare a diplomelor
şi statusul absolventului. Din acele cereri se poate apoi obţine informaţiile necesare cu privire la acest
aspect.
Din discuţiile cu absolvenţii, cu angajatorii şi din analiza datelor furnizate de studenţii
masteranzi se desprinde concluzia că peste 80% din absolvenţii nivelului licenţă sunt angajaţi în primii
doi ani de la absolvire.
O resursă care va contribui la creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de
muncă a fost reprezentată de proiectul „Tehnologie informatică pentru promovarea imaginii şi
gestionarea informaţiilor de la absolvenţi şi agenţii economici în scopul adaptării politicii
manageriale la cerinţele mediului socio-economic” dezvoltat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" - Investiţii pentru viitorul dumneavoastră, cofinanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (http://tipigi.upg-ploiesti.ro/main.php).
De asemenea absolvenţii facultăţii de ştiinţe economice pot completa chestionare prin care se
urmăreşte stadiul inserţiei pe piaţa muncii.
1.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
Din datele prezentate în Tabelul 1 jos reiese că în medie, la nivelul facultăţii de Științe
Economice, peste 60% dintre absolvenţii ultimelor două promoţii ale nivelului licenţă au fost admişi la
programe de masterat.
Tabelul 1. Ponderea absolvenţilor învătământului universitar de licenţă admişi la programele
de master
Pondere absolvenţi 2018, înscrişi la
Pondere absolvenţi 2019, înscrişi la
Facultatea
masterate în anul universitar 2018masterate în anul universitar 20192019
2010
SE
45,43%
82%
1.3. Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală
asigurate de universitate
Nivelul de satisfacţie al studenţilor se evaluează continuu. Studentii Facultății de Științe
Economice pot completa on-line chestionare prin care se evaluează mediul de învăţare asigurat de
UPG Ploiești şi nivelul de satisfacţie. Aceste chestionare sunt disponibile la adresa
https://sites.google.com/upg-ploiesti.ro/chestionare-se..
1.4. Centrarea pe student a metodelor de învăţare
Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare
centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite doar
informaţii. Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă
responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate si discutate cu
studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. Majoritatea cadrelor didactice
folosesc resursele noilor tehnologii pentru a realiza un dialog eficient cu studenţii şi pentru a dezvolta
o relaţie de parteneriat cu aceştia. Toate cadrele didactice au adrese de e-mail şi încurajează
interacţiunea cu studenţii. În sălile de curs şi seminar, se folosesc resursele noilor tehnologii pentru a
facilita accesul la informaţie, încurajând în egală măsură implicarea studenţilor în atingerea
rezultatelor învăţării (laptop, videoproiector, prezentări power point, tablă interactivă).

1.5. Orientarea în carieră a studenţilor
Cadrele didactice au program de consultaţii săptămânal, fiind permanent la dispoziţia
studenţilor şi personalizează îndrumarea la cererea studentului. Există îndrumători sau tutori de an la
toate formele de învăţământ. Un rol important în această activitate îl are Centrul de Consiliere şi
Orientare în Carieră, care prin acţiunile sale, reglementate de un statut propriu, iniţiază şi
implementează programe specifice de orientare în carieră a studenţilor.
CRITERIUL B3. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
1. PROGRAME DE CERCETARE
1.1. Programarea cercetării
Cercetarea ştiinţifică are la bază programele instituţionale de cercetare ştiinţifică elaborate de
UPG Ploieşti şi de facultate, în baza strategiei de cercetare ştiinţifică a universităţii şi facultăţii pe baza
domeniilor şi temelor de cercetare specifice facultăţii.
Planul strategic 2016-2020 și planurile operaționale anuale adoptate de Consiliul Facultății de
Științe Economice includ strategia pe termen lung din şi programele pe termen mediu şi scurt privind
cercetarea. De asemenea au fost elaborate planul de cercetare şi planul editorial pentru 2019.
1.2. Realizarea cercetării
Activitatea de cercetare ştiinţifică a avut pentru anul universitar 2018-2019, un volum minim
de 600 de ore pe an şi s-a concretizat în elaborarea şi publicarea de cărti, cursuri şi alte materiale
didactice, articole, participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participări la
contracte de cercetare în cadrul unor proiecte. Lucrările elaborate şi publicate se remarcă prin
rigurozitatea demersului ştiinţific, printr-un nivel calitativ corespunzător şi prin actualitatea temelor
abordate.
1.3. Valorificarea cercetării
Activitatea de cercetare a personalului didactic este valorificată prin publicaţii în reviste de
specialitate cotate ISI, sau indexate în alte baze de date internaţionale (EBSCO, CEEOL, Proquest,
Scopus, ERIH, Ulrich Web of Knowledge, etc.), comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe,
simpozioane ştiinţifice etc. din ţară sau din străinătate, cărti publicate la edituri din ţară sau din
străinătate, capitole de cărti publicate ȋn edituri internaționale..
O parte din rezultatele cercetării cadrelor didactice şi ale absolvenţilor, prezentate la sesiuni de
comunicări ştiinţifice, simpozioane sau conferinţe, sunt publicate în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti, seria Științe Economice, care se numește Economic Insights Trends and Challenges și
este indexată în 7 importante baze de date pentru domeniul economic: EconLit, EBSCO, DOAJ,
ICAAP, CABELL`S, Ulrich`s și Index Copernicus.
De asemenea, unele cărți, cursuri universitare, îndrumare de laborator și chiar suporturi de curs
destinate studenților sunt publicate la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, conform unui plan
editorial anual.
Producţia ştiinţifică a cadrelor didactice din facultate în anul 2018 este sintetizată în
următoarele:
- Articole publicate în reviste ISI -14
- Articole publicate în reviste citate în baze de date internaţionale (BDI) – 13
- Articole publicate ȋn volumele conferifențelor - 5
- Cărti publicate în edituri internaţionale - 2
- Cărți de specialitate publicate în edituri naționale, recunoscute de CNCSIS – 1
De asemenea, ȋn perioada 2018 -2019, FSE a organizat 12 manifestări științifice prezentate în
tabelul de mai jos.

Nr crt
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

Manifestare
Sesiunea Națională de Comunicări Stiințifice Studențești
„Economia și Societatea Digitală”-Ediția a II-a01-03 noiembrie 2018
Sesiunea Națională de Comunicări Stiințifice Studențești
„Sursele de energie în dezvoltarea și administrarea afacerilor durabile”
Ediția a II-a, 21- 23 noiembrie 2018
ŞCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT”- ediția a V-a
În parteneriat cu SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN
CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI, 10.04.2019/ 12.04.2019
„EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – ediția a VI-a
În parteneriat cu SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN
CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI, 07.05.2019/ 10.05.2019
OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII
În parteneriat cu SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN
CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI, 29.05.2019/ 31.05.2019
Proiectul SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA
STUDENŢILOR CREATIVI- ediția a II-a
În parteneriat cu SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN
CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI, 30.10.2019/ 01.11.2019
SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI STIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
„ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ”-Ediția a III-a06.11.2019/ 08.11.2019
„SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA
AFACERILOR DURABILE”
Ediția a III-a, 13.11.2019/ 15.11.2019
CONCURS STUDENȚESC „SIMULATORUL DE BUSINESS- Educație managerială
prin educație digitală în mediul academic”
În parteneriat cu SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN
CADRUL UPG DIN PLOIEȘTINOIEMBRIE 2019
Program de training MANAGEMENTUL EMOȚIILOR ÎN ANTREPRENORIAT
17-19 mai 2019
Proiecte derulate în pateneriat
Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiești
Târgul Național al Firmelor de Exercițiu și concursul național Romanian
Business Challenge Ediția a VIII-a, 03.04.2019/05.04.2019
INTRODUCERE ÎN BLOCKCHAIN
În parteneriat cu SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN
CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI, 26.03.2019, sala AP9

Domeniul C – MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Criteriul C.1 – Strategii și proceduri pentru asigurarea calității
1.Structuri si politici pentru asigurarea calității
1.1.Organizarea sistemului de asigurare a calității
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești beneficiază de un Sistem de Management al Calității
documentat. Sistemul de management al Calităţii din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti este
certificat conform cu standardul SR EN ISO 9001: 2015. Ultima recertificare a Sistemului de
Management al Calităţii a avut loc la data de 21.06.2016, în raportul de audit nefiind consemnate
neconformităţi sau observaţii.
Procedurile de sistem și cele operaționale reprezintă modalitățile de desfășurare a activităților
și proceselor specifice organizației, care se aplică riguros și ȋn cadrul FSE. Din aplicarea acestora

rezultă ȋnregistrările calității, care se arhivează la secretariatul facultății și secretariatele
departamentelor.
1.2.Politici și strategii pentru asigurarea calitatii
La începutul anului universitar 2018-2019, la nivelul conducerii FSE, s-au stabilit obiectivele
generale în domeniul calității, care au fost aprobate de Consiliul facultății.
Ȋn fiecare an universitar, se stabilește programul de audit la nivel de universitate și se comunică
tuturor entităților vizate. Serviciul Managementul calității a transmis facultății planul de audit pentru
anul 2019.
La finalul misiunii de audit, la nivel de facultate s-a întocmit Raportul de audit pe 2019 în care
s-au consemnat constătarile auditului și s-au formulat oportunitățile de ȋmbunătățire.
Criteriul C.2 – Proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodică a
programelor si activitatilor desfășurate
1.Aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodica a programelor destudiu și diplomelor ce
corespund calificărilor
1.1.Existența și aplicarea regulamentului privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea și
evaluarea periodică a programelor de studiu
În Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti există şi se aplică Regulamentul privind iniţierea,
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii.
În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, planurile de ȋnvățămȃnt pentru fiecare program de
studiu, sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele calificării universitare. .
1.2.Corespondenta dintre diplome și calificări
Diplomele oferite absolvenţilor specializării sunt în concordanţă cu calificările universitare
reglementare la nivel naţional prin Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior conform
Fișei specializării .
Pentru fiecare program de studii din cadrul FSE s-a numit un responsabil precum și o comisie
de analiză și evaluare.
Criteriul C.3 – Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor ȋnvățării
1. Evaluarea studenților
1.1.-Universitatea are un regulament privind examinarea și notarea studenților care este
aplicat în mod riguros și consecvent
La nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, şi implicit la Facultatea de Ştiinţe Economice,
se aplică Regulamentul privind activitatea studenţilor în Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în
care se menţionează drepturile şi obligaţiile studenţilor, frecvenţa la activităţile de curs, seminar,
laborator şi proiect, modul de evaluare a cunoştinţelor şi notarea disciplinelor prevăzute în planul de
învăţământ, recompensele şi beneficiile ce rezultă din activitatea de pregătire profesională, transferarea,
întreruperea studiilor etc.
De asemenea, este în vigoare Regulamentul de organizare a procesului de învăţământ pe baza
sistemului de credite transferabile la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, ce stipulează modul de
împărţire a disciplinelor din planurile de învăţământ, criteriile privind promovarea studenţilor în anii I,
II şi III, condiţiile de transfer ale studenţilor aparţinând unor specializări şi domenii diferite, precum şi
de la o instituţie de învăţământ superior la alta etc.
Ambele regulamente pot fi consultate de către studenţi, accesând site-ul Universităţii PetrolGaze din Ploieşti (http://www.upg-ploiesti.ro/), la secţiunea „Organizare”, subsecţiunea
“Regulamente”.
1.2.Integrarea examinării în proiectarea predării și învățării, pe cursuri si programe de
studiu
Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea conform
Fișei disciplinei.

Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor Facultății de Științe Economice sunt centrate
pe rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor încă din primul curs de către cadrul didactic titular de
disciplină. Evaluarea îmbracă forma examenului oral şi/sau scris, fiind menţionată în Fişa disciplinei.
Criteriul C.4 – Proceduri de evaluare periodica a calității corpului profesoral
1.Calitatea personalului didactic și de cercetare
1.1Raportul dintre numarul de cadre didactice și studenți
Ȋn anul universitar 2018-2019 cele două departamente ale Facultății de Științe Economice au
avut ȋn statele de funcții 83 posturi didactice, dintre care 50 au fost acoperite de cadre didactice
titulare. Numărul total de studenți a fost de 1641. Rezultă ȋn medie, un cadru didactic la 33 de studenți.
1.2.Evaluarea colegială
În perioada 2018-2019, toate cadrele didactice ale FSE au fost evaluate, conform Fisei de
evaluare colegială.
1.3.Evaluarea personalului didactic de către studenți
În perioada 2018-2019 au fost evaluate de către studenți toate cadrele didactice ale FSE,
conform Metodologiei de desfășurare a evaluarii personalului didactic de catre studenţi.
1.4.Evaluarea de către managementul universității
În perioada 2018-2019, toate cadrele didactice ale FSE au fost evaluate conform Fișei de
evaluare anuală a performanțelor profesionale .
Cadrele didactice care au promovat, au fost evaluate pe baza Metodologiei de desfășurare a
concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare.
Criteriul C.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învățării
1.Resurse de învațare și servicii studențești
1.1.Disponibilitatea resurselor de învățare
Studenţii şi personalul didactic din cadrul Facultății de Științe Economice beneficiază de
serviciile oferite de Biblioteca Universităţii, cu un fond de carte propriu numeros, cuprinzând manuale,
tratate, culegeri, îndrumare, standarde si norme, cataloage si albume etc. La acestea se adaugă
abonamente la baze de date prestigioase (precum Science Direct) şi la reviste de specialitate din
străinătate, ceea ce permite accesul studenţilor la surse de informare de primă importanță..
Fondul de carte existent în bibliotecă şi fondul de publicaţii periodice este supus unui proces
continuu de îmbunătăţire şi înnoire, atât pe baza propunerilor de achiziţii trimise de departamente (sub
forma unor solicitări privind necesarul de fond de carte şi abonamente la publicaţii periodice), cât şi cu
ocazia târgurilor şi expoziţiilor de carte desfăşurate la nivel naţional.
1.2.Predarea ca sursă a învățării
Cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice ȋși actualizează prin Fișa disciplinei
elaborată anual, strategiile de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul de studiu.
1.3.Programe de stimulare și recuperare
Studenţii facultății care au avut performanţe in invăţare, au fost angrenaţi in programe special
concepute pentru a le pune in valoare capacităţile intelectuale şi cognitive. Aceste programe s-au
concretizeazat prin participarea studenţilor la olimpiade, simpozioane, tȃrguri de carte.
Toate cadrele didactice ale FSE, au prevăzut in programul de lucru săptămȃnal, prin fişa
postului, pentru fiecare disciplină predată, un program de consultaţie de două ore.
1.4.Servicii studentești
Studenţii Facultății de Științe Economice beneficiază de locuri de cazare în căminele studenţeşti, de
cantină, de bază sportivă, bibliotecă şi reţelele de computere din universitate, în condiţii bune.

Criteriul C.6 – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a
calității
1.Sisteme de informații
1.1.Baze de date si informații
Site-ul facultăţii de Științe Economice (www. http://se.upg-ploiesti.ro/) asigură studenţilor
informaţii relevante referitoare la planuri de invăţămant, orare, planificare examene, susținerea
examenelor de finalizare a studiilor.
Ȋn prezent, toate activităţile specifice admiterii şi gestiunii activităţii didactice (cataloage, state
de funcții) se realizează prin aplicaţii ale SID.
Criteriul C.7 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de
studii şi certificatele, diplomele şi calificările oferite
1. Informatie publică
1.1.Oferta de informatii publice
Facultatea de Ştiinţe Economice promovează transparenţa publică a datelor şi informaţiilor cu
referire la activitatea didactică și de cercetare cercetare, în formă tipărită şi în formă electronică.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi Facultatea de Ştiinţe Economice oferă pe pagina web
www.upg-ploiesti.ro, date cantitative şi calitative, actuale şi corecte, grupate pe 12 categorii: informaţii
despre universitate, facultate şi departamente, oferta educaţională, studenţi, campus, managementul
instituţional, managementul calităţii, cercetare, doctorat, relaţii internaţionale, parteneriate şi Alumni.
De asemenea, există un acces rapid la informaţii ce se referă la taxele şi tarifele practicate de
universitate, bibliotecă, editura universităţii, relaţia absolvenţi-angajatori, acte de studii, revistele
ştiinţifice publicate sub coordonarea universităţii etc.
În secţiunea de prezentare a facultăţilor sunt detaliate aspecte ce ţin de membrii Consiliului
Facultăţii de Ştiinţe Economice, datele de contact ale decanului, prodecanilor programul de audienţe al
acestora, programul cu studenţii al secretariatului, descrierea departamentelor componente, directorii
acestora, componenţa Consiliilor departamentelor, cadrele didactice ce activează în acestea etc.
Conducerea facultății se implică în procesul de orientare şcolară ce se concretizează în acţiuni
la nivelul liceelor (prezentări, ziua porților deschise). De asemenea, preocuparea conducerii facultății
se îndreaptă şi spre creşterea procentului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă,
concretizată de convenţiile de practică studenţească iniţiate de universitate.
Criteriul C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
1.Structura instituționala de asigurare a calității educației este conformă prevederilor legale
și își desfășoară activitatea permanent
1.1.Comisia coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a
calității
La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice, există Comisia de evaluare și asigurare a calității..
Componența CEACF este stabilită în conformitate cu R 01.07 “Regulamentul privind activitatea
Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti”, art. 10 şi
este aprobată de Consiliul Facultății.
Comisia se întruneşte pe baza unui calendar al şedinţelor stabilit la începutul fiecărui an
universitar. La sfârşitul fiecărei şedinţe se întocmeşte un proces verbal în care se menţionează aspectele
discutate şi propunerile de îmbunătăţire a calităţii activităţilor.
CEAC FSE
Conf. univ. dr. Oprea Mihaela Ciopi – coordonator desemnat de decan
Prof. univ. dr. Duşmănescu Dorel – membru, reprezentant departamentul CIF
Conf. univ. dr. Oprea Gabriela – membru, reprezentant departamentul ADA
Creţu Raluca, student, specializarea MAAPZ, an I – membru, reprezentant al studenţilor
Sandu Camelia-membru, reprezentant al angajatorilor

