Coordonat

pentru eliminarea neconformităţilor evidenţiate
în procesul de evaluare externă a calităţii programelor de studii superioare de licenţă
la program de studiu Matematică şi Informatică
N
d/o

Obiectivul

Susţinerea
şi
1.
(1.2.3) promovarea
internaţionalizării
studiilor a programului
de studii

2.
Reflectarea relevantă a
(2.2.4) necesităţilor
pieţei
muncii şi a tendinţelor
din
domeniu,
în
programul de studiu.

3.
Asigurarea mobilităţii
(4.2.2) academice la programul
de studiu

Acţiuni preconizate pentru
realizarea obiectivului

Termeni
Responsabili
de
realizare
Iniţierea acordurilor de 2017-2020 Catedra IM
Decanatul ŞEI
colaborare cu mai multe
instituţii
de
învăţământ
superior din alte ţări (România,
Rusia, Ucraina).
- Organizarea deplasărilor a
cadrelor didactice la activităţi
ştiinţifice internaţionale.
- Organizarea evenimentelor
ştiinţifice
cu
participarea
invitaţilor din străinătate.
- Acumularea de dovezi pentru 2017-2020 Catedra IM
a
demonstra
relevanţa
programului de studiu:
• Organizarea sondajelor
clasice bazate pe chestionare.
• Organizarea sondajelor
asistate de calculator.
• Organizarea sondajelor O n 
line.
• Studierea
sistemică
a
necesităţilor pieţei muncii şi
a tendinţelor din domeniu.
- Stimularea şi în continuare a 2017-2020 Catedra IM.
Decanatul ŞEI
realizării mobilităţii academice
a studenţilor.
- De întreprins măsuri pentru a
mări numărul de acorduri inter
universitare,
ce
prevăd
mobilitatea academică:
• Organizarea schimbului de
experienţă a studenţilor cu
instituţiile
de
învăţământ
superior din alte ţări (România,
Rusia, Ucraina).
• Deplasarea studenţilor la
evenimente ştiinţifice
din

4.
Dezvoltarea
(5.2.1) personalului academic

Asigurarea şi accesul
5.
(6.2.4) studenţilor la suportul
curricular
Asigurarea
accesului
6.
(7.2.1) studenţilor şi angajaţilor
programului de studiu,
la baza de date.

7.
Transparenţa
(8.1.2) informaţiei cu privire la
activitatea
catedrei/
departamentului/
programului de studiu
Monitorizarea procese
8.
(9.1.2) lor de predare-învăţareevaluare

9.
Aplicarea eficientă a
de
(9.1.3) procedurilor
autoevaluare
a
programului de studiu

străinătate.
• Motivarea şi implicarea în
program
de
mobilitatea
Erasmus+; CEEPUS.
- Organizarea mai multor
stagii, mobilităţi, cursuri şi alte
activităţi de instruire şi
dezvoltare profesională pentru
personalul didactic de la
catedră.
Plasarea pe platfonna
MOODLE
a
suportului
curricular în mai mare măsură
decât cel existent
- De a crea baza de date la
nivel de Universitate ce va
conţine informaţii cu referire la
programul de studiu de licenţă
(cadre didactice, studenţi,
absolvenţi, note etc.).
- A asigura în continuare
accesul
studenţilor
şi
angajaţilor programului de
studiu la baza de date.
- Informarea studenţilor şi
angajaţilor despre modalităţile
de obţinere a accesului la baza
de date.
Publicarea
pe
site-ul
universităţii şi pe panourile
publicitare
informaţia
de
interes public cu privire la
angajarea
absolvenţilor
cursului de studii.
- Elaborarea şi legalizarea
Procedurilor
interne
de
monitorizare a proceselor de
predare-învăţare-evaluare
la
toate nivelurile.
- Intensificarea monitorizării la
programul de studiu.
- Asigurarea activităţii de audit
intern a programelor de studii
- Analiza rapoartelor anuale
ale comisiilor de licenţă
privind rezultatele examenelor
de licenţă.
- Implicarea reprezentanţilor
instituţiilor de învăţământ care
fac parte din componenţa
comisiilor examenului de
licenţă în analiza rezultatelor.

2017-2020 Catedra IM.
Decanatul ŞEI

2017-2020 Catedra IM,

2017-2020 CTI,
Decanatul ŞEI,
catedra IM

2017-2020 CTI,
Decanatul ŞEI,
catedra IM

2017-2020 Decanatul ŞEI,
catedra IM

2017-2020 Decanatul ŞEI,
catedra IM
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