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1. PREZENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT 
AL CALIT ĂŢII DIN UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL 
MARE DIN SUCEAVA 

 

1.1. STRATEGIA UNIVERSIT ĂŢII ÎN PRIVIN ŢA ASIGURĂRII 
CALIT ĂŢII 

 
Introducerea sistemului de management al calităţii în universitate este determinată de 

orientarea spre performanţă a tuturor activităţilor, de creşterea competitivităţii acestora şi de 
crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii, atât în privinţa personalului propriu, cât şi în 
rândurile studenţilor. 

Se asigură în acest fel o pregătire la un înalt nivel a studenţilor şi alinierea la practica şi 
standardele instituţiilor de învăţământ superior din România şi Europa pentru a consolida astfel 
dimensiunea internă şi internaţională a universităţii noastre în consens cu principiile construcţiei 
europene a spaţiului educaţional definit prin: 

 
• Declaraţia de la Bologna (1999): 6 obiective vizând compatibilizarea / convergenţa 

sistemelor de invăţământ superior până in anul 2010 prin: sistemul de recunoaştere a diplomelor, 
sistemul ciclurilor licenţă – master – doctorat, sistemul de credite transferabile europene (ECTS), 
promovarea mobilităţilor studenţilor şi cadrelor didactice, promovarea cooperarii europene în 
asigurarea calităţii, promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior. 
 

• Reuniunea de la Berlin (2003): definirea şi implementarea unui sistem naţional de 
asigurare a calităţii în învăţământul superior. S-a stabilit de comun acord că responsabilitatea 
primară pentru asigurarea caltăţii în învăţământul superior aparţine fiecărei instituţii . A fost 
manadatată ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) pentru a 
elabora standarde, ghiduri şi proceduri privind realizarea şi funcţionarea sistemelor de asigurare 
a calităţii în învăţământul superior. 

 
Asigurarea calităţii  ca parte a managementului calităţii se concentrează asupra 

generării şi furnizării încrederii în faptul că cerinţele calităţii vor fi îndeplinite. 
 
Asigurarea internă a calităţii  vizează managerii şi angajaţii organizaţiei, ea se obţine 

prin implementarea unui sistem de management al calităţii . 
 
Asigurarea externă a calităţii  vizează clienţii potenţiali şi clienţii existenţi, ea se 

obţine prin implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii . 
 
Universitatea, prin natura activităţilor ei, trebuie să stabilească contacte, legături, 

comunicări, schimburi de experienţă pentru a îndeplini cu succes programele de învăţare şi a 
stabili parteneriate între studenţi, grupuri de profesori, personal auxiliar, grupuri sindicale, aceste 
contacte fiind benefice tocmai prin posibilităţile de comunicare care se creează. Scopul acestor 
parteneriate vizează dezvoltarea diferitelor obiective, pe termen scurt, mediu sau lung, ceea ce dă 
posibilitatea ca prin efort concentrat să se poată obţine rezultatele scontate. Calitatea trebuie să 
ocupe un rol primordial în actul de predare – învăţare – evaluare şi de aceea conceperea clară, 
precisă, fără ambiguităţi a programelor de studii trebuie să conducă actul educaţional la 
standarde ridicate. 

Acest lucru este posibil doar prin unitatea şi claritatea obiectivelor, ţinând seama de 
necesităţile individuale ale studenţilor şi ale tuturor celor care necesită instruire. Tot ceea ce 
apare nou trebuie asimilat pentru ca orice modificare sau descoperire să fie folosită la adevărata 
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ei valoare. Procesul de învăţământ trebuie să reflecte corect şi la timp schimbările necesare 
pentru buna lui funcţionare. Pentru a satisface astfel nevoia de instruire, utilizarea unui complex 
echilibrat de indicatori de performanţă oferă un mijloc eficient de comunicare a cerinţelor şi de 
monitorizare a performanţei. 

Având ca reper Declaraţia de politică şi autoritate a Rectorului universităţii în domeniul 
calităţii, s-au formulat obiectivele calităţii din universitate care se referă la: 

• Performanţa universităţii (capacitatea instituţională) 
• Procesul de învăţământ 
• Resursele umane 
• Cercetarea ştiinţifică 
• Performanţa studenţilor şi a absolvenţilor 
• Managementul calităţii 
• Cooperarea naţională şi internaţională 

 
Strategia pentru calitate în cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava vizează: 

- orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor studenţilor, angajatorilor şi 
celorlalte părţi interesate prin recunoasterea calificărilor absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă 
europene cu asigurarea condiţiilor pentru libera circulaţie în cadrul economiei bazate pe 
cunoaştere; 

- dezvoltarea acelor politici educaţionale care să asigure inserţia rapidă a abolvenţilor pe 
piaţa muncii prin reducerea duratei de acomodare la angajatori; 

- învăţământul superior nu se mai adresează doar unor elite, masificarea învăţamântului 
superior devine o condiţie esenţială a competitivităţii economiei naţionale (în UE, cca. 21% din 
populaţie a făcut studii superioare, comparativ cu 38 % în SUA şi 43 % în Canada);  

- atitudinea proactivă a conducerii universităţii în problema calităţii, care se exprimă prin 
crearea unui mediu adecvat performanţei pe toate dimensiunile activităţii; 

- abordarea problemei calităţii în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, 
strategii, obiective; 

- menţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a proceselor din universitate; 
- implicarea şi responsabilizarea personalului; preocuparea pentru crearea unei culturi a 

calităţii, cu participarea tuturor părţilor interesate; 
- identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii şi introducerea de mecanisme de 

evaluare internă a acestora; 
- documentarea sistemului în vederea furnizării de dovezi obiective care să creeze 

încredere; 
- organizarea de activităţi de benchmarking cu alte universităţi, eventual din străinătate, 

pentru identificarea şi preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calităţii. 
 
Principalele coordonate ale strategiei pe termen mediu ale Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)  pleacă de la orientarea spre performanţă, 
competitivitate şi recunoaştere naţională şi europeană a universităţii noastre iar sistemul de 
management al calităţii va trebui să atingă următoarele ţinte strategice în perioada 2012-2013: 

1. Dezvoltarea culturii organizaţionale în universitate bazată pe managementul strategic şi 
al calităţii; 

2. Permanentizarea conceptului de calitate a educaţiei şi operaţionalizarea acestuia la 
nivelul tuturor facultăţilor, departamentelor, serviciilor şi compartimentelor din universitate; 

3. Mobilizarea întregului personal al universităţii în direcţia desfăşurării tuturor 
activităţilor în regim de asigurare a calităţii; 

4. Conştientizarea necesităţii de asumare a răspunderii de către conducerile facultăţilor, 
departamentelor, serviciilor şi a celorlalte compartimente din universitate, precum şi a 
răspunderii individuale pentru asigurarea calităţii fiecărui program de studii şi a tuturor 
activităţilor desfăşurate; 



 

 5 

5. Antrenarea studenţilor, a angajatorilor şi a altor factori interesaţi în activitatea de 
asigurare şi de evaluare internă a calităţii; 

6. Coordonarea aplicării tuturor procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii; 

7. Asigurarea transparenţei tuturor aspectelor privind asigurarea şi managementul calităţii 
în universitate; 

8. Organizarea de întâlniri ale coordonatorilor programelor de studii cu angajatorii pentru 
a analiza planurile de învăţământ şi a propune măsuri eficiente de dinamizare şi îmbunătăţire a 
curriculei şi a rutelor de studiu.  

9. Revizuirea programelor de studii prin comparaţie cu cele europene şi internaţionale, pe 
baza nivelurilor profesionale de referinţă şi competenţelor stabilite de ACPART.  

10. Îmbunătăţirea şi monitorizarea continuă a serviciilor oferite studenţilor.  
11. Îmbunătăţirea activităţilor de cooperare cu departamente similare din universităţi din 

ţară pentru perfecţionarea bunelor practici în domeniul asigurării şi  managementului calităţii.  
 
Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese: 

• planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; 
• monitorizarea rezultatelor; 
• evaluarea internă a rezultatelor; 
• evaluarea externă a rezultatelor; 
• îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie. 

 
Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 

Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care 
se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii.
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1.2. PLANUL OPERAŢIONAL AL CEAC PRIVIND EVALUAREA 
ŞI ASIGURAREA CALIT ĂŢII ÎN ANUL 2012 

 
 

Acţiune Responsabili Termen 

1. Stabilirea, în colaborare cu toate structurile implicate, a 
unei strategii a calităţii în universitate care să conducă la 
următoarea clasificare la poziţionarea USV în clasa B 

Rector 
Prorector calitate 

CEAC 
DAC 

Mai  

2. Propuneri de revizuire a regulamentelor, procedurilor, 
formularelor USV care sunt de competenţa CEAC, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

CEAC Permanent 

3. Verificarea modului în care facultăţile au actualizat 
planurile de învăţământ valabile începând cu anul 
universitar 2012-2013 la cerinţele pieţei muncii şi la 
specificul calificării universitare oferite. 

CEAC 
Iunie-

Septembrie 

4. Activităţi de evaluare internă a programelor de studii în 
vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării 
periodice. 

CEAC 
 

Permanent 

5. Acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de 
autoevaluare ale programelor de studii de licenţă/masterat. CEAC Permanent 

6. Verificarea şi avizarea documentelor calităţii elaborate de 
DAC şi informarea conducerii universităţii asupra 
problemelor de calitate sesizate. 

CEAC Permanent 

7. Monitorizarea serviciilor educaţionale oferite studenţilor, 
implicarea activă a reprezentanţilor studenţilor în 
sistemele de asigurare a calităţii. 

CEAC Permanent 

8. Asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea 
academică din universitate prin actualizarea site-ului de 
calitate 

CEAC Permanent 

9. Actualizarea bazei de date privind situaţia legală a 
acreditării, autorizarii tuturor programelor de studii din 
universitate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi 
şcolarizaţi. 

CEAC 
Mai/ 

Octombrie  

10. Întocmirea raportului anual (2011) privind calitatea 
academică instituţională  

CEAC 
DAC 

Decani 
Directori 

departamente 

Mai  
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1.3. DIAGRAMA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 
CALIT ĂŢII 

 
În anul 2005, Sistemul de asigurare şi management al calităţii a fost reorganizat fiind 

înfiinţată, conform legii, Comisia de evaluare şi asigurarea a calităţii din iar ulterior s-au 
înfiinţat astfel de comisii şi la nivel de facultăţi / SPPD. Sistemul calităţii este coordonat la 
nivel executiv de prorectorul responsabil cu activităţile de învăţământ şi de asigurare a 
calităţii care cooperează cu prodecanii facultăţilor. Au fost aleşi responsabili pentru asigurarea 
calităţii la nivel de facultate iar dintre cadrele cu experienţă didactică s-au numit coordonatorii 
programelor de studii care asigură: o eficientă corelare a planurilor de învăţământ cu cerinţele 
pieţei naţionale a muncii, monitorizarea activităţii studenţilor pe parcursul semestrelor, 
integrarea noilor tehnologii de predare, îmbinarea adecvată a predării cu metodele de 
examinare şi evaluare. De asemenea s-a format un corp de evaluatori care împreună cu membrii 
CEAC-USV efectuează auditul rapoartelor de autoevaluare la nivel de universitate, înainte ca 
acestea să fie trimise spre aprobare Senatului universităţii. Activitatea educaţională este auditată 
intern de Comisiile de audit numite la nivelul fiecărei facultăţi. Aceste comisii auditează 
programele de studii, activitatea din facultate şi întocmesc rapoarte anuale sau de câte ori este 
necesar. Rapoartele de audit sunt prezentate conducerii facultăţii şi CF iar rezultatele lor sunt 
incluse în raportul anual asupra calităţii academice din facultate, care este un document 
public. Periodic, se realizează studii sociologice de către CCOC şi SPPD privind gradul de 
satisfacţie al beneficiarilor serviciilor USV. S-a obţinut astfel implicarea şi responsabilizarea 
unui mare număr de cadre didactice şi o mai bună transmitere a informaţiilor spre şi dinspre 
structurile de management. O mare atenţie s-a acordat cunoaşterii de către studenţi a 
documentelor elaborate în universitate şi identificării opţiunilor lor. Structurile calităţii 
lucrează în mod integrat pe baza Codului de asigurare a calităţii   şi urmăresc îmbunătăţirea 
calităţii actului didactic, de cercetare şi administrativ. Diagrama sistemului de management al 
calităţii din universitate. Fiecare din organismele menţionate au regulamente proprii de 
organizare şi funcţionare. Pentru identificarea nivelelor de referinţă în domeniul calităţii, 
CEAC dezvoltă activităţi de benchmarking, urmărind activităţile similare ale universităţilor 
din ţară şi din străinătate. 
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1.4. ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI  
        ASIGURAREA  CALIT ĂŢII 
 
 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)  s-a înfiinţat în anul 2006, în 

conformitate cu articolul 11, alineatul 2 din OUG nr. 75/2005, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 642/20 iulie 2005, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 87/10.04.2006, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 334 /13.04.2006. 

Conducerea operativă a comisiei este asigurată de Rectorul Universităţii sau de un 
coordonator desemnat de acesta. Comisia este formată din 5 membri, dintre care 3 reprezentanţi 
ai cadrelor didactice, un reprezentant al sindicatului şi un reprezentant al studenţilor.  

În activitatea sa comisia este sprijinită de corpul evaluatorilor interni, care cuprinde 
reprezentanţi ai tuturor facultăţilor, astfel încât să se acopere toate domeniile de studiu din 
universitate. 

La nivelul facultăţii decanul este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. S-au 
constituit comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi la nivelul facultăţilor / DPPD, având 
aceeaşi structură cu cea de la nivelul universităţii. Pentru asigurarea calităţii activităţilor  
educaţionale, la nivelul fiecărui program de studii s-a numit un coordonator care conduce o 
comisie de lucru din care fac parte obligatoriu 1-2 studenţi dintre cei mai buni. 

Atribuţiile comisiei CEAC din universitate sunt următoarele: 
 

1. Monitorizează aplicarea planurilor, procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 
calităţii, aprobate de conducerea universităţii. 

2. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea academică în 
universitate. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare şi 
publicare. 

3. Elaborează periodic analize ale stării calităţii din propria instituţie, comparativ cu cea 
din alte instituţii similare din ţară şi din străinătate şi formulează planuri de măsuri 
pentru îmbunătăţirea calităţii academice. 

4. Participă la elaborarea planurilor strategice ale universităţii privitor la politicile de 
asigurare a calităţii academice. 

5. Elaborează planul operaţional privind acţiunile de îmbunătăţire a calităţii.  
6. Pe baza cunoaşterii nivelului minim al indicatorilor de performanţă, stabiliţi conform 

legislaţiei calităţii, analizează şi precizează periodic nivelurile performanţelor instituţiei 
pe fiecare indicator specific de calitate. 

7. Cooperează cu ARACIS, cu alte agenţii şi organisme abilitate potrivit legii şi a 
reglementărilor interne. 

8. Actualizează periodic corpul de evaluatori interni ai universităţii. 
9. Numeşte comisiile de evaluatori pentru auditarea internă a programelor de studii care 

urmează procedurile de evaluare externă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau 
evaluării periodice a calităţii academice. 

10. Avizează rapoartele de autoevaluare întocmite de facultăţi pentru programele de studii 
pe baza concluziilor raportului de audit intern, întocmit conform Ghidului comisiei de 
evaluare internă. 

11. Asigură formarea, dezvoltarea şi actualizarea bazei de date privind asigurarea calităţii 
serviciilor educaţionale din universitate. 

12. Răspunde de asigurarea transparenţei informaţiilor privind calitatea academică din 
universitate. 

13. Raportează periodic conducerii universităţii asupra activităţii desfăşurate sau a 
dificultăţilor întâmpinate. 
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14. Asigură evidenţa şi arhivarea documentaţiei proprii, prin intermediul secretariatului 
propriu. 

 
 

1.5. TRANSPARENŢA INFORMA ŢIILOR PRIVIND SISTEMUL DE 
ASIGURARE A CALIT ĂŢII.  SITE CALITATE 

 
 

În vederea îmbunătăţirii calitative a proceselor educaţionale şi administrative din 
universitate, managementul universitar a urmărit implicarea, sensibilizarea şi responsabilizarea 
unui număr cât mai mare de membri ai comunităţii academice. Astfel au fost revizuite toate 
documentele calităţii iar toate documentele elaborate au fost prezentate şi discutate cu 
managementul executiv. Documentele calitătii au fost supuse ulterior discuţiei publice, 
observaţiile primite au fost analizate şi după caz operate în documentele finale. Încă din faza de 
elaborare o atenţie deosebită s-a acordat cunoaşterii de către studenţi a documentelor care îi 
implică direct şi aflării opţiunilor acestora. Acest lucru a fost realizat practic prin cooptarea în 
Senat, Consiliile Facultăţilor, Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a reprezentanţilor 
organizaţiilor studenţesti din universitate, care au atribuţii directe privind informarea corectă a 
studenţilor şi popularizarea politicilor în domeniul calităţii.  

În acest mod este asigurată transparenţa în luarea deciziilor, membrii comunităţii 
academice fiind înştiinţaţi permanent asupra situaţiei instituţiei în toată diversitatea ei. Site-ul 
universităţii corespunde celor mai exigente cerinţe, aici fiind disponibile: 

- structura universităţii până la nivel de facultate, departamente, servicii; 
- informaţii despre facultăţi, prezentarea departamentelor didactice; 
- informaţii pentru candidaţi privind admiterea, oferta educaţională de programe de studii; 
- prezentarea departamentelor; 
- anunţuri care privesc viaţa internă (conferinte, workshopuri…); 
- rapoarte, documente generale ale universităţii. 

Sistemul de management al calităţii din universitate dezbate, promovează şi publică 
toate hotărârile, documentele, procedurile şi regulamentele prin publicarea pe pagina web 
www.calitate.usv.ro .  

Universitatea dispune de o reţea Intranet care faciliteaza transmiterea de informaţii 
pentru angajaţii permanenţi şi studenţi, diferenţiat pe baza listelor de discuţii şi conturilor de e-
mail.  

Pe pagina Calitate USV funcţionează din 2010 un Forum pentru discutarea procedurilor 
şi regulamentelor USV. 

Studenţii universităţii beneficiază de acces gratuit la reţeaua de Intranet şi Internet şi la 
baza de date a universităţii care le permite în permanenţă să urmărească situaţia lor profesională. 
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2. RAPOARTELE ANUALE ALE FACULT ĂŢILOR DIN 
UNIVERSITATE PRIVIND CALITATEA ACADEMIC Ă 
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2.1. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN FACULTATEA DE 
EDUCAŢIE FIZIC Ă ŞI SPORT 

 

Organizarea facultăţii, structura pe domenii şi programe de studii 

Facultatea este definită de noua lege a educaţiei în art 132(1) ca fiind “unitatea funcţională care 

elaborează şi gestionează programele de studii. Ea corespunde unuia sau mai multor domenii ale 

ştiinţelor, artelor sau sportului”.  

Misiunea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) este de a realiza la un înalt nivel de 

calitate învăţământul şi cercetarea ştiinţifică, în domenii specifice, în context naţional şi internaţional, 

răspunzând necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres a 

societăţii româneşti, pentru a promova valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din judetul Suceava, 

cu specificul ei multicultural şi intercultural. 

În anul 2012-2013 procesul de învăţământ din cadrul FEFS are trei componente principale, 

prezentate detaliat în tabelele 1.1 - 1.3: 

- studii universitare de licenţă (4 programe); 

- studii universitare de masterat (1 program);  

- formare continuă 

o perfecţionare prin grade didactice (1 program). 

LICENŢĂ 

TABEL 1.1 - STUDII DE LICENT Ă – 3 ANI 

Număr studenţi 

Departament Programul de studii 

Acreditare Adresa 

ARACIS / HG 

(nr.data) 

Data  ultimei 

evaluări 

periodice 
Buget Taxă Total 

Educatie fizica si sportiva HG 749/ 12.10.2009 Mai 2009 94 27 121 
Educatie Fizica şi 

Sport 
Kinetoterapie si motricitate 

specială 

HG 631/ 30.06.2010 Martie 2010 
90 85 175 

Nutriţie şi dietetică 
AP    HG 

966/29.09.2011 

Aprilie 2011 
12 18 30 

Sănătate şi 

dezvoltare umană 

Balneofiziokinetoterapie şi 

recuperare medicală 

AP    HG 966/ 

29.09.2011 

Aprilie 2011 
12 18 30 

 

MASTERAT 

TABEL 1.2 - STUDII DE MASTERAT 

Departament Programul de studii 
Acreditare Adresa 

ARACIS / HG 

Data  

ultimei 
Număr studenţi 
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(nr.data) evaluări 

periodice 
Buget Taxă Total 

Stiinţele 

motricitatii 

umane 

Educaţie Fizică Şcolară şi 

Activităţi Extracurriculare 

Ordin al Ministrului 

Educaţiei 

5224/30.08.2011 

Aprilie 2011 - 16 56 

 

În anul 2012 sunt conducători de grade didactice următorele cadre didactice din cadrul 

facultăţii: 

• Conf. univ. dr. Petru Ghervan,  

• Conf. univ. dr Florin Leuciuc,  

• Lector univ dr. Bogdan Grosu,  

• Lector univ dr Elena Raţă 

 

   TABEL 1.3 - PROGRAME DE PERFECŢIONARE GRADE DIDACTICE 

Nr.  

crt. 
Denumire program Tip 

Cursanţi 

2011/2013 

Cursanţi 

2012/2014 

Grad didactic I 4 13 
1 Educaţie fizică şi sport 

Grad didactic II  - 12 

        

Sisteme de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate 

Sistemul de evaluare a calităţii în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este structurat conform 

normelor şi regulamentelor interne referitoare la calitate, cu aspecte particulare date de specificitatea 

domeniului de cunoaştere (Educaţie Fizică şi Sport şi Kinetoterapie ) 

Strategia facultăţii în domeniul calităţii 

Strategia pentru calitate vizează: 

- orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor studenţilor, angajatorilor şi celorlalte părţi 

interesate prin recunoasterea calificărilor absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă europene cu 

asigurarea condiţiilor pentru libera circulaţie în cadrul economiei bazate pe cunoaştere; 

- dezvoltarea acelor politici educaţionale care să asigure inserţia rapidă a abolvenţilor pe piaţa 

muncii prin reducerea duratei de acomodare la angajatori; 

- învăţămîntul superior nu se mai adresează doar unor elite, masificarea învăţamântului superior 

devine o condiţie esenţială a competitivităţii economiei naţionale; 

- atitudinea proactivă a conducerii universităţii în problema calităţii, care se exprimă prin crearea 

unui mediu adecvat performanţei pe toate dimensiunile activităţii; 
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- abordarea problemei calităţii în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, strategii, 

obiective; 

- menţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a proceselor din universitate; 

- implicarea şi responsabilizarea personalului; preocuparea pentru crearea unei culturi a calităţii, 

cu participarea tuturor părţilor interesate; 

- identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii şi introducerea de mecanisme de evaluare 

internă a acestora; 

- documentarea sistemului în vederea furnizării de dovezi obiective care să creeze încredere; 

- organizarea de activităţi de benchmarking cu alte universităţi, eventual din străinătate, pentru 

identificarea şi preluarea celor mai bune practici în domeniul asigurării calităţii. 

Principalele coordonate ale strategiei pe termen mediu ale CEAC pleacă de la orientarea spre 

performanţă, competitivitate şi recunoaştere naţională şi europeană a universităţii noastre iar sistemul 

de management al calităţii va trebui să atingă următoarele ţinte strategice: 

1. Dezvoltarea culturii organizaţionale în universitate bazată pe managementul strategic şi al  

calităţii; 

2. Permanetizarea conceptului de calitate a educaţiei şi operaţionalizarea acestuia la nivelul tuturor 

facultăţilor, departamentelor, serviciilor şi compartimentelor din universitate; 

3. Mobilizarea întregului personal al universităţii în direcţia desfăşurării tuturor activităţilor în regim 

de asigurare a calităţii; 

4. Sensibilizarea şi instruirea permanentă a personalului universităţii privind asigurarea şi 

managementul calităţii; 

5. Revizuirea regulamentului de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

6. Conştientizarea necesităţii de asumare a răspunderii de către conducerile facultăţilor, 

departamentelor, serviciilor şi a celorlalte compartimente din universitate, precum şi a răspunderii 

individuale pentru asigurarea calităţii fiecărui program de studiu şi a tuturor activităţilor 

desfăşurate; 

7. Antrenarea studenţilor, a angajatorilor şi a altor factori interesaţi în activitatea de asigurare şi de 

evaluare internă a calităţii; 

8. Urmărirea implementării Sistemului de management al calităţii (SMC) la nivelul tuturor 

compartimentelor din universitate şi monitorizarea acestuia; 

9. Coordonarea aplicării tuturor procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 

10. Urmărirea cunoaşterii politicii şi a obiectivelor calităţii, a criteriilor, standardelor, standardelor de 

referinţă şi a indicatorilor de performanţă elaborate de ARACIS; 

11. Întărirea capacităţii manageriale la diverse niveluri şi dezvoltarea conceptului de „leadership”; 

12. Dezvoltarea de parteneriate cu organismele similare din ţară şi străinătate şi cu ARACIS; 
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13. Conştientizarea răspunderii sociale şi publice a tuturor celor implicaţi în derularea programelor de 

studiu din universitate şi asumarea responsabilităţii acestora pentru calitatea contribuţiei lor; 

14. Asigurarea transparenţei tuturor aspectelor privind asigurarea şi managementul calităţii în 

universitate; 

15. Evaluarea periodică a implementării şi aplicării SMC şi propunerea de soluţii preventive / 

corective sau de îmbunătăţire; 

16. Constituirea unei baze proprii de date. 

17. Întocmirea de rapoarte anuale de evaluare internă privind calitatea educaţiei din universitate şi 

publicarea / afişarea acestora. 

Calitatea educaţiei constituie o prioritate, fiind o condiţie indispensabilă pentru ameliorarea 

ocupării profesionale, a coeziunii sociale şi a competitivităţii economice. Calitatea în educaţie este 

asigurată prin următoarele procese: 

• planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; 

• monitorizarea rezultatelor; 

• evaluarea internă a rezultatelor; 

• evaluarea externă a rezultatelor; 

• îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie. 

Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării 

sînt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini care se obţin prin parcurgerea şi 

finalizarea unui nivel de învăţămînt sau program de studii. 

Structura sistemului de calitate al facultăţii 

În cadrul FEFS funcţionează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii  (CEAC-FEFS) şi 

Comisia de audit, cu următoarea componenţă: 

 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii: 

Preşedinte: Maria Daniela HAVRIŞ 

Membri: Anca IACOB 

  Ileana JURAVLE 

Student:          Anca Oana SEREDIUC  An II  Kinetoterapie şi motricitate specială     

Comisia de audit:  

Preşedinte: Elena RAŢĂ  

Membri:     Oana PAŢA 

        Gheorghe PRICOP 

Student:      Maria Mădălina TROFIN  An II  Kinetoterapie şi motricitate specială     
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Cele două comisii funcţionează după regulamente proprii, neexistând suprapuneri ale 

atribuţiilor lor la nivel de facultate. 

Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al calităţii 

În cadrul FEFS funcţionează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii  şi Comisia de audit, 

fiecare funcţionând după regulamente proprii aprobate în CF FEFS. Aceste regulamente au fost 

întocmite în conformitate cu următoarele acte normative: 

a. OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

b. Legea nr. 87/2006 modificata prin OUG 75/2011;  

c. HG nr.1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, standardelor, 

standardelor de referinţă şi listei indicatorilor de performanţă ARACIS; 

d. Ordin al  Decanului de înfiinţare a comisiei de audit  nr.2. din  27.04.2012. 

Prevederile regulamentelor celor două comisii se raportează, de asemenea, la Carta 

Universităţii, Carta Auditului Public Intern în vigoare la nivelul universităţii şi Planul Strategic al 

Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. 

 Fiecare comisie are în componenţă membri din cadrul FEFS şi un preşedinte. 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii :  

o se subordonează decanului facultăţii;  

o au competenţă şi responsabilitate privind implementarea sistemului calităţii la nivelul 

facultăţii prin respectarea regulamentele şi procedurile sistemului calităţii aprobate la 

nivelul universităţii;  

o coordonează elaborarea planului operaţional, planului strategic, manualului calităţii la 

nivelul facultăţii;  

o propun spre analiză şi aprobare programul de instruire a personalului facultăţii.  

o elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în facultate; 

raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare şi publicare;  

o formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

 

Comisiile de audit şi de evaluare a calităţii întocmesc rapoarte pentru programele de studii din 

cadrul FEFS. Aceste rapoarte sunt prezentate, spre informare şi analiză, în colectivele departamentelor 

şi Consiliul Facultăţii, care vor adopta măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea neajunsurilor 

identificate şi pentru îmbunătăţirea activităţii. 

Indicatori şi rezultate ale auditului intern 

Monitorizarea programelor de studii 
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Comisia de audit intern a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a funcţionat în conformitate cu 

Ordinul decanului din 27.04.2012, activitatea sa ghidându-se după Regulamentul privind funcţionarea 

şi organizarea Comisiei de audit. Datorită faptului că nu este o comisie cu caracter permanent, 

întrunirea comisiei s-a făcut ad-hoc, ori de câte a fost necesară participarea la buna desfăşurare a 

procesului de învăţământ din facultate.  

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a urmărit îndeplinirea standardelor de calitate pentru 

programele de studiu ce au funcţionat în anul 2012. 

Activitatea de cercetare 

 Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din cadrul facultăţii se bazează pe elaborarea 

tezelor de doctorat, respectiv publicarea de articole la conferinţele ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, respectiv în revistele de specialitate din ţară şi străinatate. 

Cercetarea dispune de resurse logistice şi umane suficiente pentru a realiza obiectivele 

propuse. Există un climat şi o cultură academică centrat pe cercetare, atestat de numărul de publicaţii  

de participări la congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate. 

Publicarea de reviste ştiin ţifice  

În Analele Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava, există Fascicula Educaţie Fizică şi Sport 

„Ştiinţa şi arta mişcării”  ISSN 1844-9131 (The Annals of the “Ştefan cel Mare” University Physical 

Education and Sport Section. The Science and Art of Movement)  unde se concretizează o parte din 

rezultatele  cercetării  cadrelor didactice din cadrul facultăţii. 

 

Lucrări/ articole isi publicate în anul 2012 

- articole publicate in reviste cotate ISI – 9 

- lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale cotate ISI şi/sau cele organizate 

de societăţi profesionale internaţionale – 6 

- recenzii apărute în reviste ISI - 1 

- număr citări în reviste ISI – 3 

 

Alte rezultate ale cercetarii (2012) 

- lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate  in BDI - 27  

- lucrări ştiinţifice publicate în reviste neindexate  in BDI - 6  

- lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în ţară- 14 

- lucrări prezentate la conferinţe naţionale- 3 

- premii si diplome pentru activitatea de cercetare, la nivel internaţional: - 3 

- premii si diplome pentru activitatea de cercetare, la nivel naţional: - 10 

- articole publicate în volumele conferintelor internationale din tara – 10 
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- cărti in edituri romanesti recunoscute- 3 

- brevete: 1 

Cercetarea este valorificată şi prin volumul ce cuprinde articolele de la Conferinţa Ştiinţifică 

Internaţională „Tendinţe şi perspective in cultură fizică şi sport”(Trends and perspectives in phisical 

culture and sports) a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, organizată in anul 2012 pe data de 24-26 

MAI. 

 

Evaluarea periodică a cadrelor didactice 

Comisia CEAC de la nivelul facultăţii şi-a însuşit procedurile şi regulamentele interne ale 

universităţii, privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesional. În acest sens, s-au avut în 

vedere următoarele aspecte: 

 Autoevaluarea cadrelor didactice 

Autoevaluarea cadrelor didactice din FEFS s-a realizat cu respectarea regulamentului USV 

privind evaluarea calităţii corpului profesoral. Au fost întocmite şi predate de directorii de departament 

situaţiile, centralizatoare cu punctajele obţinute de fiecare cadru didactic, pentru fiecare indicator  din 

fişa de autoevaluare a cadrelor didactice.  

 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti a fost efectuată în perioada 4.03.2013 – 

15.03.2013 conform procedurii de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi. Nu au fost 

înregistrate probleme în realizarea acestei activităţi, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

folosind chestionarele desfăşurându-se normal. 

Au fost evaluate 25 cadre didactice având norma de baza în FEFS, în alte facultăţi din 

Universitatea Stefan cel Mare Suceava, cât si cadre didactice asociate care au susţinut activitate 

didactică în semestrul I, anul universitar 2012/2013. 

 În urma evaluării pentru anul 2012, 23 cadre didactice au obţinut calificativul FOARTE BINE iar 2 

calificativul BINE. 

Calificativul obţinut Gradul 

didactic 

Nr. Cadre 

didactice 

evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor  1 1    

Conferenţiar  4 3 1   

Lector / Şef 

lucrări 

14 13 1   

Asistent  6 6    
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Evaluarea colegială 

 Conform regulamentului de evaluare a corpului profesoral, evaluarea se face de preferinţă la 

finalul anului universitar, în urma evaluării colegiale 24 cadrele didactice au obţinut calificativul 

FOARTE BINE iar 1 cadru didactic a obţinut calificativul BINE. 

 

Calificativul obţinut Gradul 

didactic 

Nr. Cadre 

didactice 

evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor  1 1    

Conferenţiar  4 4    

Lector  14 14    

Asistent  6 5 1   

 

Raportul  anual  al directorilor de departament privind evaluarea cadrelor didactice arată că 

cele 25 cadre didactice examinate au obţinut calificativul FOARTE BINE. 

Calificativul obţinut Gradul 

didactic 

Nr. Cadre 

didactice 

evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor  1 1    

Conferenţiar  4 4    

Lector  14 14    

Asistent  6 6    

 

Raportul anual privind evaluarea de către Decan denotă o colaborare foarte bună a managerului 

instituţiei cu cadrele didactice aflate sub conducerea sa,  astfel toate cadrele didactice evaluate au 

obţinut calificativul de FOARTE BINE  

Calificativul obţinut Gradul 

didactic 

Nr. Cadre 

didactice 

evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor  1 1    

Conferenţiar  4 4    

Lector  14 14    

Asistent  6 6    

 

Ca urmare a evaluărilor anterioare  raportul anual privind evaluarea globală arătă că toate 

cadrele didactice examinate au obţinut calificativul de FOARTE BINE. 
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Calificativul obţinut  

Gradul didactic 

Nr. Cadre 

didactice 

evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor  1 1    

Conferenţiar  4 4    

Lector  14 14    

Asistent  6 6    

 

Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale  

 

La nivelul FEFS, centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale se realizează prin:  

- utilizarea videoproiectoarelor din sălile de curs şi seminar în vederea susţinerii de prelegeri 

care facilitează dobândirea cunoştinţelor formative de bază, prin utilizarea exemplelor practice, 

studiilor de caz, prezentărilor digitale; 

- asigurarea dialogului în afara orelor de curs şi laborator prevăzute în planul de învăţământ, a 

minim 2 ore de consultaţii şi îndrumare la proiecte. De asemenea, este încurajată utilizarea 

poştei electronice între studenţi, cadre didactice şi secretariat;  

- accesul la informaţii  în format electronic (suport curs, aplicaţii, alte materiale didactice în 

format digital) prin Internet sau Intranet; 

- activităţi de cercetare în cadrul cercurilor ştiinţifice, în care sunt implicaţi studenţi de la 

diferite forme de învăţământ;  

- monitorizarea studiului individual al studenţilor prin teste la curs şi aplicaţii;  

- asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor practice în echipe  care să 

favorizeze participarea activă a studenţilor şi să faciliteze comunicarea cu cadrul didactic;  

- îndrumarea privind problemele de ordin profesional sau social ale studenţilor este realizată de 

către coordonatorii programelor de studii, îndrumătorii anilor de studiu şi tutorii de grupe; 

- studenţii beneficiază de activitatea permanentă în universitate a Centrului de consiliere şi 

orientare în carieră a studenţilor ; 

- aplicarea consecventă a procedurii referitoare la elaborarea şi revizuirea  periodică a planurilor 

de învăţământ pentru a corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare şi profesionale; 

- asigurarea, prin intermediul bibliotecii, a resurselor pentru pregătirea studenţilor (manuale, 

tratate, referinţe bibliografice) pentru toate programele de studiu şi a unor puncte de 

documentare atât în format clasic, cât şi în format electronic. În bibliotecă există abonamente la 

reviste de specialitate, atât din ţară, cât şi din străinătate; 

- stimularea studenţilor cu performanţe bune la învăţare prin: acordarea de burse de merit, burse 

de studiu în străinătate, locuri în tabere, premii şi diplome la sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
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premii pentru cei mai buni studenţi din an, includerea în colective de cercetare la nivel de 

catedră/facultate, participarea la programe de mobilităţi în universităţi din străinătate cu care 

USV are acorduri bilaterale; 

- acces gratuit la reţeaua Internet, atât din spaţiile de învăţământ, cât şi din cămine pentru 

studenţii universităţii; 

- organizarea în cadrul FEFS a următoarelor manifestări studenţeşti: 

o Sesiunea locală şi natională de comunicări ştiinţifice a studenţilor,  

o Campanie antifumat USV 

o Cupa USV la volei 

o Cupa USV la handbal 

o Cupa USV la polo pe apă 

o Cupa „1 decembrie” la fotbal USV 

o Spectacol de iarna  

o Streetball USV 

o Concurs de dans USV 

o Tenis de câmp USV 

o Concurs de schi  

o Cupa USV la baschet 

o Tenis de masă USV 

o Volei în apă 

o Ecologizare şi mişcare în parcul naţional călimani USV 

o Sănătate prin mişcare FEFS (cadre didactice şi studenţi) 

- sprijinirea studenţilor pentru a participa la alte concursuri decât cele organizate în cadrul FEFS, 

precum şi la o serie de manifestări studenţeşti, dintre care se pot aminti:  

o Conferinţa ştiinţifică Internaţională Studenţească cu tema “Probleme actuale ale teoriei 

şi culturii fizice”, ediţia a XVI-a, care s-a desfăşurat în perioada  

11-12 Mai 2012 Chisinău; 

o Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Competiţionale Studenţeşti, ediţia a IX-a, 

cu tema:  ”Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul 

Educaţie Fizică şi Sport” 17 mai 2012 Bacău; 

o Campionatul National Universitar de Atletism, Bacău, 2012; 

o Campionatul National Universitar de Volei masculin, Galati, 2012; 

o Campionatul National Universitar de Handbal feminin, Suceava, 2012; 

o Campionatul National şi Liga I  Handbal masculin, 2012; 

o Cupa Challenge Handbal masculine 2012; 
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o Cupa României Handbal masculin 2012; 

o Campionatul National Universitar de Handbal masculin 2012; 

- sprijinirea organizaţiilor studenţeşti din cadrul USV:  

o Liga studenţilor din Universitatea,, Ştefan cel Mare” Suceava; 

o Asociaţia studenţilor din Universitatea,, Ştefan cel Mare” Suceava. 

- realizarea orarului formaţiilor de studiu în corelaţie cu cel al cantinei studenţeşti, asigurându-se 

tuturor pauze de masă.  

În 2012 s-au înregistrat o serie de mobilităţi ale studenţilor prin programul ERASMUS 

(studenţi outgoing 4), precum şi personalului didactic şi nedidactic (personal outgoing 3).  

Clubul Sportiv Universitatea organizează şi desfăşoară activităţi de performanţă şi de masă cu 

studenţii iar cadrele didactice şi alte categorii de personal din universitate au la dispoziţie în timpul 

liber o bază sportivă ce cuprinde un teren de sport cu gazon artificial, acoperit cu balon, amenajat 

pentru fotbal, handbal, tenis de câmp şi atletism şi două săli de sport. 

Bursele oferite studenţilor se acordă în conformitate cu Regulamentul cadru de acordare a 

burselor studenţilor. 

Dezvoltarea bazei materiale 

Facultatea Educaţie Fizică şi Sport dispune de acel patrimoniu care contribuie în mod eficace 

la realizarea misiunii şi obiectivelor stabilite. 

 Respectând obiectivele activităţilor didactice şi de cercetare, Facultatea Educaţie Fizică şi 

Sport asigură spaţii care corespund specificului său, prin săli de cursuri  seminarii şi laboratoare 

didactice în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare. Calitatea 

acestora este evaluată în funcţie de suprafaţă, volum, starea tehnică, numărul total de studenţi, numărul 

de personal didactic şi de cercetare, diferenţiate pe domenii, programe de studii şi instituţional prin 

raportare la normele menţionate. Indicatorul se referă şi la spaţiul de cazare şi la alte spaţii oferite 

studenţilor pentru activităţi sociale, culturale sau sportive. 

 Dotarea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde 

stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile 

dezvoltate din Europa şi cu bunele practici internaţionale.  

 Laboratorul de Informatică, dotat cu 16 calculatoare de ultimă generaţie şi software, asigura 

accesul a 2 studenţi pe calculator.  

Corpul N, alocat Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare Umană, dispune de săli de lucrări 

practice şi seminar dotate cu cele mai noi tehnologii necesare pentru desfăsurarea activităţilor de la 

specializările Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală şi Nutriţie şi dietetică, în condiţii 

optime, conform standardelor internaţionale. 
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Complexul de Kinetoterapie şi Nataţie asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii 

didactice şi ştiinţifice datorită dotării cu aparatură şi tehnică specifică de ultimă generaţie. O parte din 

cadre didactice asigură activităţi de înot şi kinetoprofilaxie, oferind astfel  posibilitatea studenţilor de a 

petrecere timpul liber  într-un mod plăcut şi util. 

Biblioteca universităţii, utilizată şi de studenţii de la Educaţie Fizică şi Sport, asigură o 

bibliografie variată, compusă din: cursuri şi manuale, enciclopedii şi dicţionare, diverse alte 

instrumente de lucru, sinteze, monografii etc, la care se adaugă un număr apreciabil de periodice 

româneşti şi străine.  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dispune de surse de finanţare şi de resurse financiare, pe 

termen scurt (anual) şi în perspectivă (pentru minimum trei/patru ani succesivi), pe care le alocă pentru 

a realiza în mod adecvat misiunea şi obiectivele pe care şi le-a fixat. Aceste resurse provin de la buget, 

din taxele de şcolarizare, taxele de admitere, sponsorizări sau alte tipuri de activităţi. Facultatea 

dispune de un buget anual realist, precum şi de politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire 

la sustenabilitatea financiară. 

Transparenţa informaţiilor de interes public  

Prin intermediul paginii web a universităţii şi a link-urilor către facultăţi se oferă o gamă 

variată de informaţii actualizate care prezintă interes pentru studenţi sau pentru cei ce vor să 

beneficieze de serviciile de educaţie ale Universităţii „ Ştefan cel Mare”: domeniile şi programele de 

studiu, servicii studenţeşti, facilităţi oferite, diplome emise, perspective de dezvoltare ş.a.  

  Pagina web a universităţii este accesibilă în limbile română şi engleză, iar informaţia oferită 

este comparabilă din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu cea oferită de universităţi din spaţiul 

european.  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport asigură transparenţa publică a datelor şi informaţiilor, în 

formă tipărită şi în formă electronică, în ceea ce priveşte calificările şi programele de studiu, 

actualitatea, corectitudinea desfăşurării procesului didactic. 

 

Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii  
 

Comisia de evaluarea a calităţii din cadrul FEFS propune: 

• Atragerea de noi surse de finanţare prin dezvoltarea parteneriatelor publice-private, pentru a 

dezvolta activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii şi pentru a extinde baza materială 

existentă; 

• Îmbunătăţirea activităţii de promovare a imaginii FEFS pentru atragerea unui număr  cât mai 

mare de studenţi.  

• Pentru ameliorarea raportului dintre numărul de cadre didactice şi studenţi se propune 
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scoaterea la concurs a unor posturi ocupate la plata cu ora şi, de asemenea, realizarea unei 

estimări privind acoperirea orelor cu titulari, astfel încât să nu se depăşească numărul de norme 

prevăzut în Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011; 

 
Sintetizând şi analizând cele prezentate mai sus se pot menţiona următoarele concluzii: 

Puncte tari:  

• Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este un element de referinţă în comunitatea locală şi 

naţională şi un partener credibil pe plan internaţional.  

• Procesul didactic este adaptat în permanenţă centrării învăţământului pe student.  

• Bază materială şi dotări moderne adecvate cerinţelor actuale.  

• Relaţiile internaţionale dezvoltate de facultate, respectiv departament responsabil program de 

studiu, conturează un potenţial de colaborare în domeniul învăţământului şi cercetării.  

• Ofertă de învăţământ  diversificată.  

• Asigurarea unor facilităţi conexe: burse, cazare în cămine moderne, activităţi culturale, servicii 

medicale.  

• Acoperire corespunzătoare cu cadre didactice a procesului didactic. O structură eficientă pe 

vârste şi specializări a personalului didactic cu asigurarea continuităţii şi colaborării între 

generaţii.  

• Colectiv tânăr care deţine titlul de doctor sau este la finalizarea studiilor doctorale, având 

posibilităţi mari de promovare şi acces la titlurile superioare. 

• Cultură instituţională de calitate în procesul de instruire.  

 Puncte slabe: 

• Motivaţie salarială încă slabă  pentru poziţiile didactice de lector şi asistent.  

• Finanţarea insuficientă pentru întreţinerea şi dezvoltarea continuă a bazei materiale 

• Insuficienta comunicare cu mediul de afaceri local şi naţional.  

• Insuficienta preocupare a întregii structuri universitare în legătură cu recrutarea candidaţilor, 

publicitate, colectarea ofertei de locuri de muncă, promovarea specializărilor.  

• Supraaglomerarea personalului academic cu activităţi şi probleme administrative.  

Oportunităţi:  

• Campus universitar cu toate facilităţile şi în continuă transformare şi modernizare.  

• Sprijin din partea comunităţii locale.  

• Corp profesoral bine pregătit.  

• Modernizarea continuă a infrastructurii pentru procesul de învăţământ şi cercetare.  

• Capacitatea de adaptare rapidă la modificările din piaţa muncii datorită structurii mixte a 

corpului didactic.  
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Ameninţări:  

• Factor demografic deficitar, în următorii 5 ani.  

• Schimbarea ponderilor în orientarea absolvenţilor spre învăţământul superior şi deplasarea 

centrelor de interes ca urmare a dezvoltării relativ lente a judeţelor din zonă şi a nivelului de 

dezvoltare economică redus al acestora.  

• Dificultatea carierei intelectuale.  

• Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi străinătate ce oferă 

avantaje materiale.  

•  Imposibilitatea materializării integrale a potenţialului rezultat din cercetarea ştiinţifică. 
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2.2. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN FACULTATEA DE 
INGINERIE ALIMENTAR Ă 

 
1. Organizarea facultăţii, structura pe domenii şi programe de studii 

Facultatea de Inginerie Alimentară s-a înfiinţat în anul 2002 pe structura Colegiului Universitar 

Tehnic, continuând tradiţia învăţământului cu profil alimentar care funcţionează în Universitatea 

,,Ştefan cel Mare” din Suceava din 1977.  

Misiunea Facultăţii de Inginerie Alimentară constă în  formarea şi pregătirea de specialişti care 

să asigure servicii de calitate la standardele Uniunii Europene, printr-un proces educaţional de nivel 

ridicat, în acord cu cerinţele şi exigenţele actuale din domeniul ingineriei produselor alimentare.  

Obiectivele academice ale facultăţii vizează formarea şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare 

ştiinţifică fundamentală şi aplicativă a absolvenţilor în domeniul alimentelor funcţionale, a 

biotehnologiilor, biosenzorilor, a descoperirii de noi resurse de materii prime pentru producţia 

alimentară, dezvoltarea capacităţii de expertizare a produselor alimentare, formarea de competenţe în 

vederea întocmirii documentaţiei de autorizare a laboratoarelor de specialitate şi a unităţilor cu profil 

producţie de alimente, respectiv acordării consultanţei în direcţia implementării programelor naţionale 

şi internaţionale.  

Procesul didactic se desfăşoară sub formă de cursuri de zi, fiind organizat pe sistemul de credite 

transferabile. Programele de studii ale facultăţii sunt adaptate la cerinţele pieţei forţei de muncă şi sunt 

racordate la principiile şi normele valabile în domeniul producţiei şi controlului alimentelor. În 

prezent, în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară funcţionează programe de studii universitare la 

nivel de licenţă, masterat, doctorat şi programe de formare continuă.  

Facultatea de Inginerie Alimentară asigură programele de studii universitare de licenţă (cursuri 

de zi, 4 ani) precizate în tabelul 1.1. 

 
Tabelul 1.1. Domenii şi programe de studii universitare de licenţă 

Nr. 
crt. 

Domeniul Programe de studii Acreditat (A) 
Autorizat (AP) 

Forma de 
învăţământ 

1 Ingineria Produselor Alimentare (A) 
ARACIS 

HG.642/2009  

Zi 

2 Controlul şi Expertiza Produselor 
Alimentare 

(A) 
ARACIS 

HG 410/2002; HG 
676/2007;  

HG 635/2008 

Zi 

3 

 
Ingineria 
Produselor 
Alimentare 

Protecţia consumatorului şi a mediului (AP) 
ARACIS 

HG 707 / 18.07. 
2012 

Zi 

4 Inginerie şi 
Management 

Inginerie şi Management în Alimentaţia 
Publică şi Agroturism 

(AP) 
ARACIS 

Zi 
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HG 676/2007 
HG 635/2008 

 

Programele de studii universitare de masterat care se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară începând cu anul universitar 2008 - 2009 sunt redate în tabelul 1.2.  

 
Tabelul 1.2. Programe de studii universitare de masterat 

Nr. 
crt. 

Programe de studii universitare de 
masterat 

Adresă acreditare  
 

Forma de 
învăţământ 

Nr. 
credite 
ECTS 

Durata 
 

1 
Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

Acreditat 
ARACIS 1947/2008 

METC 5484/2008 
Zi 120 

2 ani 
(4 semestre) 

2 

Managementul securităţii mediului 
şi siguranţa alimentară 

Acreditat 
ARACIS   

nr. 7397/12.07.2011 
METC 5224/2011 

 
Zi 

120 
 

2 ani 
(4 semestre) 

3 

Managementul igienei, controlul 
calităţii produselor alimentare şi 
asigurarea sănătăţii populaţiei 

ORDIN nr. 5356 din 
29.09.2009 
ARACIS   

Nr. 7397/12.07.2011 
METC 5224/2011 

 
Zi 

120 
2 ani 

(4 semestre) 

 
Facultatea de Inginerie Alimentară asigură posibilitatea de continuare a pregătirii absolvenţilor 

de masterat prin studii doctorale în domeniul Ingineria Materialelor, sub coordonarea conducătorului 

de doctorat Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Gutt. 

Programele de formare continuă oferite de Facultatea de Inginerie Alimentară cuprind: 

- programe de perfecţionarea prin grade didactice, tabelul 1.3; 

- programe de studii postuniversitare, tabelul 1.4. 

                  
Tabelul 1.3. Programe de perfecţionare prin grade didactice 

Nr. 
crt. 

Denumire program Tip Aprobare MECI 

1. Ingineria Produselor Alimentare Grade didactice I + II 
Adresa nr. 

36956/37128 - 2009 

2. Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 
Grade didactice I + II Adresa nr. 

36956/37128 - 2009 
 
 

Tabelul 1.4. Programe de studii postuniversitare 
Nr. crt. Program de studii postuniversitare Credite Adresă aprobare Durata 

1. Siguranţa Producţiei Alimentare 60 
Hotarârea Senatului 
USV din 27.11.2007 

240 ore 

2. Managementul mediului 60 MECI 43123/22.09.2009 240 ore 
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2. Strategia de dezvoltare organizaţională 

Dezvoltarea organizaţională a Facultăţii de Inginerie Alimentară prevede pentru activităţile 

educaţionale şi de cercetare îndeplinirea următoarelor obiective strategice: 

- atragerea unui număr cât mai mare de studenţi; 

- dezvoltarea de noi programe de studii de licenţă şi masterat; 

- acreditarea programelor de studiu autorizate să funcţioneze provizoriu; 

- compatibilizarea dezvoltării organizaţionale cu orientările europene şi adaptarea ofertei 

educaţionale la cerinţele pieţei forţei de muncă;  

- orientarea permanentă a cercetării ştiinţifice performante spre nevoile societăţii şi racordarea la 

tendinţele europene; 

- stimularea mobilităţilor studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor prin programele 

aferente; 

- dezvoltarea şi modernizarea continuă a bazei materiale; 

- creşterea performanţelor cadrelor didactice prin promovarea excelenţei academice şi 

preocuparea pentru motivarea dezvoltării profesionale şi avansării în cariera didactică.  

 

3. Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate 

Sistemul de evaluare a calităţii în Facultatea de Inginerie Alimentară este structurat conform normelor 

şi regulamentelor interne referitoare la calitate, a cerinţelor normative specificate în “Metodologia privind 

asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea programelor de studiu şi a 

instituţiilor de învăţământ superior” (HG. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 87/2006), urmărind cele trei domenii de asigurare a calităţii: capacitate 

instituţională, eficacitate educaţională şi managementul calităţii, cu aspecte particulare date de specificitatea 

domeniilor de cunoaştere în cadrul cărora funcţionează programele de studii ale facultăţii. 

 

3.1. Strategia în domeniul calităţii 

Introducerea Sistemului de Management al Calităţii este impusă de orientarea spre performanţă si 

creşterea competitivităţii tuturor activităţilor didactice şi ştiinţifice. Autoevaluarea potenţialului facultăţii şi 

îmbunătăţirea performanţelor corpului profesoral şi al studenţilor şi absolvenţilor reprezintă tot atâtea 

aspecte ale managementul calităţii. 

Politicile şi strategiile Facultăţii de Inginerie Alimentară pentru asigurarea calităţii se 

fundamentează pe următoarele principii: 

• Echitatea se referă la faptul că membrii comunităţii academice, ca şi beneficiarii programelor 

şi serviciilor educaţionale oferite de Facultatea de Inginerie Alimentara trebuie să beneficieze de un 
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tratament egal în aplicarea reglementărilor şi procedurilor academice, în evaluare şi în accesul la 

informaţii corecte şi de actualitate. 

• Externalitatea constă în aceea că adoptarea şi introducerea sistematică a mecanismelor interne 

de calitate se va face în corelaţie directă cu standardele de referinţă externe, rapoartele şi 

recomandările evaluatorilor externi, date rezultate din analize statistice comparative, punctele de 

vedere ale beneficiarilor noştri etc. 

• Perfecţionarea continuă a sistemului se face printr-o atitudine pro-activă şi reacţie promptă, 

revizuire permanentă a politicilor şi procedurilor, identificarea şi diseminarea regulilor de bună 

practică şi pregătirea continuă a personalului. 

• Transparenţa în legătură cu strategiile şi deciziile adoptate, ca şi cu rezultatele evaluărilor 

interne şi externe este un alt principiu de bază al sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii. 

În cadrul proceselor de prestare a serviciilor (educaţionale, de cercetare şi a altor servicii 

bazate pe ştiinţă), Facultatea de Inginerie Alimentara promovează următoarele strategii ale 

managementului calităţii , în acord cu tendinţele actuale la nivel european şi internaţional: 

- focalizarea către client: facultatea identifică cerinţele prezente şi viitoare ale pieţei forţei de muncă şi 

ale celorlalte părţi interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea lor integrală; 

- promovarea unei atitudini proactive şi a exemplului personal;  

- înţelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern şi a necesităţii de a răspunde la aceste 

schimbări;  

- asigurarea unui climat de încredere între membrii comunităţii Facultăţii de Inginerie Alimentară;  

- încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei fiecărei persoane, promovarea unei comunicări deschise şi 

oneste; 

- implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competenţelor, cunoştinţelor şi 

experienţei în relaţia cu domeniul productiv şi cu celelalte părţi interesate; împărtăşirea cunoştinţelor 

şi a experienţei în cadrul colectivelor fiecărei entităţi funcţionale; 

- asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor, implicarea activă în identificarea oportunităţilor 

de îmbunătăţire, dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor obiective ale universităţii; 

- abordarea procesuală a tuturor activităţilor prin identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi de 

ieşire ale acestora, identificarea interfeţelor activităţilor cu entităţile funcţionale, evaluarea riscurilor 

posibile, a consecinţelor şi impactului activităţilor asupra beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate; 

- stabilirea clară a responsabilităţilor şi autorităţii privind managementul proceselor; 

- abordarea sistemică la nivelul conducerii prin integrarea proceselor care intervin în relaţia cu 

beneficiarii şi cu celelalte părţi interesate, cu cele corespunzătoare activităţilor din interiorul 

universităţii (definirea cerinţelor referitoare la conducere, identificarea şi asigurarea resurselor 
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necesare, desfăşurarea proceselor, până la evaluarea şi analiza rezultatelor, în scopul identificării 

posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale oferite). 

- creşterea continuă a calităţii tuturor proceselor, analiza periodică a criteriilor de evaluare stabilite 

pentru a identifica zonele în care trebuie realizate îmbunătăţiri, recunoaşterea contribuţiei personale a 

fiecărui membru al comunităţii academice; 

- promovarea valorii şi încurajarea performanţei în toate domeniile de activitate astfel încât 

să fie atrase şi menţinute resurse umane cu calificare înaltă; 

- planificarea strategică si transparenţa decizională. 

Activităţile în domeniul asigurării calităţii se vor axa pe:  

- analiza situaţiei existente; 

- prezentarea rezultatelor acţiunilor de auditare;  

- îmbunătăţirea continuă a regulamentului de funcţionare şi organizare a facultăţii şi a departamentului 

în concordanţă cu exigenţele sistemului de management al calităţii; 

- determinarea unor trasee calitativ superioare pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor facultăţii.  

 

3.2. Structura sistemului de calitate al facultăţii 

Asigurarea calităţii academice este unul din obiectivele centrale ale Facultăţii de Inginerie 

Alimentară. În cadrul facultăţii funcţionează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii  şi Comisia  

de audit, cu următoarea componenţă: 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii: 

Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Silvia MIRONEASA 

Membri: Conf. univ. dr. ing. ec. Cristina-Gabriela CONSTANTINESCU  

Conf. univ. dr. biol. Marcel AVRĂMIUC 

Conf. univ. dr. bioing. Maria POROCH-SERIŢAN 

Studentă Alexandra G. NOROCEL 

Comisia de audit: 

Preşedinte: Prof. univ. dr. ing. Sonia AMARIEI 

 Membri: Conf. univ. dr. Cristina-Elena HREŢCANU 

Conf. univ. dr. ing. ec. Adriana DABIJA  

Conf. univ. dr. ing. Ana LEAHU 

Studentă Laura-Agripina N. SCRIPCĂ 

Cele două comisii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile care 

le au la nivel de facultate.  
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3.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al calităţii  

Auditarea internă a calităţii din cadrul facultăţii are în vedere următoarele practici: 

- programarea acţiunilor de audit se realizează la nivelul facultăţii, după consultarea departamentului; 

- programarea punctuală a acţiunilor de audit la nivelul departamentului se realizează de către echipa 

de audit;   

- analiza şi evaluarea internă a Programelor de studii de licenţă şi masterat se realizează conform 

standardelor de calitate elaborate de ARACIS; 

- monitorizarea procesului de elaborare şi revizuire periodică a fişelor disciplinelor de învăţământ în 

concordanţă cu rezultatele cercetărilor actuale în domeniul ştiinţelor respective;  

- analiza, evaluarea şi aprobarea, la nivelul departamentului şi în Consiliul facultăţii, Fişelor 

disciplinelor de învăţământ, atât la studiile universitare de licenţă, cât şi la cele de masterat; 

- diseminarea în cadrul departamentului facultăţii a rezultatelor autoevaluării şi evaluării cadrelor 

didactice realizate de către studenţi, colegi şi directorul departamentului, a activităţilor didactice şi 

propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii. 

Auditul intern al calităţii se realizează la Facultatea de Inginerie Alimentară conform 

Standardelor specifice de evaluare academică pentru programele de studiu din domeniul fundamental, 

Ştiinţe inginereşti, Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii (aprobat în Şedinţa Senatului din 08.11.2012, cod R40) şi procedurii Elaborarea, 

revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (aprobată în Şedinţa Senatului din 20.01.2012, cod P 

01). Comisia de audit a Facultăţii de Inginerie Alimentară verifică Rapoartele de autoevaluare pentru 

programele de studii universitare care urmează a fi evaluate periodic şi întocmeşte Raportul de audit 

intern în care se constată gradul de îndeplinire a cerinţelor pentru înaintarea dosarului respectiv către 

ARACIS. De asemenea, pe baza rapoartelor de autoevaluare mai sus menţionate, Comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii (CEAC) din facultate întocmeşte un Raport privind gradul de îndeplinire a 

criteriilor de performanţă şi a standardelor specifice impuse de ARACIS pentru programele de studii 

evaluate periodic. Un astfel de raport este întocmit de către CEAC din facultate şi pentru un program 

de studiu propus.  

 

4. Indicatori şi rezultate ale auditului intern 

4.1. Monitorizarea programelor de studii 

În cursul anului calendaristic 2012 a fost verificat dosarul pentru un nou program de studii 

universitare de licenţă, Protecţia consumatorului şi a mediului. Programul de studii universitare de 

licenţă, Protecţia consumatorului şi a mediului face parte din domeniul Ingineria Produselor 

Alimentare şi a fost autorizat de către ARACIS (HG 707 / 18.07. 2012). Forma de învăţământ la care 
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s-a solicitat autorizarea este cursuri de zi, cu durata studiilor de 4 ani, începând cu anul universitar 

2012/2013. 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a monitorizat gradul de îndeplinire a  standardelor de 

calitate pentru programele de studii care au funcţionat în anul 2012 în facultate. Fiecare program de studiu 

din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară se bazează pe corespondenţa dintre rezultatele la învăţătură, respectiv cercetare 

în cazul masteratului sau doctoratului şi calificarea universitară. Programele de studiu sunt revizuite periodic pe baza 

unor analize obiective, efectuate de personalul didactic, studenţi, absolvenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor 

iar conţinutul acestora se reînnoieşte permanent prin introducerea cunoştinţelor noi, rezultate din cercetarea 

ştiinţifică, inclusiv cea proprie. 

 
4.2. Activitatea de cercetare 

Cercetarea ştiinţifică din Facultatea de Inginerie Alimentară reprezintă, alături de activitatea 

didactică, o coordonată majoră şi o emblemă a experienţei, a calităţii şi a exigenţei vieţii academice. 

Promovarea unor direcţii de cercetare de vârf din domeniul ingineriei a impus cercetarea 

interdisciplinară, cu materializarea rezultatelor în numeroase lucrări ştiinţifice publicate în reviste de 

prestigiu din ţară şi străinătate sau incluse în monografii, brevete, prezentate la numeroase manifestări 

ştiinţifice interne şi internaţionale. Activitatea de cercetare ştiinţifică include următoarele direcţii 

generale: biotehnologii alimentare, reologia şi textura alimentelor, biosenzori, biocarburanţi, ecologie, 

protecţia mediului, agroturism şi dezvoltare rurală, noi materiale metalice si nemetalice pentru 

industria alimentară, concepţia şi realizarea de noi mijloace moderne de analiză instrumentală, de 

încercare şi caracterizare avansată a materialelor, modelarea matematică a calităţii, dezvoltarea de 

softuri specifice pentru industria alimentară. Cadrele didactice desfăşoară activitatea de cercetare 

ştiinţifică atât în laboratoarele didactice cât şi în Centrul de cercetare în siguranţa alimentară din cadrul 

facultăţii. 

Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiin ţifică 

Facultatea de Inginerie Alimentară are în vedere implicarea în activitatea de cercetare 

ştiinţifică, prin creşterea continuă a rezultatelor efectiv obţinute la nivelul programelor de studii care 

se desfăşoară în facultate. Valorile variabilelor aferente activităţii de cercetare ştiinţifică din anul 2012 

sunt prezentate în tabelul 4.1. 

Tabelul 4.1. Valori ale variabilelor aferente activităţii de cercetare ştiin ţifică_2012 

Cod 
variabil ă Denumire variabilă  Valoare 

Numărul total de lucrări publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge 
nr. publicaţii 8 Reviste cu factor de impact 
scorul relativ de influenţă cumulat 9,387 

Volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings) 3 

C 1.1. 

Număr de citări ale articolelor în reviste indexate ISI 17 
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Brevete  de invenţie 39 
C 1.2. Articole indexate BDI 34 

Articole CNCSIS (B) 
Articol publicat în revistă de circulaţie internaţională, cu referenţi şi colectiv 
editorial internaţional (cu ISSN) 

8 

Articol publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale din ţară 4 
Articol publicat în reviste de specialitate, cu ISSN, necotate 2 
Lucrări ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice din ţară 6 
Lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice din ţară, fără publicare în volum, 
cuprinsă în programul manifestării 

4 

Articol publicat în revistă de specialitate recunoscută la nivel naţional de CNCS (B) 4 

C 1.3. 

Studiu publicat în volum colectiv cu ISBN 1 
Cărti la edituri CNCSIS (nr. total de cărţi de unic autor sau coordonate) C 1.5. 
numărul de cărţi de unic autor  1 
Titluri de doctor (nr. total de titluri de doctor obţinute) C 1.8. 
Nr. doctori în USV 2 

 

În tabelul 4.2 sunt redate valorile aferente variabilelor Premii şi medalii obţinute de către cadrele 

didactice ale facultăţii în anul 2012 pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. 

 
Tabelul 4.2. Valori ale variabilelor Premii şi medalii_2012 

Cod 
variabil ă Denumire variabilă  Valoare 

Premii şi medalii 
Premiu ştiinţific, medalie etc., distincţie acordată de universitate din ţară 5 
Premiu ştiinţific, medalie etc., distincţie acordată de asociaţie profesională din 
străinătate 

3 

Premiu ştiinţific, medalie etc., distincţie acordată de asociaţie profesională naţională 5 

R 2.1. 

Articole ISI premiate CNCSIS în cadrul Planului National, PN II 2007 - 2013, 
RESURSE UMANE 

5 

 

Membrii colectivului Facultăţii de Inginerie Alimentară sunt afiliaţi la următoarele societăţi 

ştiinţifice internaţionale şi naţionale: Balkan Environmental Association; Platforma BIOCARO – 

filiala România, Platforma Food for Life, Platforma de medicamente novative, American Chemical 

Society; European Association for Integrating Food Science and Engineering Knowledge into the 

Food Chain; Professional Engineers of Ontario, Canada; European Association Research; American 

Association of Cereals Chemist, AACC International U.S.A; Cereals & Europe, Belgia; ISEKI-Food 

Association; Societatea Experţilor Tehnici Extrajudiciari şi Consultanţi SETEC; Asociaţia 

Specialiştilor de Industrie Alimentară din România; Asociaţia Alimentarius; Asociaţia Specialiştilor 

din Morărit şi Panificaţie din România; Asociaţia Generală a Inginerilor din România; Societatea de 

Chimie din România; Balkan Society of Geometers; Tensor Society – Japonia; Danube Adria 

Association for Automation and Manufacturing, Asociatia Inventatorilor  

 Membrii colectivului Facultăţii de Inginerie Alimentară au statutul de recenzori sau fac parte 

din colectivele de redacţie ale unor reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale: Food 
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and Environment Safety; Annals Food Science and Technology; Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, Applied Catalysis B: Environmental, Journal of Hazardous Materials, Industrial and 

Engineering Chemical Research; UPB Scientific Bulletin, Series B; Mathematical Reviews; Corrosion 

and anticorrosive protection; Materials Science & Engineering B; Food and Bioprocess Technology; 

International Journal of Food Properties; African Journal of Microbiology Research; Food Research 

International; African Journal of Biotechnology; African Journal of Food Science and Technology; 

Journal of Food Quality; Journal of Food Research; Journal of Food Studies; International Research 

Journal of Agricultural Science and Soil Science; Journal of Food Research; International Journal of 

Conservation Science; Romanian Journal of Food Science. 

Modul de valorificare a rezultatelor  activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de 

recunoaştere al acestora vizează: 

- creşterea numărului de propuneri de granturi depuse pentru competiţiile CNCSIS; 

- creşterea numărului de contracte cu agenţi economici; 

- publicarea în reviste cotate ISI, respectiv în cele aparţinând fluxului principal de informaţii; 

- prezentarea rezultatelor cercetării la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea acestora în 

reviste de specialitate, precum şi elaborarea de brevete de invenţii; 

- achiziţionarea de aparatură şi echipamente performante.  
 

 

4.3. Activitatea de predare / învăţare 

Facultatea de Inginerie Alimentară este organizată din punct de vedere a activităţii didactice şi 

de cercetare în Departamentul pentru Siguranţa Producţiei Alimentare, a Mediului şi Sănătăţii 

Populaţiei, departament ce cuprinde 30 de cadre didactice şi de cercetare titulare. Valorile variabilelor 

specifice criteriului Predare şi învăţare, pentru anul 2012, sunt redate în tabelul 4.3.  

 
Tabel 4.3. Valori ale variabilelor aferente criteriului Predre şi învăţare_2012 

Valorile variabilelor  
Gradul didactic I.1. Personal de predare şi de cercetare 

cu norma de bază 
I.1.2. Personal de predare şi de 

cercetare asociat 
Asistent 9 8 
Lector/Şef de lucrări 12 3 
Conferenţiar 6 - 
Profesor 2 1 

 

Referitor la variabila Cadre didactice tinere din cadrul criteriului Personal, la Facultatea de 

Inginerie Alimentară erau în anul 2012 un număr de 9 cadre didactice si de cercetare titulare cu vârsta 

de pană in 35 de ani. 
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Curriculum şi calificări  

Rezultatele pentru variabila Absolvenţi: Numărul total de absolvenţi (cu şi fără diplomă de 

finalizare a studiilor) ai programelor de studii din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară sunt 

prezentate în tabelul 4.4. 

Tabelul 4.4. Valori aferente variabilei Absolvenţi_2012 
I 2.11. Absolvenţi (Numărul total de absolvenţi cu şi  

fără diplome de finalizare a studiilor) 
Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management 

 

Cu diplomă de 
finalizare a 
studiilor*  

Fără diplomă de 
finalizare a 
studiilor 

Cu diplomă de 
finalizare a 
studiilor*  

Fără diplomă de 
finalizare a 
studiilor 

Licenţă 158 9 48 2 
Master 91 13 - - 
* Absolvenţi care au obţinut diploma în anul absolvirii 

 
Valorile variabilei Traseul intern al absolventilor (mobilitate intra-organizatională) sunt 

sintetizate în tabelul 4.5. 

Tabel 4.5. Valorile variabilei Traseul intern al absolventilor_2012 
Cod variabilă Denumire variabilă Valoare 

Traseul intern al absolventilor (mobilitate intra-organizatională) 
Număr absovenţi de licenţă (iulie, septembrie) 206 
Număr absolvenţi de licenţă înscrişi la ciclul de master (octombrie) 139 
Număr absolvenţi master (iulie, septembrie) 91 

I.2.2a. 

Număr absolvenţi de doctorat 2 
 

Valorile pentru variabila Studenţi înmatricula ţi în primul an : Numărul total de studenţi 

înmatriculaţi în primul an de studiu, pe fiecare ciclu de studii pentru domeniul de studii Ingineria produselor 

alimentare şi pentru domeniul Inginerie şi management sunt prezentate in tabelul 4.6. 

 
Tabelul 4.6. Numărul total de studenţi înmatricula ţi în primul an de studiu_2012/2013 

Numărul total de studenţi înmatricula ţi la domeniul de studii 
Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management 

La zi / cu frecvenţă 

 

Locuri bugetare Locuri cu taxă Locuri bugetare Locuri cu taxă 
Licenţă 103 83 - - 
Master 65 74 - - 
 

La studiile doctorale, program de studii la zi, s-au înmatriculat în anul 2012, pe locuri bugetare 

2 absolvenţi a studiilor de licenţă şi masterat organizate în cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară.  

 Valorile aferente variabilei Locuri scoase la concurs: Numărul de locuri scoase la concurs, pe 

fiecare ciclu de studii (licenţă, master şi doctorat) pentru programul de studii Ingineria produselor 

alimentare şi pentru programul de studii Inginerie şi management sunt prezentate in tabelul 4.7. 
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         Tabelul 4.7. Numărul de locuri scoase la concurs pentru cele două programe de studii_2012 
Numărul de locuri scoase la concurs pentru programele de studii 

Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management 
La zi / cu frecvenţă 

 

Locuri bugetare Locuri cu taxă Locuri bugetare Locuri cu taxă 
Licenţă 102 153 5 54 
Master 65 91 - - 
 

Valorile aferente variabilei Candidaţi înscrişi: Numărul total al candidaţilor înscrişi pe 

locurile scoase la concurs, potrivit evidenţelor financiar-contabile cu privire la taxele de admitere, 

diferenţiate pe ciclurile de studii, sunt redate în tabelul 4.8. 

 
Tabelul 4.8. Numărul candidaţilor înscri şi pe locurile scoase la concurs_2012 

 Numărul candidaţilor înscri şi la programele de studii 
 Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management 

Licenţă 208 78 
Master 184 - 

 

4.4. Relaţia cu mediul extern  
 

Relaţia cu mediul socio-economic 

Valorile variabilelor aferente relaţiei cu mediul socio-economic sunt redate in tabelul 4.9.  

Tabelul 4.9. Valorile variabilelor aferente relaţiei cu mediul socio-economic_2012 
Cod variabilă Variabila de ierarhizare Valoare 

Numărul total de brevete înregistrate la OSIM 
 

39 (P) C 1.9 

Propuneri de invenţii inregistrate la OSIM 20 
Popularizarea ştiinţei: Impactul popularizării ştiinţei:  
Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor congrese, conferinţe  din 
străinătate 

8 

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de 
program, neindexate în baze de date internaţionale, desfăşurate în România 

6 

(P) R 3.3 

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi publicate în reviste de 
specialitate naţionale 

2 

(P) X 15.a Angajabilitatea 1: Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12 luni după 
finalizarea studiilor de 

 

 licenţă 105 
 masterat 79 
 

Facultatea de inginerie Alimentară a organizat, pe parcursul anului 2012, împreună cu renumite 

societăţi de producţie de profil, Pambac S.A şi Compania Five Continents Group, conferinţe deschise 

publicului, evenimente care au avut un impact ridicat asupra popularizării ştiinţei. 

Valorile variabilelor specifice criteriului Internaţionalizare sunt centralizate în tabelul 4.10. 

Tabelul 4.10. Valorile variabilelor referitoare la internaţionalizare_2012 
Cod variabilă Variabila de ierarhizare Valoare 

(P) S 3.1 Mobilităţi studenţeşti 1 (outgoing): Numărul studenţilor înmatriculaţi la 3 
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programe de studii ale unor instituţii de învăţământ superior din străinătate, pe 
o perioadă de cel puţin 3 luni 

(P) S 3.2 
Mobilităţi studenţeşti 1 (incoming): Numărul studenţilor proveniţi de la 
instituţii de învăţământ superior din străinătate, înmatriculaţi temporar, pentru 
o perioadă de cel puţin 3 luni  

2 

Mobilităţi studenţeşti 2 (incoming): Numărul studenţilor străini înmatriculaţi 
la programele de studii ale facultăţii:  

 

licenţă 18 
(P) S 3.7 

master 4 
 

4.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea personalului 

 În ceea ce priveşte resursa umană, Facultatea de Inginerie Alimentară are în vedere 

următoarele obiective: 

- recrutarea şi avansarea în cariera didactică a celor mai performante cadre; 

- crearea oportunităţilor de promovare în ierarhia universitară; 

- asigurarea unei structuri de personal echilibrate în raport cu numărul de studenţi; 

- promovarea unei politici de formare şi perfecţionare continuă a resursei umane.  

4.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, evaluarea 
colegială, evaluarea de către conducerea departamentului  

Activitatea de evaluare a cadrelor didactice s-a realizat conform Regulamentului privind evaluarea  

performanţei personalului didactic - R 42, aprobat la nivelul Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava.  

Evaluarea performanţei personalului didactic al Facultăţii de Inginerie Alimentară a fost abordată ca un 

proces transparent şi formativ, destinat să garanteze menţinerea la standarde ridicate a nivelului de pregătire 

profesională şi didactică a acestora. Activitatea de evaluare are un caracter complex şi integrator şi 

presupune autoevaluare, evaluare colegială, evaluare de către directorul departamentului şi evaluare de 

către studenţi. 

În tabelul 4.11 sunt centralizate rezultatele privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice ale 

Facultăţii de Inginerie Alimentară. 

Tabelul 4.11. Centralizator rezultate privind evaluarea performanţelor cadrelor didactice ale 
Facultăţii de Inginerie Alimentară_2012 

Calificativul obţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfacator 

Raport privind autoevaluarea (conform fişei F09) 
Profesor 2 2 0 0 0 
Conferenţiar 5 5 0 0 0 
Şef lucrări / Lector 10 5 4 1 0 
Asistent 6 4 2 0 0 
Total general 23 16 6 1 0 
 

Raport privind evaluarea colegială 
Profesor 2 2 0 0 0 
Conferenţiar 5 5 0 0 0 
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Şef lucrări / Lector 10 7 3 0 0 
Asistent 6 5 1 0 0 
Total general 23 19 4 0 0 
 

Raport privind evaluarea de către directorul departamentului  
Profesor 2 2 0 0 0 
Conferenţiar 5 5 0 0 0 
Şef lucrări / Lector 10 9 1 0 0 
Asistent 6 6 0 0 0 
Total general 23 22 1 0 0 
 

Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
Profesor 2 2 0 0 0 
Conferenţiar 5 5 0 0 0 
Şef lucrări / Lector 10 10 0 0 0 
Asistent 6 6 0 0 0 
Total general 23 23 0 0 0 

 

4.7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 

Cadrele didactice utilizează metodici şi medii de învăţare centrate pe student şi utilizează cât mai 

puţin metodele tradiţionale.  

Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îsi asumă 

responsabilitatea atingerii rezultatelor la învăţătură. Rezultatele la învăţătuă sunt explicate şi discutate 

cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru formarea şi dezvoltarea lor. În acest sens cadrele 

didactice folosesc resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina personală de web pentru tematică, 

bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii) şi materiale auxiliare. 

Cadrele didactice sunt specializate în domeniul predării la nivel universitar.  Acestea au, pe lânga 

competenţele de instruire/predare şi competenţe de consiliere, monitorizare şi facilitare a proceselor de 

învăţare. În cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară se desfăşoară o activitate continuă de identificare, 

dezvoltare, testare, implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învăţare eficace, incluzând aici noile 

aplicaţii ale calculatoarelor şi ale tehnologiei informaţiei. Programele de studii sunt integrate cu stagii de 

practică şi cu implicarea studenţilor în proiecte de cercetare. Cadrele didactice asociază studenţii la activitatea 

de predare (prin întrebări din sală, scurte prezentări, experimente demonstrative) iar procesul de predare este 

orientat dupa ritmul şi modul de învăţare al studenţilor. Facultatea creează medii şi experienţe de învăţare 

care conduc studenţii să descopere şi să creeze ei înşişi cunoaştere. Cadrul didactic orientează dezvoltarea 

intelectuală a studentului dându-i o dimensiune strategică. 

Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi personalizează îndrumarea la cererea 

studentului. La nivelul facultaţii există îndrumători sau tutori de an precum şi o structură pentru 

orientarea studenţilor la alegerea cursurilor şi a carierei. Profesorii menţin legătura cu studenţii prin e-

mail şi prin ore de consultaţie.  
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4.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare 

Baza materială a Facultăţii de Inginerie Alimentară corespunde standardelor care asigură desfăşurarea 

unui proces de învăţământ de calitate. Facultatea de Inginerie Alimentară dispune de spaţii adecvate 

procesului de învăţământ în proprietate, laboratoare proprii cu dotarea corespunzătoare pentru toate 

disciplinele cu caracter obligatoriu din planul de învăţământ care au prevăzute, prin programa analitică, 

activităţi de acest gen, soft-uri corespunzătoare disciplinelor de studiu din planul de învăţământ.  

Infrastructura facultăţii constă în 11 laboratoare didactice, 5 laboratoare de cercetare, dintre care 

menţionăm: Laboratorul de analize instrumentale specializate, Laboratorul de siguranţă alimentară, 

Laboratorul pentru controlul microbiologic al alimentelor, Laboratorul pentru controlul calităţii cerealelor şi 

produselor de panificaţie, Laboratorul de biocarburanţi, Laboratorul virtual interdisciplinar, Laboratorul 

pentru controlul calităţii apei. Dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare este comparabilă cu cea din 

universităţi din Europa cu bune practici internaţionale. De asemenea, în cadrul facultăţii s-a constituit Centrul 

de Cercetare pentru Siguranţa Alimentară (CCSA). Programele de cercetare promovate de CCSA derivă din 

strategiile programelor naţionale de cercetare-dezvoltare-inovare, care converg către aria tematică Food, 

Agriculture and Biotechnologies promovată de Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru Cercetare şi 

Dezvoltare 2007-2013. 

Consiliul Facultăţii de Inginerie Alimentară elaborează şi implementează strategia de dezvoltare 

a bazei materiale proprii. Prin dotările efectuate în anul 2012 s-a urmărit îmbunătăţirea activităţii 

didactice şi de cercetare. S-a avut în vedere ca sălile de predare/seminarizare să dispună de 

echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare, care să faciliteze activitatea cadrului didactic 

şi receptivitatea fiecărui student.  

 

4.9. Transparenţa informaţiilor de interes public 

Facultatea de Inginerie Alimentară duce o politică de informare a publicului. Informaţiile 

relevante sunt publicate în mass-media şi pe site-ul facultăţii www.fia.usv.ro şi se referă la admitere, 

programe de studii, relaţia absolventului cu piaţa muncii, examenul de finalizare a studiilor, structura 

anului universitar, orarul activităţilor didactice, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de 

interes pentru public.  

Facultatea de Inginerie Alimentară organizează conferinţe, mese rotunde şi simpozioane atât în 

domeniul Ingineriei produselor alimentare cât şi în domeniul Inginerie şi management. De asemenea, 

are un serviciu de relaţii publice, organizează vizite la licee, asigură accesul grupurilor de elevi în 

spaţiile de învăţământ ale facultăţii pentru prezentarea facultăţii şi promovarea ofertei educaţionale în 

vederea atragerii viitorilor studenţi. 
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5. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a indicatorilor de performan ţă utilizaţi în 

vederea ierarhizării programelor de studii 

Facultatea de Inginerie Alimentară dispune de structuri şi strategii pentru managementul şi 

asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.  

Ca urmare a analizelor efectuate, în scopul îmbunătăţirii calităţii şi a indicatorilor de 

performanţă, se au în vedere următoarele măsuri: 

- continuarea identificării cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind 

competenţele absolvenţilor fiecărui program de studii, corelarea acestora cu experienţa universităţii şi 

cu bunele practici internaţionale; 

- atragerea unui număr mai mare de studenţi prin îmbunătăţirea activităţii de promovare a 

Facultăţii de Inginerie Alimentară; 

- obţinerea de noi surse de finanţare pentru a dezvolta activitatea de cercetare ştiinţifică, a facilita 

participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi publicarea lucrărilor ştiinţifice în reviste de 

prestigiu în domeniu; 

- continuarea organizării concursurilor studenţeşti atât cu participare locală cât şi naţională; 

- implicarea unui număr mai mare de studenţi în activitatea de cercetare şi diseminare a 

rezultatelor; 

- identificarea unor soluţii referitoare la extinderea spaţiului de învăţământ.  
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2.3. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN FACULTATEA DE 
INGINERIE ELECTRIC Ă ŞI ŞTIIN ŢA CALCULATOARELOR 

1. Organizarea facultăţii, structura pe domenii şi programe de studii 
Facultatea este definită în art. 132(1) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 ca fiind 

“unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii. Ea corespunde unuia sau 
mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului”.  

Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor constă în realizarea la un 
înalt nivel de performanţă a activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în domeniile specifice 
programelor de studii de licenţă, masterat şi doctorat, în context naţional şi internaţional, răspunzând 
necesităţii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres a societăţii 
româneşti. 

În cadrul FIESC funcţionează două departamente:  
- Departamentul de Calculatoare, Electronică şi Automatică 

(https://www.eed.usv.ro/html/dpt_cea.html),  
- Departamentul de Electrotehnică (https://www.eed.usv.ro/html/dpt_e.html). 
 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor înregistrează actualmente un număr 

de 103 salariaţi, din care 51 cadre didactice, 40 asistenţi de cercetare şi 12 cadre didactice auxiliare 
deservind laboratoarele şi secretariatul FIESC. Pentru cadrele didactice şi asistenţii de cercetare au fost 
aprobate la începutul anului universitar 2012-2013, 126 de posturi didactice în statele de funcţiuni ale 
celor 2 departamente.   
 

În anul 2012-2013 procesul de învăţământ din cadrul Facultăţii are patru componente 
principale, prezentate detaliat în tabelele 1.5 - 1.6: 

− studii universitare de licenţă (6 programe de studiu); 
− studii universitare de masterat (5 specializări);  
− studii doctorale (trei domenii); 
− formare continuă 

− perfecţionare prin definitivat şi grade didactice (3 programe). 
− cursuri de perfecţionare postuniversitară (3 programe). 

 
LICENŢĂ 
TABEL 1.1 - STUDII DE LICEN ŢĂ – 4 ANI 

Programul de studii Acreditare Adresa ARACIS  
HG/nr.data 

Data ultimei 
evaluări 
periodice 

Data 
urmatoarei 

evaluari 
periodice 

Calculatoare 

Acreditat, HG nr. 
568/16.08.1995, HG 749 din 
24 iunie 2009, Aviz ARACIS 
de menţinere a acreditării nr. 

2000 din 5 martie 2010 

ianuarie 2010 
ianuarie 

2015 

Automatică şi informatică 
aplicată 

Acreditat, HG nr. 
749/24.06.2009 

octombrie 
2008 

octombrie 
2013 

Electronică aplicată 
Acreditat, HG nr. 
631/30.06.2010 

ianuarie 2010 
ianuarie 

2015 

Energetică industrială 

Acreditat , HG nr. 
568/16.08.1995, HG 749 din 
24 iunie 2009, Aviz ARACIS 
de menţinere a acreditării nr. 

2000 din 5 martie 2010 

ianuarie 2010 
ianuarie 

2015 

Sisteme electrice Acreditat, HG 693/12.06.2003 martie 2008 martie 2013 
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(ETH), HG nr. 
635/11.06.2008, HG 749 din 

24 iunie 2009 
Inginerie economică în 
domeniul electric, electronic 
şi energetic 

Acreditat, HG nr. 
635/11.06.2008, HG 749 din 

24 iunie 2009 
martie 2008 martie 2013 

 
Repartiţia studenţilor ciclului de licenţă pe cele 6 programe de studiu în anul universitar 2012-

2013 este următoarea 

Program de studiu de licenţă Număr 
studenţi 

Energetică industrială 84 
Sisteme electrice 91 
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 92 
Automatică şi informatică aplicată 89 
Calculatoare 325 
Electronică aplicată 85 
FIESC 766 

 

TABEL 1.2 - STUDII DE MASTERAT 
SITUAŢIA ACREDIT ĂRII PROGRAMELOR DE STUDIU DE MASTERAT 
Toate masteratele din tabel sunt nominalizate ca masterate acreditate în Ordinul MECTS 
5483/28.09.2011. 

Domeniul Programul de studii Tip masterat/ Număr credite/ 
durată 

Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei 

Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor      Cercetare / 120 / 2 ani 

Inginerie energetică 
Sisteme moderne pentru 
conducerea proceselor energetice 

     Cercetare / 120 / 2 ani 

Inginerie electrică 
Tehnici avansate în maşini şi 
acţionări electrice 

     Cercetare / 120 / 2 ani 

Ingineria sistemelor 
Ingineria calculatoarelor şi 
controlul proceselor 

     Cercetare / 120 / 2 ani 

Inginerie şi management 
Management informatic în 
industrie şi administraţie 

     Profesional / 120 / 2 ani 

 
DOCTORAT 
 În anul 2012 în FIESC erau atestaţi prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, următorii conducători de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti: 
 
TABEL 1.3 – DOCTORAT 

Nr. doctoranzi 
2012/2013 Domeniul Numele şi prenumele conducătorului de 

doctorat 
Buget Taxă Total 

Prof.univ.dr.ing. Ştefan Gheorghe 
PENTIUC 3 10 13 
Prof.univ.dr.ing. Vasile-GĂITAN 5 1 6 

Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 

Prof.univ.dr.ing. Cornel TURCU 3 0 3 
Inginerie electrică Prof.univ.dr.ing. Dorel CERNOMAZU 3 3 6 

Prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR 10 3 13 Inginerie electrică şi 
telecomunicaţii Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA 7 0 7 

TOTAL 31 17 48 
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FORMARE CONTINUĂ 
Programele de formare continuă oferite de FIESC au constat în  

− perfecţionare prin definitivat şi grade didactice (3 programe). 
− cursuri de perfecţionare postuniversitară (3 programe). 
− cursuri de formare continuă organizate în cadrul unor granturi: 

− EPIGON, 2010-2013, condus de d-na conf.univ.dr. Mariana BOCA, în care sunt 
implicaţi mulţi experţi FIESC şi în cadrul căruia s-au acreditat de MECTS doua 
programe TIC pentru formarea continuă a profesorilor din preuniversitar 
(coordonator programe prof.dr.ing. Cristina Elena TURCU - FIESC); 

− DIDATEC, 2010-2013, condus de Universitatea Tehnică Cluj-Napoca la care 
USV este partener, responsabil fiind dl. prof.univ.dr.ing. Dan Alin POTORAC. 
În cadrul proiectului a fost aprobat la nivelul Senatului USV un curs de formare 
continuă „Program de formare iniţială şi continuă a personalului didactic în 
domeniul Tehnologiei Informaţionale - PFICPD-DTI”; 

Situaţia acestor cursuri este prezentată în tabelele următoare. 
 
TABEL 1.4 - PROGRAME DE PERFECŢIONARE PRIN DEFINITIVAT ŞI GRADE 
DIDACTICE 

Nr.  
crt. 

Denumire program Tip Aprobare MEdC Cursanţi 
2012/2013 

Definitivat 1 
Grad didactic I 1 1 Calculatoare 
Grad didactic II 

25667/2.03.2007 
2 

Definitivat 0 
Grad didactic I 1 2 Energetică industrială 
Grad didactic II 

25665/2.03.2007 
1 

Definitivat 1 
Grad didactic I 1 3 Electrotehnică generală 
Grad didactic II 

25666/21.02.2007 
0 

Total 8 
 
TABEL 1.5 - CURSURI DE PERFECŢIONARE POSTUNIVERSITARE 

Nr. crt. Denumire curs de perfecţionare postuniversitară 
1.  Academia CISCO-CCNA Exploration/Discovery  
2.  Academia CISCO - CCNA Security 
3.  Academia CISCO - CCNP 

 
La 1 octombrie 2012 facultatea avea înmatriculaţi la programe de studiu din cele 3 cicluri 

Bologna 9.21% din numărul total al studenţilor din USV. 
 

2. Strategia de dezvoltare organizaţională 
Strategia de dezvoltare organizaţională se regăseşte în Planul Strategic şi Planurile Operaţionale anuale ale 

facultăţii, aprobate în CF. Aceste planuri au fost elaborate ţinând seama de misiunea universităţii şi a facultăţii, diversitatea 
ofertei educaţionale, resursele umane şi materiale, cerinţele comunităţii locale şi regionale şi s-au actualizat având în 
vedere o serie de documente şi acte normative: 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011. 
2. Hotărârea Guvernului nr. 966 din 29 septembrie 2011 privind structurile de învăţământ 

superior şi specializările/programele de studii;  
3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificată şi completată de 

Legea nr.346/2005 
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4. Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 
5. Carta Universităţii, aprobată în şedinţa Senatului din data de 31.01.2012 şi avizată favorabil 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la data de 31.01.2012; 
6. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 

modificările ulterioare; 
7. HG 1418/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă, standardele de referinţă 

şi lista indicatorilor de performanţă, precum şi ghidurile aferente de evaluare; 
8. Codul de etică profesională privind asigurarea calităţii şi acreditarea în învăţământul superior 

din România 
9. Declaraţia de la Bologna, din 1999, precum şi Summit-urile de la Praga, Berlin şi Bergen; 

 
Numărul de studenţi înmatriculaţi reprezintă un indicator de o importanţă deosebită în strategia 

de dezvoltare organizaţională, deoarece pe de o parte influenţează decisiv finanţarea facultăţii, iar pe 
de altă parte reflectă calitatea procesului didactic şi a gradului de interes pe care îl are facultatea 
noastră în rândul absolvenţilor de liceu. 

Ca urmare a promovării eficiente a Universităţii şi a programelor sale de studii din cadrul 
FIESC, prin radio, presă, televiziune, pliante, afişe, târguri educaţionale, porţi deschise, site-ul 
universităţii şi facultăţii, s-a reuşit atragerea unui număr mare de studenţi pentru a studia la FIESC, 
situaţia comparativă 2011-2012 putând fi urmărită în tabelul şi graficul următor.  
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Anul universitar 2010-2011 736 350 63 23 1172 

Absolvenţi 2011 102 116 11 1 230 

Candidaţi admişi şi înmatriculaţi 2011 257 93 7 1 358 

Anul universitar 2011-2012 805 231 48 5 1089 

Absolvenţi 2012 133 86 9 1 229 

Candidaţi admişi şi înmatriculaţi 2012 238 126 7 1 372 

Anul universitar 2012-2013 766 187 48 8 1009 
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În continuare, este prezentată dinamica numărului de studenţi FIESC în perioada 2004-2012. 
 
EVOLUŢIA NUM ĂRULUI DE STUDENŢI ÎN PERIOADA 2004-2012 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Licenta 1056 1048 968 892 957 794 766 805 766 
Masterat 78 139 147 186 253 352 349 231 187 
Total FIESC 1134 1187 1115 1078 1210 1146 1115 1036 953 

 
 

 
 
Evoluţia descrescătoare a numărului de studenţi este determinată de mai mulţi factori care ţin 

de schimbările demografice, sociale şi economice ale ţării şi regiunii. Prin creşterea prestigiului USV 
şi FIESC, printr-o activitate de promovare mai intensă şi mai diversificată, se urmăreşte diminuarea 
efectelor induse de scăderea numărului de elevi în general, dar şi a celor promovaţi la examenul de 
bacalaureat. Facultatea îşi propune să facă în continuare eforturi pentru atragerea potenţialilor studenţi 
din ţară şi chiar din străinătate la toate specializările. 

O preocupare permanentă a conducerii facultăţii a fost menţinerea în facultate şi angajarea 
personalului cu rezultate foarte bune în activitatea didactică, a cadrelor apreciate de colegi şi studenţi 
cât şi a celor care s-au remarcat prin activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare. Astfel, în 2012 s-a 
reuşit scoaterea la concurs a unor posturi vacante, cu respectarea procedurilor legale în vigoare. În 
septembrie 2012 au avut loc concursurile pe posturile scoase la concurs, în urma cărora, s-a realizat 
recrutarea personalului didactic în ambele departamente ale FIESC. 

În implementarea strategiei sale de dezvoltare, FIESC a urmărit utilizarea raţională şi eficientă 
a resurselor financiare, dar şi creşterea bugetului prin atragerea de venituri proprii. În acest sens se pot 
aminti câteva din măsurile adoptate în cadrul FIESC. Astfel, pentru a se asigura posibilitatea 
funcţionării studiilor de masterat (numărul minim de studenţi pe program a fost 20), dar şi pentru a 
creşte eficienţa funcţionării acestor studii Consiliul Facultăţii a hotărât activarea doar a 4 din cele 5 
programe acreditate. 

 

3. Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate 

3.1. Strategia facultăţii în domeniul calităţii 
 Plecând de la orientarea spre performanţă, competitivitate şi recunoaştere naţională şi europeană a universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava şi, implicit, a facultăţii noastre, construirea sistemului de management al calităţii va trebui să 
atingă următoarele ţinte strategice în perioada imediat următoare: 
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18. Dezvoltarea culturii organizaţionale în facultate bazată pe managementul strategic şi al 
calităţii; 

19. Construirea conceptului de calitate a educaţiei şi operaţionalizarea acestuia la nivelul 
departamentelor; 

20. Mobilizarea întregului personal al facultăţii în direcţia desfăşurării tuturor activităţilor în regim 
de asigurare a calităţii; 

21. Sensibilizarea şi instruirea personalului facultăţii privind asigurarea şi managementul calităţii; 
22. Conştientizarea necesităţii de asumare a răspunderii de către conducerea facultăţii şi a 

departamentelor, precum şi a răspunderii individuale pentru asigurarea calităţii fiecărui 
program de studiu şi a tuturor activităţilor desfăşurate; 

23. Antrenarea studenţilor, a angajatorilor şi a altor factori interesaţi în activitatea de asigurare şi 
de evaluare internă a calităţii; 

24. Urmărirea implementării managementului calităţii; 
25. Coordonarea aplicării tuturor procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 
26. Urmărirea cunoaşterii politicii şi a obiectivelor calităţii, a criteriilor, standardelor de referinţă şi 

a indicatorilor de performanţă elaborate de ARACIS; 
27. Conştientizarea răspunderii sociale şi publice a tuturor celor implicaţi în derularea programelor 

de studiu din facultate şi asumarea responsabilităţii acestora pentru calitatea contribuţiei lor; 
28. Asigurarea transparenţei tuturor aspectelor privind asigurarea şi managementul calităţii în 

facultate; 
29. Evaluarea periodică a implementării şi aplicării managementului calităţii şi propunerea de 

soluţii preventive / corective sau de îmbunătăţire; 
30. Constituirea unei baze proprii de date; 
31. Întocmirea de rapoarte anuale de evaluare internă privind calitatea educaţiei din facultate şi 

publicarea / afişarea acestora. 
 

3.2. Structura sistemului de calitate al facultăţii 
La nivelul facultăţii funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  (CEAC-

FIESC), numită prin Ordin al Decanatului nr. 48/4 iunie 2012. Din cadrul acestei comisii fac parte 
cadre didactice din cele două departamente ale facultăţii, precum şi un reprezentant al studenţilor: 

 
prof.dr.ing. Cristina Turcu 
ş.l.dr.ing. Tudor Cerlincă 
ş.l.dr.ing. Alexandra Balan 
lector.dr. Ana-Maria Cozgarea 

Departamentul de Calculatoare, Electronică şi 
Automatică 

conf.dr.ing. Daniela Irimia 
ş.l.dr.ing. Elena-Daniela Olariu 

Departamentul de Electrotehnică 

studenta Mirela Elena Ignat Programul de studiu AIA 
 

3.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al 
calităţii 
În cadrul FIESC funcţionează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii , cu regulament 

propriu de funcţionare, aprobat în CF FIESC. Acest regulament a fost întocmit în conformitate cu 
următoarele acte normative: 

e. OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  
f. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005;  
g. HG nr.1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, standardelor, 

standardelor de referinţă şi listei indicatorilor de performanţă ARACIS; 
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Prevederile regulamentului se raportează, de asemenea, la Carta Universităţii. 
CEAC-FIESC întocmeşte rapoarte de evaluare a calităţii pentru programele de studii din cadrul 

FIESC. Aceste rapoarte sunt prezentate, spre informare şi analiză, în colectivele departamentelor şi 
Consiliul Facultăţii, care vor adopta măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea neajunsurilor 
identificate şi pentru îmbunătăţirea activităţii. 

CEAC-FIESC gestionează site-ul http://ceac.eed.usv.ro/ şi oferă acces la informaţiile 
referitoare la calitate specifice FIESC. 
 

4. Indicatori şi rezultate ale auditului intern 
Monitorizarea programelor de studii 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a urmărit îndeplinirea standardelor de calitate pentru 
programele de studiu ce au funcţionat în anul 2012. 
  
Activitatea de cercetare 

Activitatea de cercetare a cadrelor FIESC s-a desfăşurat în cele 3 centre de cercetare organizate 
în cadrul facultăţii: Centrul de Cercetare Ştiin ţifică Maşini, Aparate şi Acţionări electrice 
(EMAD), Centrul de Cercetare Ştiin ţifică în Sisteme de Control al Proceselor (SISCON), 
Centrul de Cercetare Ştiin ţifică în Calculatoare (CCSC).  

Personalul didactic şi de cercetare din FIESC a desfăşurat pe parcursul anului 2012 activităţi de 
cercetare ştiinţifică valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară recunoscute 
de CNCSIS sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe, simpozioane, seminarii 
din ţară şi/sau străinătate, activităţi de cercetare pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu 
parteneri din ţară şi/sau din străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de specialitate. 

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Centrelor de cercetare şi 
laboratoarelor de cercetare proprii FIESC au fost valorificate prin articole publicate în reviste 
ştiinţifice cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale, prin lucrări ştiinţifice susţinute şi 
publicate în volumele conferinţelor internaţionale şi naţionale de prestigiu, prin contracte încheiate cu 
ANCS sau alţi beneficiari, aşa cum se poate observa din următoarele situaţii. 
 
Contracte derulate în anul 2012 

Tip Număr Valoare 
PROGRAME Internaţionale  
- FP7 
- Cooperarea bilaterala Romania-Regiunea 
Valona/Belgia 
- Program PN II - Capacităţi III / Cooperări bilaterale 
- TEMPUS 

 
1 
2 
1 
1 

 
100.000 Eur 

64.975 lei 
14.624 lei 

1,123,955 Eur 

Naţionale 
- PN-II 
- Beneficiari interni 

 
2 
12 

 
1,466,999 lei 

27,130 lei 
POS-DRU 7 41,695,074 lei 
PHARE 1 10.000 Eur 
 
Nr. 
crt. 

Criteriu Număr  

1. Articol / studiu publicat în revistă cotată ISI (A) / ERIH. (FI – factor de impact; SRI 
– scor relativ de influenţă) 

25 

2. Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice la conferinţe cu 
proceedings-uri indexate ISI. 

26 
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3. Articol / studiu publicat în revistă de circulaţie internaţională, cu referenţi si 
colectiv editorial internaţional (cu ISSN). 

3 

4. Articol / studiu publicat în revistă de specialitate recunoscută la nivel naţional de 
CNCS (CNCSIS) (B). 

2 

5. Articol / studiu publicat în revistă de specialitate recunoscute la nivel naţional de 
CNCS (CNCSIS) (B+). 

44 

6. Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice din străinătate. 7 
7. Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale din ţară 

(publicate într-o limbă de circulaţie internaţională). 
31 

8. Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale din ţară. 5 
9. Articol / studiu publicat la conferinţe cu proceedings-uri indexate în baze de date 

internaţionale, altele decât ISI, regăsite în Ordinele nr. 4691 şi 4692 din 2011 al 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

10 

10. Articol / studiu publicat la conferinţe cu proceedings-uri redactate în volume 
publicate în edituri internaţionale. 

29 

11. Articol/studiu publicat in reviste de specialitate, cu ISSN, necotate 4 

12. Lucrare comunicată la manifestare ştiinţifică din ţară, fără publicare în volum, 
cuprinsă în programul manifestării, (confirmare prin documente, delegaţie). 

16 

13. Lucrare susţinută la manifestare ştiinţifică din străinătate (confirmare prin 
documente, delegaţie). 

19 

14. Lucrare susţinută la manifestare ştiinţifică din străinătate, fără publicare în volum, 
cuprinsă în programul manifestării, (confirmare prin documente, delegaţie). 

11 

15. Lucrare susţinută la manifestare ştiinţifică din ţară (confirmare prin documente, 
delegaţie). 

69 

16. Publicare carte de autor (monografie, tratat de specialitate, studii, atlase, dicţionare) 
în România la edituri prestigioase, în colecţii ştiinţifice prestigioase, la edituri cotate 
CNCS (CNCSIS), altele decât cursurile universitare. (NP – număr pagini; NE – 
număr exemplare) 

2 

17. Publicare carte de autor (monografie, tratat de specialitate, studii, atlase, dicţionare) 
în străinătate la edituri internaţionale prestigioase (în limbă străină), altele decât 
cursurile universitare. (NP – număr pagini; NE – număr exemplare) 

2 

18. Brevete de invenţie obţinut în România 6 

19. Confirmare constituire depozit reglementar brevet invenţie. 29 
20. Participare cu lucrare la saloane de invenţii internaţionale, organizate în străinătate 

(confirmare prin documente, delegaţie). 
13 

21. Participare cu lucrare la saloane de invenţii naţionale (confirmare prin documente, 
delegaţie). 

54 

 
 O parte din aceste rezultate obţinute în urma activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul 
FIESC au fost prezentate în monografia USV ce va fi publicată în anul 2013. 
 
Premii şi diplome obţinute de cadrele didactice în 2012 pentru activitatea de cercetare ştiin ţifică 

 
Sintetic, situaţia se prezintă astfel: 

Nr. premii şi diplome internaţionale 45 
Nr. premii şi diplome naţionale 1 
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Alte premii şi diplome obţinute de cadrele didactice FIESC  
Premii şi diplome pentru activităţi didactice 3 
Premii şi diplome pentru activitate culturală 10 
Diplome pentru diverse activităţi, altele decât cele anterioare 2 
 
Manifestări ştiin ţifice organizate în facultate 

Organizarea şi participarea la simpozioane, conferinţe, grupuri de lucru, workshop-uri, mese 
rotunde, atât ale cadrelor didactice, cât şi ale studenţilor, a fost o activitate extrem de bine conturată în 
2012. În continuare este prezentată lista manifestărilor ştiinţifice organizate de FIESC în 2012. 
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Nr. 
crt. 

Denumire Data Secţiuni Lucr ări  Autori  Publicaţie lucrări 

1. 

International 
Conference on 
DEVELOPMENT AND 
APPLICATION 
SYSTEMS  
DAS 2012, 11th Ed. 

17-19 mai 
2012 

• Systems, Processes Control 
and Automations 

• Communications and 
Computer Networks 

• Electronics and Computer 
Aided Engineering 

• Software Engineering and 
Information Technologies 

43 113 

Revistă, Abstracts Book, 59 pag, 
Proceedings of the 11th 
International Conference on 
DEVELOPMENT AND 
APPLICATION SYSTEMS  
ISSN 1844-5020 
Lucrarile publicate pe CD 
Proceedings of The 11-th 
International Conference on 
Development and  
Application Systems 
ISSN 1844-5039 
http://www.dasconference.ro/cd2012/ 
 

2. 

Seminar ştiinţific  
SISTEME 
DISTRIBUITE 2012, 
Ed. X-a 

7 
decembrie  
2012 

• Calcul paralel si distribuit 
• Inteligenta artificiala 

distribuita 
• Sisteme industriale 

distribuite 
• Baze de date distribuite 
• Recunoasterea formelor si 

procesarea imaginilor 
• Sisteme informatice 

educationale 
• Tehnologii web 
• Tehnologii informationale 

14 19 
SISTEME DISTRIBUITE 
(Suceava - online) ISSN 1842-
6808 

3. Expoziţia de inventică  

4-5 

octombrie 

2012 

• Equipements in Electrical 
Engineering 

57 
Inventii 

43 
Showroom – CNAE 2012, a XVI-
a Ed 
 

4. The 6
th 

International 21-21 mai • Multi-scale Phenomena and 49 111 Journal of Physics: Conference 
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Workshop on  
Multi-Rate Processes and 
Hysteresis  
MURPHYS 2012 

2012 Modeling 
• Decomposition and Parallel 

Processing 
• Hysteresis and Phase 

Transitions 
• Magnetic Materials and 

Magnetic Recording 
Nanotechnology 

• Spintronics and Spin-
transfer Dynamics 

• Molecular Materials and 
Self-Assembly 

• Noise and Fluctuations in 
16Systems with Memory 

• Stochastic and Coherence 
Resonances 

• Singularity, Stability and 
Perturbations 

• Nonlinear Control and 
Smart Systems 

• Elasto-plasticity and 
Mechanical Strcutures 

• Photonics and 
Optoelectronics 

• Kinetic Hysteresis in 
Biological and Chemical 
Systems 

• Fluid Dynamics and 
Hydrology 

• Economic Hysteresis and 
Econophysics 

• Ecoepidemiology and 
Ecotoxicology 

Series (indexed ISI Web of 
Science) 
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• Computational 
Neuroscience 

5. 

WESC - 9th WORLD 
ENERGY SYSTEM 
CONFERENCE 
 

28-30 
iunie 2012 

• Energy Security 
• Evolution of Energy 

Markets 
• Emergence of Smart grids 

and Smart metering 
• Sustainability of Energy 

Supply 
• European Carbon Markets 
• Transmission and 

Distribution 
System Studies Planning 
and Operation 

• Distributed Generation 
• Power Systems 

Instrumentation and Control 
• Reliability, Risk and 

Security 
• Renewable Generation 
• Capital Investment in 

Energy Infrastructures 
• Environmental, Social 

Issues and International 
Treaties 

• Education  in Power 
Systems 

• Telecommunications in 
Power Systems 

131 289 

 
Buletinul Agir nr. 3/2012 
ISSN-L 1224-7928, 4 numere pe 
an, BDI: INDEX COPERNICUS 
INTERNATIONAL 
Online: ISSN 2247-3548  
World Energy Systems. Towards 
Sustainable and Integrated 
Energy Systems, An XVII, 
nr.2/2012 
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6. 

CONFERINTA 
NAŢIONALĂ DE 
ACŢIONĂRI 
ELECTRICE 
CNAE 2012, Suceava 

4-5 
octombrie 
2012 

• Maşini electrice pentru 
acţionări (MEA) 

• Convertoare electrice în 
acţionări (CEA) 

• Controlul digital al 
acţionărilor electrice 
(CDAE) 

• Modelarea şi simularea 
acţionărilor electrice 
(MSAE) 

• Sisteme de achiziţie şi 
monitorizare (SAM) 
Autovehicule electrice (AE) 
Compatibilitate 
electromagnetică (CE) 

• Energetica în sistemele de 
acţionare electrică (ESAE) 

• Progrese în predarea 
disciplinelor conexe 
acţionărilor electrice 
(PPDCAE) 

54 115 

 
Buletinul Agir nr. 4/2012 
ISSN-L 1224-7928, 4 numere pe 
an, BDI: INDEX COPERNICUS 
INTERNATIONAL 
Online: ISSN 2247-3548  
Conferinta Nationala de Actionari 
Electrice - CNAE, An XVII, 
nr.4/2012 
 

 
 



Publicaţii ştiin ţifice 
Advances in Electrical and Computer Engineering - AECE 

Facultatea editează începând din 2001, împreună cu Academia de Ştiinţe Tehnice din 
România, o revistă ştiinţifică care publică articole în limba engleză din domeniile electronică, 
automatizări, calculatoare, electrotehnică şi energetică: Advances in Electrical and Computer 
Engineering (www.aece.ro), ISSN 1582-7445, e-ISSN 1844-7600, cu 4 numere pe an. Revista 
are categoria A CNCSIS şi este cotata ISI cu factorul de impact 0.555. Factorul de impact 
acordat de ISI Thomson Reuters situează revista pe locul I în România în categoria revistelor 
ştiinţifice din domeniul electric. Este de remarcat şi faptul că în 2011 site-ul web al acestei 
reviste a cunoscut o dezvoltare importantă sub raportul facilitării indexării articolelor în baze 
de date internaţionale. 

Articolele primite sunt trimise unor referenţi de specialitate, recunoscuţi, din ţară şi 
străinătate, care îşi dau avizul privind publicarea acestora. Articolele sunt publicate în limba 
engleză în format IEEE. Pe site-ul web al acestei reviste, www.aece.ro, se publică în mod 
constant (de la primul număr din 2001) rezumatele articolelor, iar începând cu numărul 1 din 
2007 sunt publicate şi textele integrale ale articolelor. Este de menţionat că această revistă 
continuă publicaţia Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava – Secţiunea electrică, 
revistă recunoscută CNCSIS şi a cărei primă apariţie a fost în 1994.   
 
 
Colaborare internă şi internaţională 

FIESC a menţinut şi dezvoltat şi în 2012 relaţiile de colaborare cu partenerii europeni 
cu care are relaţii de circa 20 de ani.  
 
PROGRAME ERASMUS  

- Mobilitati studenti: outgoing: 9/incoming: 4 
- Mobilitati personal didactic si nedidactic: outgoing: 13/incoming: 2 
- Acorduri Erasmus derulate: 22 universităţi 

 
DOCTORATE ÎN COTUTEL Ă DERULATE ÎN ANUL 2012 
- prof.univ. dr.ing. Adrian GRAUR cu Universitatea Versailles 
- prof.univ. dr.ing. Ştefan-Gheorghe PENTIUC cu Universitatea din Lille, Franţa 
 
ACORDURI ÎNCHEIATE ÎN 2012 

• s-au încheiat acorduri de parteneriat noi cu următoarele instituţii: 
o L’Université de Mons, Belgium 
o Gazi University, Ankara, Turcia 
o Istanbul Technical University, Istanbul, Turcia 
o Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia 
o University of Zagreb, Croatia 
o Umea University 
o L’Universite Lille 1 
o Instituto Politechnico do Porto 
o Technological Education Institution of Chalkida 
o Ruhr Universitat Bochum 

a) s-a mijlocit încheierea unor contracte de colaborare între USV şi instituţii de educaţie 
din SUA prin intermediul d-lui Guy Djoken – preşedinte al Federaţiei Centrelor 
UNESCO din SUA, prezent la Suceava la invitaţia unor cadre didactice din FIESC 

b) s-a încheiat un  contract de parteneriat socio-economic cu: 
c) Societatea Ştiinţifică Cygnus – centru UNESCO 
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d) SC EGGER Romania 
e) OSF Global Service SRL 
f) Target Active Training SRL 

g) S-au încheiat acorduri de parteneriat cu instituţii din învăţământ preuniversitar: 
a) Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 
b) Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava 
c) Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ 
d) Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani 

S-au continuat colaborările semnate anterior pe o perioadă mai mare de un an cu Casa 
Corpului Didactic Suceava, Colegiul National „Petru Rareş” Suceava, Palatul Copiilor 
Suceava, Centrul pentru Studii Complexe Bucureşti. 

În baza contractelor de colaborare încheiate, FIESC a devenit un actor important în 
viaţa socială şi educaţională din zonă şi din ţară. Astfel FIESC s-a implicat în: 

- Organizarea programului de formare a tinerilor pentru activităţi ştiinţifice NexusT 
derulat pentru al 6-lea an în parteneriat naţional cu mediul preuniversitar şi ONG-uri; 

- Organizarea conferinţelor CNAE şi WESC prin parteneriat cu organizaţii profesionale 
naţionale 

- Organizarea unor ateliere în cadrul Şcolii de vară Metamorfoze pentru elevi cu 
preocupări în domeniul ştiinţific şi etnic 

- Participarea în cadrul programului Şcoala pe Roţi, dedicate popularizării ştiinţei în 
localităţi din mediul rural izolate 

- Coordonarea jurizării şi organizării Concursului Naţional RoSEF de ştiinţă şi 
tehnologie pentru elevi, concurs ce desemnează lotul României participant la 
Competiţia internaţională Intel ISEF desfăşurată în SUA 

- Coordonarea şi susţinerea cu ateliere a acţiunii Noaptea Cercetătorilor – acţiune 
desfăşurată pe plan mondial în câteva sute de mari oraşe şi care s-a desfăşurat pentru 
prima oară în Suceava la iniţiative FIESC 

- Organizarea cursurilor de perfecţionare si formare continua a cadrelor didactice din 
mediul preuniversitar in cadrul parteneriatului Casa Corpului Didactic Suceava – 
FIESC (nr. 366/2009 şi 3160/2010), coordonând întreaga activitate didactica a 
programelor Ştiinţa – Performanta – Excelenta si Multimedia in educaţie. In urma 
acestora, un număr de 89 de cadre didactice din judeţ au finalizat examenele 
corespunzătoare. 
 

 
Evaluarea periodică a calităţii corpului profesional 

Comisia CEAC de la nivelul facultăţii şi-a însuşit procedurile şi regulamentele interne 
ale universităţii, privind evaluarea periodică a calităţii corpului profesional. În acest sens, 
s-au avut în vedere următoarele aspecte: 
 
Autoevaluarea cadrelor didactice 
 Autoevaluarea cadrelor didactice din FIESC s-a realizat cu respectarea regulamentului 
USV privind evaluarea calităţii corpului profesoral. Au fost întocmite şi predate de directorii 
de departament situaţiile centralizatoare cu punctajele obţinute de fiecare cadru didactic 
pentru fiecare indicator considerat în fişa de autoevaluare a cadrelor didactice.  
 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Privitor la acest aspect, se poate preciza că în cadrul FIESC se are în vedere evaluarea 
cadrelor didactice de către studenţi prin intermediul unui sistem informatic, extindere a 
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sistemului folosit în anul precedent. Sistemul informatic este dezvoltat pentru a putea fi folosit 
la nivelul USV, în concordanţă cu aplicaţia Orar.  

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi a fost efectuată în perioada 04.03.2012 – 
8.03.2012, conform procedurii de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi bazată pe 
chestionarea online a studenţilor. Nu au fost înregistrate probleme în realizarea acestei 
activităţi, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi folosind chestionare electronice 
desfăşurându-se normal. 

Au fost evaluate 58 cadre didactice având norma de baza în FIESC, în alte facultăţi 
din Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, cât şi cadre didactice asociate care au susţinut 
activitate didactica în semestrul I, anul universitar 2012/2013. 

Rezultatele sintetice pentru toate cadrele didactice evaluate sunt următoarele: 
 

Calificativul ob ţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor 10 10 0 0 0 
Conferenţiar 14 14 0 0 0 
Lector/ Şef 
lucrări 

20 20 0 0 0 

Asistent 5 5 0 0 0 
Asociaţi 9 9 0 0 0 

 
Evaluarea a fost efectuată de studenţii ciclurilor Licenţă şi Masterat. 

  
Evaluarea colegială 

CEAC-FIESC a verificat dacă s-a respectat metodologia aprobată la nivelul 
universităţii şi a constatat că această acţiune s-a desfăşurat la nivelul fiecărui departament. 
Rezultatele obţinute la nivelul FIESC sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Calificativul ob ţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor 10 10 0 0 0 
Conferenţiar 14 14 0 0 0 
Lector/ Şef 
lucrări 

22 21 1 0 0 

Asistent 5 5 0 0 0 
 
Evaluarea efectuată de către şeful direct 

CEAC-FIESC a verificat dacă s-a realizat evaluarea de către şeful direct şi a constatat 
că directorii celor 2 departamente, precum şi decanul facultăţii, au efectuat această acţiune 
pentru anul anterior, respectând procedura indicată de Regulamentul privind evaluarea 
calităţii corpului profesoral. Sinteza calificativelor acordate în cadrul acestei evaluări este 
prezentată în tabelul următor: 
 

Calificativul ob ţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor 10 10 0 0 0 
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Conferenţiar 14 14 0 0 0 
Lector/ Şef 
lucrări 

22 22 0 0 0 

Asistent 5 5 0 0 0 
 
Evaluarea globală 
 Rezultatele obţinute în urma evaluărilor realizate au fost centralizate, situaţia în FIESC 
privind evaluarea globală fiind prezentată în următorul tabel: 
 

Calificativul ob ţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor 10 10 0 0 0 
Conferenţiar 14 10 4 0 0 
Lector/ Şef 
lucrări 

20 11 8 1 0 

Asistent 5 3 2 0 0 
 
 
Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 
La nivelul FIESC, centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale se realizează prin:  

- utilizarea videoproiectoarelor din sălile de curs şi seminar în vederea susţinerii de 
prelegeri care facilitează dobândirea cunoştinţelor formative de bază, prin utilizarea 
exemplelor practice, studiilor de caz, prezentărilor digitale; 

- asigurarea dialogului în afara orelor de curs şi laborator prevăzute în planul de 
învăţământ, a minim 2 ore de consultaţii şi îndrumare la proiecte. De asemenea, este 
încurajată utilizarea poştei electronice între studenţi, cadre didactice şi secretariat;  

- accesul la informaţii  în format electronic (suport curs, aplicaţii, alte materiale 
didactice în format digital) prin Internet sau Intranet; 

- activităţi de cercetare în cadrul centrelor de cercetare, în care sunt implicaţi studenţi 
de la diferite forme de învăţământ;  

- monitorizarea studiului individual al studenţilor prin teste la curs şi aplicaţii;  
- asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor practice în echipe de 

maxim 3-4 studenţi care să favorizeze participarea activă a studenţilor şi să faciliteze 
comunicarea cu cadrul didactic;  

- îndrumarea privind problemele de ordin profesional sau social ale studenţilor este 
realizată de către coordonatorii programelor de studii, îndrumătorii anilor de studiu şi 
tutorii de grupe; 

- studenţii beneficiază de activitatea permanentă în universitate a Centrului de 
consiliere şi orientare în carieră a studenţilor ; 

- aplicarea consecventă a procedurii referitoare la elaborarea şi revizuirea  periodică a 
planurilor de învăţământ pentru a corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare 
şi profesionale; 

- asigurarea, prin intermediul bibliotecii, a resurselor pentru pregătirea studenţilor 
(manuale, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii, antologii, brevete, STAS-uri etc.) 
pentru toate programele de studiu şi a unor puncte de documentare atât în format 
clasic, cât şi în format electronic. În bibliotecă există abonamente la reviste de 
specialitate, atât din ţară, cât şi din străinătate; 

- stimularea studenţilor cu performanţe bune prin: acordarea de burse de merit, burse de 
studiu în străinătate, locuri în tabere, premii şi diplome la sesiuni de comunicări 
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ştiinţifice, premii pentru cei mai buni studenţi din an, includerea în colective de 
cercetare la nivel de catedră/facultate, participarea la programe de mobilităţi în 
universităţi din străinătate cu care USV are acorduri bilaterale; 

- acces gratuit la reţeaua Internet, atât din spaţiile de învăţământ, cât şi din cămine 
pentru studenţii universităţii; 

- organizarea în cadrul FIESC a următoarelor manifestări studenţeşti: 
o Concursul Internaţional Studenţesc Hard & Soft 
o Workshop-ul studenţesc StudACE 
o Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor, ELSTUD 

- sprijinirea studenţilor pentru a participa la alte concursuri studenţeşti decât cele 
organizate în cadrul FIESC, precum şi la o serie de manifestări studenţeşti, dintre care 
se pot aminti:  

o Tehnici de interconectare în electronică, 2011 
o Salonul Naţional de Creaţie şi Inventică pentru Tineret,  
o Microsoft Imagine Cup, secţiunea Game Design, 
o Concursul SIEMENS VDO, 2011. 

- sprijinirea organizaţiei studenţeşti din cadrul FIESC: Asociaţia FI®ESC - Asociaţia 
Studenţească a Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

- realizarea orarului formaţiilor de studiu în corelaţie cu cel al cantinei studenţeşti, 
asigurându-se tuturor pauze de masă.  

 
Premii obţinute de studenţi în 2012 
 

Sintetic situaţia se prezintă astfel: 
Nr. premii şi diplome internaţionale 6 
Nr. premii şi diplome naţionale 2 
Nr. premii şi diplome locale 41 

 
 
Dezvoltarea bazei materiale 

În anul 2012 s-a avut în vedere dotarea laboratoarelor de licenţă şi a laboratoarelor de 
cercetare, prin dotările efectuate urmărindu-se îmbunătăţirea activităţii didactice şi de 
cercetare. S-a urmărit ca sălile predare/seminarizare să dispună de echipamente tehnice de 
învăţare, predare şi comunicare, care să faciliteze activitatea cadrului didactic şi receptivitatea 
fiecărui student. S-a reuşit dotarea cu tehnică modernă, de ultimă generaţie, a unor 
laboratoare, exclusiv prin proiecte câştigate în competiţii naţionale. 

De asemenea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a depus 
eforturi substanţiale pentru îmbunătăţirea fondului de carte, atât pentru biblioteca 
Universităţii, cât şi pentru cea a departamentelor din cadrul facultăţii. Astfel, pentru 
asigurarea accesului la informaţie, prin proiectele implementate, FIESC a îmbunătăţit fondul 
de carte şi reviste ştiinţifice. 

 
Transparenţa informaţiilor de interes public 

În cadrul FIESC se asigură transparenţa informaţiilor cu caracter public prin plasarea lor 
pe pagina web a facultăţii (www.eed.usv.ro), aceste informaţii fiind actualizate ori de câte ori 
este necesar. Informaţiile publicate pe site-ul FIESC se referă la: programele de studii, 
diplome, admitere, planuri de învăţământ, examenele de finalizare a studiilor, structura anului 
universitar, orarul activităţilor didactice, burse, regulamente, personalul didactic şi de 
cercetare, evenimente etc. De asemenea, sunt oferite date şi informaţii, cantitative şi calitative, 
corecte şi actuale despre facilităţile oferite studenţilor, despre alte aspecte de interes public 
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prin site-ul universităţii şi al FIESC, prin pliante, presă, televiziune, târguri educaţionale, 
conferinţe de presă şi Ghidul studentului.  

5. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a 
indicatorilor de performan ţă 

Din cele prezentate anterior se poate concluziona că activitatea desfăşurată de către 
personalul facultăţii, de către Consiliul Facultăţii şi conducerea facultăţii, a departamentelor şi 
Secretariatului în anul 2012 a condus la îndeplinirea  obiectivelor stabilite prin planul strategic 
şi planul operaţional anual, cu rezultate pozitive în domeniul didactic şi al cercetării ştiinţifice. 

 
CEAC-FIESC propune: 

1. Dezvoltarea resursei umane pentru cercetare atât prin creşterea numărului de 
cercetători, cât şi prin perfecţionarea resursei umane existente. Acest obiectiv se 
urmăreşte a se realiza prin implementarea proiectului POSDRU pentru finanţarea 
programelor doctorale şi post-doctorale în Inginerie electrică, electronică şi 
telecomunicaţii şi Calculatoare şi tehnologia informaţiei pentru perioada 2010-2013; 

2. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin intermediul unor propuneri de proiect, prin 
care să se asigure dotarea laboratoarelor de cercetare; 

3. Asigurarea accesului la publicaţii internaţionale cu factor de impact ridicat, prin 
participarea în cadrul proiectelor ce asigură accesul la baze de date internaţionale de 
prestigiu; 

4. Atragerea de noi surse de finanţare prin dezvoltarea parteneriatelor publice-private, 
pentru a dezvolta activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii şi pentru a extinde baza 
materială existentă; 

5. Continuarea activităţilor de promovare a imaginii FIESC pentru atragerea unui număr 
mai mare de studenţi; 

6. Continuarea organizării concursurilor şi workshop-urilor studenţeşti şi pe parcursul 
anilor următori, deoarece s-a observat un interes deosebit atât din partea studenţilor, cât 
şi a cadrelor didactice. De asemenea, se recomandă ca la ediţiile viitoare să fie atraşi 
studenţi de la alte facultăţi, precum şi din alte centre universitare. Deoarece concursurile 
studenţeşti au rolul de-a completa în mod creativ procesul de învăţământ desfăşurat în 
cadrul FIESC, comisia propune creşterea în anul 2013 a numărului studenţilor angrenaţi 
în concursuri; 

7. În ceea ce priveşte dezvoltarea bazei materiale, Comisia propune identificarea unor 
soluţii cu privire la înnoirea echipamentelor din unele laboratoare. De asemenea, 
Comisia propune creşterea fondului de carte în cadrul bibliotecii tehnice şi a 
bibliotecilor departamentelor, prin alocarea unui fond mai mare pentru achiziţionarea 
cărţilor de specialitate; 

8. Referitor la transparenţa informaţiilor, Comisia propune centralizarea pe un server a 
tuturor documentelor referitoare la FIESC, accesul realizându-se, unde este cazul, pe 
bază de parolă.  
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2.4. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN FACULTATEA DE 
INGINERIE MECANIC Ă, MECATRONIC Ă ŞI MANAGEMENT  

 
 
1. ORGANIZAREA FACULT ĂŢII, STRUCTURA PE DOMENII ŞI PROGRAME DE 

STUDII 

 Procesul de învăţământ din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 
Management este structurat pe trei componente principale: 

- studii de licenţă (5 domenii, 6 specializări), tabelul 1; 
- studii de master (5 domenii, 5 specializări), tabelul 2; 
- studii doctorale (2 domenii), tabelul 2 continuare; 

Programele de studii de licenţă se derulează pe o perioadă de patru ani iar cele de 
masterat pe o perioadă de 1,5 ani. 
 

Tabelul 1. Domenii şi programe de studii universitare de licenţă – durata 4 ani 
SITUAŢIA 
ACTUAL Ă 

 
Nr. 
crt. 

 
Specializarea 

Forma de 
înv. 

durata 
studiilor  

Document 
înfiin ţare / 
Autorizare 
provizorie 

Acreditare Număr locuri 
admitere 
ARACIS 

Acreditatare  Autorizat ă 
provizoriu  

1. Domeniul: Inginerie Industrială 
Specializarea: Tehnologia 
construcţiilor de maşini 

Zi, 
4 ani 

Decret 288/ 
06.07.1976 

H.G. 568/ 
28.07.1995 

120 
ARACIS nr. 

2225/17.03.2009 

H.G. 966/ 
29.09.2011 

 

2. Domeniul: Inginerie Mecanică 
Specializarea: Echipamente pentru 
procese industriale 

Zi, 
4 ani 

1985/ 
I.P.IAŞI 

H.G. 568/ 
28.07.1995 

26 
ARACIS nr. 

5775/26.05.2010 

H.G. 966/ 
29.09.2011 

 

3. Domeniul: Mecatronică şi robotică 
Specializarea: Mecatronică 

Zi, 
4 ani 

H.G. 568/ 
28.07.1995 

H.G.696/ 
17.08.2000 

30 
ARACIS nr. 

290/15.01.2010 

H.G. 966/ 
29.09.2011 

 

4. Domeniul: Inginerie şi 
Management  
Specializarea: Inginerie economică 
în domeniul mecanic 

Zi, 
4 ani 

H.G. 568/ 
28.07.1995 

H.G.1609/ 
30.09.2004 

38 
ARACIS nr. 

7648/5.08.2009 

H.G. 966/ 
29.09.2011 

 

5. Domeniul: Inginerie Industrială 
Specializarea: Ingineria şi 
managementul calităţii  

Zi, 
4 ani 

H.G. 535/ 
01.07.1999 
H.G. 676/ 
28.06.2007 

H.G. 749/ 
24.06.2009  

120 
ARACIS nr. 

2216/17.03.2009 

H.G. 966/ 
29.09.2011 

 

6. Domeniul: Ingineria Mediului 
Specializarea: Ingineria şi protecţia 
mediului în industrie 

Zi, 
4 ani 

H.G. 676/ 
28.06.2007 

- 
30 

ARACIS nr. 
2093/26.04.2007 

 
H.G. 966/ 
29.09.2011 

 
Tabelul 1. (continuare) 

Nr. 
crt. 

Domeniul Specializarea Clasificarea 
programelor de studiu 

Tehnologie 
Construcţiilor de Maşini 

C 
1 

Inginerie 
Industrială Ingineria şi 

Managementul Calităţii 
C 

2 
Inginerie 
Mecanică 

Echipamente pentru 
Procese Industriale 

C 

3 
Mecatronică şi 

Robotică 
Mecatronică C 

4 
Inginerie şi 

Management 
Inginerie Economică în 

Domeniul Mecanic 
B 

5 
Ingineria 
Mediului 

Ingineria şi Protecţia 
Mediului în Industrie 

E 
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Tabelul 2. Studii de masterat – durata 1,5 ani (zi) 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
Programul de studii 

universitare de 
masterat 

Forma de 
învăţământ 

Acreditată (A) 
Acreditare provizorie (AP) 
Nr. locuri/ HG acreditare 

1 
Inginerie şi 

Management 

Expertiză Tehnică, 
Evaluare Economică şi 

Management 
zi 

A 40 
ARACIS nr. 4783/5.05.2011 

2 
Inginerie 
Mecanică 

Inginerie Mecanică 
Asistată de Calculator 

zi 
A 25 

ARACIS nr. 1659/11.03.2011 

3 
Mecatronică şi 

Robotică 
Mecatronică Aplicată zi 

A 30 
ARACIS nr. 2033/25.03.2011 

4 
Inginerie 

Industrială 

Tehnologii şi 
Echipamente Moderne 

de Prelucrare 
zi 

A 25 
ARACIS nr. 5458/28.07.2008 
MECTS nr. 4630/11.08.2010 

5 
Inginerie 

Industrială 
Ingineria Calităţii şi 
Securitatea Muncii 

zi 
A 50 

ARACIS nr. 5458/28.07.2008 
MECTS nr. 4630/11.08.2010 

 
Tabelul 2 (continuare). Studii de doctorat 

Nr. 
crt. 

Domeniul Număr conducători de 
doctorat 

Forma de învăţământ Ordin de numire 

1 Inginerie Mecanică 3 cu frecvenţă 4631/11.08.2010 
2 Inginerie Industrial ă  1 cu frecvenţă 4631/11.08.2010 

 
 Conducătorii de doctorat au fost numiţi prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 4631/11.08.2010: 
 - în domeniul Inginerie Mecanică: 

         Prof. dr. ing. Gheorghe FRUNZĂ 
         Prof. dr. ing. Ioan MIHAI 
         Prof. dr. ing. Ilie MUSCĂ 

 - în domeniul Inginerie Industrială: 
         Prof. dr. ing. Dumitru AMARANDEI 
 

2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ORGAZI ŢIONAL Ă 

2.1 Strategia facultăţii în domeniul calităţii  
Principalele obiective academice ale Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 

Management sunt: 
1. Menţinerea şi îmbunătăţirea încadrării în standardele de calitate ARACIS cât şi în 

cele europene specifice învăţământului superior; 
2. Formarea de specialişti care să posede competenţe conform Metodologiei de 

implementare a cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior 
întocmite în baza Hotărârii de Guvern nr. 556/2011; 

3. Promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior prin schimbări în 
conţinutul, orientarea şi integrarea disciplinelor de studiu, conform tendinţelor 
fiecărui domeniu de studiu; 

4. Evaluarea anuală a cadrelor didactice prin autoevaluare urmată de evaluare de către 
biroul departamentului, evaluare colegială şi evaluarea de către studenţi, în baza 
chestionarelor tipizate la nivel de universitate, prelucrarea datelor obţinute şi 
impunerea măsurilor aferente; 

5. Eficientizarea sistemului de finanţare prin organizarea de trunchiuri comune de 
studii pentru primii doi ani; 

6. Lărgirea gradului de cooperare în spirit academic în domeniul cercetării, admiterii 
la studii, utilizării permanente a bazei materiale, a unor resurse extrabugetare, prin 
parteneriat cu agenţi economici şi comunitate; 

7. Continuarea parteneriatului european privind obţinerea de către studenţi a creditelor 
de studii în universităţi europene; 
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8. Încurajarea mobilităţilor cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor prin 
programele SOCRATES-ERASMUS etc.; 

9. Realizarea unor „baze de practică” precum şi încheierea unor convenţii de practică 
cu unităţi economice din sistemul de stat sau privat, care să asigure legătura între 
cunoştinţele teoretice şi practice ale studenţilor de-a lungul unui ciclu de studiu; 

 

2.2 Structura sistemului de calitate 

Asigurarea proceselor de implementare şi menţinere a standardelor calităţii în cadrul 
Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management a impus ca echipa de 
management să îşi organizeze propriile structuri organizatorice cu următoarea componenţă: 
 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, numit ă prin Hot ărârea 
Consiliului Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management Nr. 1 din 22 
mai 2012: 

Preşedinte   –  Prof. dr. ing. Ioan MIHAI 
Membri       –  Conf.dr.ing. Alexandru POTORAC 

Şef lucrări dr. ing. Luminiţa IRIMESCU 
          Şef lucrări dr. ing. Constantin DULUCHEANU 
          Student Ana C. OLARIU, anul II specializarea IEDM 

 
 Comisia de audit intern: 

Preşedinte – Prof. dr. ing. Mircea CIOBANU 
Membri –     Prof. dr. ing. Lucian SEVERIN 

         Prof. dr. ing. Gheorghe FRUNZĂ 
         Conf. dr. ing. Costel MIRONEASA 

 
 Comisiile au fost constituite din cadre didactice care au experienţă în evaluare. 
 
2.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al calităţii 

 Comisia de audit intern care îşi desfăşoară activitate la nivel de facultate verifică 
activităţile educaţionale desfăşurate pentru programele de studiu, conform Standardelor 
specifice de evaluare academică pentru programele de studiu din domeniul fundamental, 
Ştiinţe inginereşti, (ARACIS 2010), Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, 
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii (aprobat în Şedinţa Senatului 
din 11.12.2007, cod R40) şi procedurii Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de 
învăţământ (aprobată în Şedinţa Senatului din 27.10.2009, cod P 01). 
 În cadrul evaluărilor de autorizare provizorie, acreditare sau menţinerea acreditării  
comisia de audit intern a facultăţii întocmeşte un Raport de autoevaluare pentru fiecare 
program de studii universitare de licenţă sau masterat şi se întocmeşte un Raport de audit 
intern în care se constată dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru înaintarea dosarului către 
ARACIS. Documentele sunt analizate de Consiliul facultăţii şi sunt înaintate către senatul 
universităţii. 
 
2.4. Indicatori de performanţă şi rezultate ale auditului intern 

2.4.1. Monitorizarea programelor de studii 

 În anul 2012 la solicitarea rectorului Universităţii “ Ştefan cel Mare” Suceava 
prof.univ.dr.ing. Valentin POPA s-a început revizuirea planurilor de învăţământ pentru 
programele de studii de la licenţă şi masterat. 
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Prin DECIZIA DECANATULUI nr. 8 din 07.09.2012 au fost numite colectivele de revizuire 
a planurilor de învăţământ: 

1. A. STUDII UNIVERSITARE DE LICEN ŢĂ 

1.  Specializarea TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MA ŞINI  
Prof.dr.ing. Dumitru AMARANDEI (responsabil program de studii) 
Prof.dr.ing. Lucian SEVERIN (membru) 
Conf.dr.ing. Delia CERLINCĂ (membru) 
Şef lucr.dr.ing. Constantin DULUCHEANU    (membru CEAC facultate) 
Vlad MANOLIU (student admis anul I, maşter) 

2.  Specializarea INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL CALIT ĂŢII  
Prof.dr.ing. Lucian SEVERIN (responsabil program de studii) 
Prof.dr.ing. Dumitru AMARANDEI (membru) 
Conf.dr.ing. Delia CERLINCĂ (membru) 
Şef lucr.dr.ing. Constantin DULUCHEANU    (membru CEAC facultate) 
Vlad MANOLIU (student admis anul I, maşter) 

3.  Specializarea MECATRONICĂ 
Prof.dr.ing. Ioan MIHAI                 (responsabil program de studii şi membru CEAC facultate) 
Prof.dr.ing. Gheorghe FRUNZĂ (membru) 
Conf.dr.ing. Costel MIRONEASA (membru) 
Şef lucr.dr.ing. Florina CIORNEI (membru) 
Gabriela - Cristina ILIUŢĂ                 (studentă, anul III) 

4.  Specializarea ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE  
Prof.dr.ing. Ilie MUSCĂ (responsabil program de studii) 
Conf.dr.ing. Delia CERLINCĂ (membru) 
Conf.dr.ing. Stelian ALACI (membru) 
Conf.dr.ing. Alexandru POTORAC (membru CEAC facultate) 
Petra - Răzvan IONEAC                (student, anul III) 

5.  Specializarea INGINERIA SI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE  
Prof.dr.ing. Nicolai BĂNCESCU (responsabil program de studii) 
Prof.dr.ing. Ioan MIHAI (membru CEAC facultate) 
Prof.dr.ing. Mircea CIOBANU (membru) 
Şef lucr.dr.ing. Petru BULAI (membru) 

 Anamâria NASTACĂ              (studentă, anul II) 

 

6. Specializarea INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC  
Prof.dr.ing. Romeo IONESCU (responsabil domeniu) 

 Şeflucr.dr.ing. Luminiţa IRIMESCU      (responsabil program de studiu şi membru CEAC facultate) 
Prof.dr.ing. Marilena GLOVNEA (membru) 

 Conf.dr.ing. Alexandru POTORAC         (membru CEAC facultate) 
Viruţa - Lidia CIOATĂ (studentă, anul III) 

   

Art.2. La revizuirea planurilor de învăţământ conform DECIZIEI DECANATULUI nr. 8 din 
07.09.2012, colectivelor numite, li s-a solicitat să respecte criteriile: 

2.1. Criterii fundamentale: 
a. disciplinele prevăzute în planul de învăţământ al fiecărei specializări trebuie să fie în concordanţă cu 

competenţele care definesc calificarea, titlul obţinut de absolvent, domeniul de studii, programul de studii 
(a se vedea RNCIS); 
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b. disciplinele prevăzute în planul de învăţământ al fiecărei specializări trebuie să fie în strictă legătură cu 
abilităţile şi competenţele profesionale (generale şi specifice) şi transversale pe care le menţionează 
domeniul de studii, programul de studii, nivelul de studii (licenţă, maşter); 

c. revizuirea planurilor de învăţământ se va face cu respectarea setului de norme impuse de ARACIS. 
2.2. Criterii complementare, determinate de eficienţa facultăţii: 

a. Pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ cu aplicaţii practice trebuie să existe laborator în 
facultate, eventual în universitate, cu dotarea necesară; există şi varianta laboratoarelor, atelierelor aflate 
în întreprinderi sau instituţii, în baza unui acord de colaborare oficial încheiat de FIM cu întreprinderea 
sau instituţia respectivă; 

b. - disciplinele din planul de învăţământ trebuie să fie, în marea lor majoritate, propuse la pachet, adică să 
existe o suprapunere de peste 75-80 % cu disciplinele care sunt în planurile de învăţământ ale altor 
programe de studii din facultate (de preferat) sau din universitate; 

- o disciplină independentă inclusă într-un plan de învăţământ va trebui să fie însoţită de 
justificări; 

- numărul disciplinelor independente trebuie limitat la 20-25% din totalul planului de 
învăţământ; 

c. disciplinele incluse in primii doi ani de studiu trebuie să fie la pachet, în majoritatea lor (trunchi comun 
sau în suprapunere cu o disciplină inclusă în ultimii ani de studiu sau studiată la altă facultate din 
universitate). 

d. criteriile complementare pot fi evitate doar prin justificări competente. 
 
2.4.2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de cercetare 

 Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, 
Mecatronică şi Management se desfăşoară în baza planurilor proprii de cercetare ştiinţifică 
axate pe direcţii care corespund domeniilor de licenţă. 

Pe parcursul anului 2012 activitatea de cercetare s-a concretizat printr-o serie de 
lucrări ştiinţifice rezultate în urma cercetărilor cadrelor didactice din FIM, rezultate 
centralizate conform criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă precizaţi în HG 
nr. 789/03.08.2011, după cum urmează: 
 
Standardul C2 - Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiin ţifică 
 
C 2.1. Articole indexate ISI 

 
Numărul total de lucrări publicate sunt prezentate în Tabelele 3 şi 4. Articolele 

publicate în reviste indexate ISI Web of Science/Knowledge de către membrii personalului 
didactic cu norma de bază/titular în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi 
Management pentru anul 2012 se regăsesc în Tabelul 3. 
 
 

Tabelul 3. Numărul total de lucrări publicate în reviste cotate  
Nr. 
crt. 

Indicator Număr total 
(pe FIM) 

2.9 Articol / studiu publicat în revistă cotată ISI (A) / ERIH. (FI – factor de impact; SRI – scor 
relativ de influenţă) 

 11 

 
C 2.2. Articole indexate BDI, articole publicate în reviste, alte activităţi de cercetare 

Numărul total de articole publicate în reviste din străinătate indexate BDI sau în 
reviste categoria B+ (CNCSIS) de către membrii personalului didactic din cadrul FIM, sunt 
centralizate în Tabelul 4. 

Tabelul 4. Numărul total de articole publicate în reviste indexate BDI, B+ (CNCSIS) 
 şi alte activităţi de cercetare desfăşurate în facultate 
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Nr. 
crt. 

Indicator Număr total 
(pe FIM) 

2.10 Articol / studiu publicat în revistă de specialitate recunoscute la nivel naţional de CNCS 
(CNCSIS) (B+). 

 13 

2.11 Articol / studiu publicat la conferinţe cu proceedings-uri redactate în volume publicate în 
edituri internaţionale. 

 1 

2.14 Studiu publicat în volum colectiv (cu ISBN)  3 
2.15 Articol / studiu publicat la conferinţe cu proceedings-uri indexate în baze de date 

internaţionale, altele decât ISI, regăsite în Ordinele nr. 4691 şi 4692 din 2011 al 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

34  

2.16 Articol / studiu publicat în revistă de circulaţie internaţională, cu referenţi si colectiv 
editorial internaţional (cu ISSN). 

12 

2.17 Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice din străinătate.  2 

2. 18 Articol / studiu publicat în reviste de specialitate de circulaţie naţională (cu ISSN), (C).  2 

2.19 Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale din ţară 
(publicate într-o limbă de circulaţie internaţională). 

 14 

2.20 Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice naţionale din ţară.  1 

2.23 Lucrare susţinută la manifestare ştiinţifică din ţară (confirmare prin documente, 
delegaţie). 

 7 

2.25 Lucrare comunicată la manifestare ştiinţifică din ţară, fără publicare în volum, cuprinsă în 
programul manifestării, (confirmare prin documente, delegaţie). 

 3 

2.27 Studiu prospectiv şi tehnologic / serviciu rezultat din activitatea de cercetare-dezvoltare, 
comandat de beneficiar (institut de cercetare, firmă de specialitate, societate comercială 
etc.) – confirmare contract. 

 6 

 
O sinteză a altor activităţi de cercetare este prezentată în Tabelul 5. 

Tabelul 5. Alte activităţi de cercetare 
2.28 Serviciu rezultat din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandat de beneficiar (institut 

de cercetare, firmă de specialitate, societate comercială etc.) – confirmare contract. 
 5 

2.35 Proiect/grant de cercetare câştigat prin competiţie internaţională (responsabil de modul / 
partener), în fiecare din anii următori celui semnării contractului. 

 2 

2.39 Cercetător în proiect / grant / contract de cercetare internaţional.  10 

2.40 Cercetător în proiect / grant / contract de cercetare naţional.  12 

2.46 Brevete de invenţie obţinut în România  4 

2.47 Confirmare constituire depozit reglementar brevet invenţie.  3 

2.49 Participare cu lucrare la saloane de invenţii naţionale (confirmare prin documente, 
delegaţie). 

 2 

2.52 Susţinere referat în cadrul doctoratului.  2 

2.54 Susţinere publică teza doctorat (punctaj acordat în anul susţinerii).  2 

C 2.3. Căr ţi la edituri CNCSIS 
Numărul total de cărţi de autor sau coordonate, publicate la edituri naţionale, 

recunoscute de CNCSIS, de către membrii personalului didactic din cadrul FIM, sunt 
prezentate în Tabelul 6. 
 

Tabelul 6. Numărul total de cărţi de autor sau coordonate, publicate la edituri naţionale, recunoscute de 
CNCSIS 

Nr. 
crt. 

Indicator Număr total 
(pe FIM) 

2.2 Publicare carte de autor (monografie, tratat de specialitate, studii, atlase, dicţionare) în 
România la edituri prestigioase, în colecţii ştiinţifice prestigioase, la edituri cotate CNCS 
(CNCSIS), altele decât cursurile universitare. (NP – număr pagini; NE – număr exemplare) 

 1 
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Standardul C3 - Recunoaştere naţională şi internaţională 
 
În anul 2012 colectivul facultăţii a desfăşurat o serie de activităţi ce pot fi asimilate 
recunoaşterii naţionale şi internaţionale prezentate sintetic în tabelul 7.  
 

Tabelul 7. Activităţi privind recunoaşterea naţională şi internaţională 
Nr. 
crt. 

Indicator Număr 
total (pe 
FIM) 

3.6 Membru în comitetul ştiinţific al revistelor (B+). 3 

3.7 Editor la revistă categoria B+. 2 

3.9 Membru în colectivul editorial  la revistă categoria B+. 2 

3.10 Recenzor  la revistă categoria B+. 2 

3.16 Membru în comitetul ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice din străinătate (conferinţe, 
simpozioane, saloane invenţii etc.). 

1 

3.17 Membru în comitetul ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice din ţară (conferinţe, 
simpozioane, saloane invenţii etc.). 

4 

3.24 Membru în comisie susţinere teză doctorat în ţara. 6 

3.25 Membru în comisie susţinere teză doctorat în universitate (nu se punctează în situaţiile 
când funcţia deţinută implică automat participarea). 

1 

3.28 Membru în comisie de admitere la doctorat / examen, în universitate (nu se punctează în 
situaţiile când funcţia deţinută implică automat participarea). 

14 

3.31 Membru în comisie de susţinere referat doctorat, în universitate (nu se punctează în 
situaţiile când funcţia deţinută implică automat participarea). 

22 

3.32 Elaborare apreciere teză doctorat. 102 

3.35 Evaluator al procesului educaţional la nivel naţional/universitate. 14 

3.38 Membru in jurii ale Asociaţiilor profesionale 2 

3.43 Profesor invitat pentru prelegere la universitate din străinătate (confirmare prin 
documente). 

3 

3.45 Citare în: revistă cotată ISI sau echivalent ERIH, **punctaj acordat în anul citării (se 
consideră o singură citare într-o lucrare).  

22 

3.46 Citare în: revistă indexată în bază date internaţională (B+, B) / carte publicată de autor 
străin / carte publicată în editură recunoscută CNCS  (CNCSIS), **punctaj acordat în anul 
citării (se consideră o singură citare într-o lucrare). 

7 

3.47 Citare în: cronică sau recenzie / articol de specialitate / lucrare ştiinţifică, **punctaj 
acordat în anul citării (se consideră o singură citare într-o lucrare). 

6 

3.55 Premiu ştiinţific, medalie etc., distincţie acordată de asociaţie profesională naţională. 1 

3.56 Premierea rezultatelor cercetării. 3 

3.57 Titlul de doctor (punctaj acordat în anii următorii anului susţinerii). 25 

2.4.3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţilor de predare  
 
2.4.3.1 Autoevaluarea cadrelor didactice 
 În baza Regulamentului de evaluare a performanţelor personalului didactic R42 
întocmit la nivel de universitate 
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R42%20Regulament% 
20privind%20evaluarea%20calitatii%20corpului%20profesoral_07.03.2013.pdf la începutul 
fiecărui an universitar, cadrele didactice din facultate au întocmit o fişă de autoevaluare a 
activităţii pentru anul 2012. Fiecare cadru didactic se autoevaluează privind activitatea de 
cercetare cât şi activităţile desfăşurate la nivelul departamentului, facultăţii şi universităţii.  
Fişele de autoevaluare F09 au avut la bază criterii cuantificabile. Acestea au fost analizate, 
validate şi ierarhizate de o Comisie numită prin Ordinul Decanului nr. 519/25.01.2012: 
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Preşedinte – Prof. dr. ing. Dumitru AMARANDEI 
Membri –     Conf. dr. ing. Costel MIRONEASA 

         Conf. dr. ing. Delia CERLINCĂ 
         Şef lucr. dr. ing. Luminiţa IRIMESCU 

 
2.4.3.2 Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Evaluare cadrelor didactice de către studenţi a fost realizată în conformitate cu 
Regulamentul nr. 42 din 11.12.2007 al USV, pe baza chestionarelor. Evaluarea s-a realizat 
pentru activităţile didactice de predare şi aplicative desfăşurate în anul 2012.  Au fost primite 
de la studenţi un număr de 932 de chestionare, cu ajutorul cărora au fost evaluate 37 de cadre 
didactice.  Din chestionarele analizate au fost validate 851 de chestionare, 81 de chestionare 
fiind anulate deoarece erau necompletate, completate parţial sau aveau doar răspunsuri de nu 
ştiu şi nu răspund. Ca urmare a evaluării din partea studenţilor, cadrele didactice ale Facultăţii 
de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management au obţinut calificativele prezentate în 
tabelul 8. 

 
Tabelul 8. Centralizator privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi în anul 2012 

Calificativul ob ţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Profesor 11 11 0 0 0 
Conferenţiar 6 6 0 0 0 
Şef lucrări/ Lector 14 13 1 0 0 
Asistent 6 6 0 0 0 

Total general 37 36 (97,30%) 2,70 0 0 
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Fig. 1 Reprezentarea comparativă a evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe ultimii trei ani 

Analizând comparativ evoluţia aprecierilor cadrelor didactice de către studenţi se 
observă din figura 1 că aprecierile studenţilor converg către aceleaşi valori medii anuale.  

Dacă în 2011 în perioada analizată 4 cadre didactice (10%) din totalul de 40 au obţinut 
din partea studenţilor aprecierea maximă pentru activitatea didactică desfăşurat în anul 2012 
doar un singur cadru didactic din totalul de 37 a mai obţinut un astfel de calificativ. 

Din analiza efectuată se poate concluziona că 35,135% (13 din 37), au obţinut pentru 
anul 2012 un punctaj din partea studenţilor, mai bun decât anul precedent, dovedind 
preocuparea continuă a studenţilor pentru îmbunătăţirea activităţii şi implicit creşterea 
exigenţei în evaluarea cadrelor didactice. 
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2.4.3.3 Evaluarea colegială 
 Evaluarea colegială este organizată anual pe bază de chestionar în baza procedurii de 
Evaluare colegială.  Rezultatele obţinute pentru anul 2012 sunt prezentate în Tabelul 9. 
 

Tabelul 9. Evaluarea colegială 
Calificativul ob ţinut Gradul 

didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Profesor 11 11 0 0 0 
Conferenţiar 6 4 2 0 0 
Şef lucrări/ Lector 14 13 1 0 0 
Asistent 6 6 0 0 0 
Total general 37 34 (91,89%) 3 (8,11%) 0 0 

 
2.4.3.4 Evaluarea globală a cadrelor didactice 
 Aprecierea în urma autoevaluării urmată de evaluare, evaluării cadrelor didactice de 
către studenţi, evaluării colegiale a condus la o evaluare anuală globală, prezentată în tabelul 
10. 
 

Tabelul 10. Evaluarea anuală globală a cadrelor didactice  
Calificativul ob ţinut Gradul 

didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 

Profesor 11 10 1 0 0 
Conferenţiar 6 5 0 1 0 
Şef lucrări/ Lector 14 7 5 2 0 
Asistent 6 4 1 1 0 
Total general 37 26 (70,27%) 7 (18,92%) 4 (10,81%) 0 

 
2.5 Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea relaţiei cu mediul extern   
 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică �i Management îşi propune prin Planul 
Strategic 2013-2017 
(http://www.fim.usv.ro/www/pagini/plan_strategic/Plan_strategic_13_17_FIM.pdf) să 
reiniţieze acordurilor pe care le-a avut în cadrul programului Socrates-Erasmus. Se urmăreşte 
ca şi în perspectivă să se menţină sau iniţieze colaborări cu instituţiile de învăţământ superior 
din străinătate:  

� Université « Claude Bernard », Lyon, Franţa  
� Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Lyon, Franţa,  
� Katholieke Hogeschool « Sint Lieven » Gent, Belgia ,  
� Katholieke Universiteit Leuven, Belgia,  
� Instituto Superior Tecnico, Lisabona, Portugalia,  
� University of Applied Sciences, Augsburg , Germania,  
� University of Applied Sciences, Aalen , Germania,  
� AGH University of Science and Technology, Cracovia, Polonia,  
� Technological Education Institute of Kavala, Grecia,  
� Université de Poitiers, Franţa,  
� University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria  
� University Est London (UEL), Marea Britanie  
� Universidad de Salamanca, Spania  
� Austrian Center of Competence for Tribology (ACCT), Wiener Neustadt, Austria  
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Conducerea facultăţii şi a departamentului (http://www.fim.usv.ro/www/pagini/ plan_strategic 
/Plan_strategic_13_17_FIM.pdf) îşi propune:  

� să dezvolte noi acorduri Erasmus sau inter-universitare în cadrul programelor 
Socrates, CEEPUS, alte programe sau proiecte, iniţiative ce vor finanţa colaborarea 
internaţională;  

� intensificarea mobilităţilor cadrelor didactice în scopul de predare, formare, informare, 
cercetare, de schimburi de experienţă didactică, ştiinţifică sau culturală;  

� stimularea unor echipe de cercetare formate prin colaborarea cu specialişti din 
universităţi prestigioase, pe tematici de interes comun, asigurându-se un climat de 
colaborare continuă;  

� intensificarea mobilităţilor studenţilor spre universităţi din străinătate, participarea la 
diverse evenimente destinate studenţilor organizate în străinătate (concursuri, expoziţii 
etc.);  

� încurajarea stagiilor de practică în diverse întreprinderi şi instituţii din străinătate;  
� încurajarea şi stimularea cadrelor didactice care organizează stagii cu studenţi de la 

universităţi din străinătate.  
La nivel naţional se doreşte continuarea relaţiilor privind activităţile didactice şi de cercetare 
cu centrele universitare  care prin tradiţie participă la conferinţele VarEHD şi TEHNOMUS.   
 
2.6. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea personalului 
 
2.6.1 Dezvoltarea şi perfecţionarea personalului  
Strategia facultăţii privind personalul didactic �i administrativ (http://www.fim.usv.ro/ 
www/pagini/plan_strategic/Plan_strategic_13_17_FIM.pdf) vizează menţinerea numărului 
posturilor de profesori şi conferenţiari şi atragerea de specialişti tineri a căror recrutare se 
realizează doar prin concurs. Se recomandă ca recrutarea pentru încadrarea definitivă pe 
posturi să se facă pe posturi de asistent, în cazuri de excepţie pe posturi de şef de lucrări sau 
conferenţiar, urmând ca promovarea să fie o cale de urmat în facultate. Perspectiva menţinerii 
posturilor cu titulari şi eficienţa financiară a departamentului vor fi criterii majore în decizia 
încadrării pe perioade nedeterminate. Facultatea angajează anual personal didactic asociat însă 
se urmăreşte ca aceste discipline să fie susţinute de titulari ai universităţii.  
2.6.2 Politica de perspectivă privind recrutarea personalului 
În Planul Strategic al facultăţii (http://www.fim.usv.ro/ www/pagini/plan_strategic/Plan 
_strategic_13_17_FIM.pdf) se propune pentru perioada 2013-2017:  

� aplicarea unui sistem coerent şi riguros de recrutare prin concurs, evaluare şi 
promovare a personalului academic;  

� stimularea competitivităţii prin sistemul de salarizare;  
� încurajarea participării la programe de perfecţionare a personalului didactic, conform 

cerinţelor ARACIS;  
� stimularea personalului didactic pentru participarea la activităţi de formare 

profesională continuă;  
� evaluarea anuală a personalului didactic şi didactic auxiliar în scopul orientării spre 

excelenţa predării, cercetării, educaţiei şi activităţilor manageriale, folosind fişele de 
autoevaluare şi evaluare; se pot propune diferenţieri ale salariilor, recompense 
suplimentare (ex. gradaţii de merit);  

� actualizarea periodică a fişei postului, în timpul anului academic, când se impune de 
strategia sau evenimentele organizate de facultate, verificarea corectitudinii întocmirii 
acestora;  

� se va pune accent pe angajarea de personal didactic calificat, care să acopere domenii 
neacoperite, ţinând cont de perspectiva planurilor de învăţământ;  
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� vor fi orientate cadre didactice tinere, sau cele în perspectiva angajării, cu prioritate 
spre discipline noi în planul de studiu sau discipline care vor fi abandonate în timp 
scurt de cadrele didactice care vor părăsi sistemul de învăţământ.  

 
2.7 Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 
  
2.7.1 Activităţi ce vizează centrarea pe student 
Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale la nivelul FIM se realizează prin: 

- dotarea sălilor de curs şi laborator cu video proiectoare sau monitoare în vederea 
prezentărilor digitale a cursurilor şi exemplelor practice care facilitează dobândirea 
cunoştinţelor formative de bază; 

- asigurarea dialogului în afara orelor prevăzute în planul de învăţământ (curs, 
seminar, laborator, proiect) a minim 2 ore de consultaţii săptămânale.  Dialogul se 
realizează şi prin intermediul poştei electronice între studenţi şi cadre didactice, 
precum şi prin programul de tutoriat afişat; 

- accesul la informaţii se realizează prin Internet sau Intranet, suporturile de curs, 
seminar, laborator şi proiect fiind în format digital (parolat) pe pagina web a 
facultăţii pentru fiecare cadru didactic; 

- monitorizarea studiului individual a studenţilor, activitate care se realizează prin 
teste parţiale la curs şi seminarii; 

- pentru desfăşurarea activităţilor practice se asigură baza materială, astfel încât să se 
favorizeze participarea activă a echipelor formate din maxim 4 studenţi, facilitându-
se comunicarea cu cadrul didactic; 

- activităţile tutoriale se desfăşoară de cadrele didactice îndrumătoare de an, atât 
pentru problemele de ordin profesional sau social al studenţilor; 

- resursele pentru pregătirea studenţilor  sunt asigurate pentru toate programele de 
studii sub formă de materiale didactice, reviste de specialitate, standarde prin 
intermediul bibliotecii USV sau la laboratoare atât în format clasic cât şi electronic; 

- stimularea studenţilor  integralişti şi cu performanţe deosebite, în cadrul procesului 
de învăţământ, prin acordare de burse individuale obţinute prin sponsorizări; 

- acces gratuit la reţeaua Internet din spaţiile de învăţământ şi căminele USV; 
 
Facultatea organizează anual Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor  în Inginerie 
Mecanică, Mecatronică şi Management, intitulată CER-STUD 12. Activitatea ce promovează 
cercetarea în rândul studenţilor s-a desfăşurat în 5-6 iulie 2012 la Suceava, tabelul 11. 
 

Tabelul 11. Participarea studenţilor la CER-STUD 11 

Autori Coordonatori Nr. Lucr ări 
CER-STUD 12 

18 14 14 

 

Concursul BEST-DESIGN organizat anual de Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică 
şi Management are drept scop stimularea creaţiei tehnico-ştiinţifice a studenţilor în domeniul 
ingineriei mecanice, mecatronicii şi managementului, folosind mijloace moderne de 
proiectare. Secţiunile la care studenţii au putut să trimită lucrări, sunt: 

1. MECANICĂ APLICATĂ 
2. C.A.D. 
3. MECATRONICĂ 
4. TEHNOLOGII ŞI MANAGEMENT  
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Comisia de evaluare – jurizare a lucrărilor participante la Concursul ştiinţific studenţesc 
BEST DESIGN – sesiunea 2012, numită prin Ordinul Decanului nr. 801/18.06.2010, a avut 
următoarea componenţă: 

Preşedinte – Prof. dr. ing. Ilie MUSCĂ 
Membri –     Prof. dr. ing. Romeo IONESCU 

Asist. drd. ing. Cornel SUCIU 
Asist. drd. ing. Traian SEVERIN 

În urma jurizării s-au acordat (http://www.fim.usv.ro/cer-stud/files/premii2012.pdf): 1 premiu 
I, 2 premii II, 1 premiu III, 1 menţiune şi 1 premiu de popularitate: 
PREMIUL I 

STAND PENTRU STUDIUL FENOMENULUI DE GRIPARE 
Munteanu Gheorghiţă 

PREMIUL II 
STUDIUL IMPACTULUI CU CONTACT LINIAR. EXPERIMENT 
Dumitrescu Marian-Bogdan, Zăvoi Gheorghe Sorin 
JOC DE ŞAH CU ROBOT 
Vereş Sergiu Paul 

PREMIUL III 
METODĂ DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR EXTERIOARE CU 

DISPOZITIVE 
HARDWARE OPTICE ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU AJUTORUL 
CALCULATORULUI 
Şoldan Daniel 

MENŢIUNE CER-STUD 
SISTEM DE PRELEVARE A PROBELOR DE GAZE EMISE DIN SOL 
Bourean Andrei, Bondar Vasile 

PREMIUL SPECIAL BEST DESIGN 
CONCEPŢIA ŞI PROIECTAREA UNUI POD RULANT ÎN VEDEREA 
REALIZĂRII LA NIVEL DE LABORATOR 
Frâncu Andrei, Podariu Ciprian 

 
Proiectul PLM-Adaptor,  POSDRU/60/2.1/S/34217, desfăşurat pe durata a 31 luni, din 2009 
până în 2012, a avut ca scop principal creşterea aptitudinilor de muncă pentru 700 de studenţi 
aflaţi în situaţia de tranziţie de la universitate la viaţa activă, printr-o adaptare a cunoştinţelor 
la necesităţile mediului de afaceri, care va duce la îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa 
muncii în regiunile Nord-est, Sud-est, Nord-vest şi Vest. 

Expert Coordonator Regional: 
Prof. dr. ing. Dumitru AMARANDEI 

Experţi Tehnici Traineri: 
Prof. dr. ing. Ilie MUSCĂ 
ing. Irina GRIGORAŞ 

 
2.7.2 Evoluţia numărului de studenţi şi absolvenţi 

 
Se prezintă tabelat pentru anul 2012, evoluţia numărului de locuri la admitere, numărul de 
studenţi din anul I de studiu, numărul total de studenţi şcolarizaţi cât şi numărului de 
absolvenţi pentru licenţă şi masterat.  
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I.  NUMĂR LOCURI ADMITERE 
 
Tabelul 12. Învăţământ universitar de licenţă -  4 ani 

Număr locuri admitere An 
admitere 

Domeniu Specializare 
buget taxă 

Mecatronică şi robotică Mecatronică 27 + 1M 1 

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 23 + 1M 1 
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul 

mecanic 
27+ 1M - 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 42 1 
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie 
- - 

2012 

TOTAL  119 + 3M 3 
b. masterat 
 

Tabelul 13. Învăţământ universitar de masterat (Legea 288/2004) – 1,5 ani 
Număr locuri admitere An 

admitere 
Domeniu Specializare 

buget taxă 
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică 

şi management 
26 6 

Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii 23 2 2012 

TOTAL 49 8 

 
II. NUM ĂR STUDENŢI ÎNMATRICULA ŢI ÎN ANUL I 

 
Tabelul 14. învăţământ universitar de licenţă -  4 ani 

Înmatriculaţi în anul I An 
universitar 

Domeniu Specializare 
buget taxă 

Mecatronică şi robotică Mecatronică 27 + 1M 1 

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese 
industriale 

23 + 1M 1 

Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul 
mecanic 

27+ 1M - 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 42 1 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie 

- - 

2012/2013 

TOTAL  119 + 3M 3 
 
b. masterat 
 

Tabelul 15. învăţământ universitar de masterat (Legea 288/2004) – 1,5 ani 
Înmatriculaţi  în anul I An 

universitar 
Domeniu Specializare 

buget taxă 
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică 

şi management 
26 6 

Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii 23 2 2012/2013 

TOTAL 49 8 

 
III. NUM ĂR TOTAL STUDENŢI  

Tabelul 16. învăţământ universitar de licenţă -  4 ani 
Număr total studenţi An 

universitar 
Domeniu Specializare 

buget taxă 
Mecatronică şi robotică Mecatronică 63 + 3M 5 2012/2013 

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese 
49 + 1M 5 



 

 74

industriale 
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul 

mecanic 
87 + 1M 5 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 125 + 2M 10 
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie 
43 + 1M 3 

TOTAL  367 + 8M 28 
 
b. masterat 

Tabelul 17. învăţământ universitar de masterat (Legea 288/2004) – 1,5 ani 
Număr total studenţi An 

universitar 
Domeniu Specializare 

buget taxă 
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi 

management 
26 35 

Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii 23 13 

Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată - 9 

Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator - 14 

2012/2013 

TOTAL 49 71 

 
IV. NUM ĂR TOTAL ABSOLVEN ŢI 

Tabelul 18. învăţământ universitar de licenţă – 4 ani 
Număr total absolvenţi An 

universitar 
Domeniu Specializare 

buget taxă 
Mecatronică şi robotică Mecatronică 11 - 

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese 
industriale 

15 - 

Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul 
mecanic 

22 1 

Tehnologia construcţiilor de maşini 7 3 
Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii 6 - 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie 

11 1 

2011/2012 

TOTAL  72 5 
 
b. masterat 

Tabelul 19. învăţământ universitar de masterat (Legea 288/2004) – 1,5 ani 
Număr total absolvenţi An 

universitar 
Domeniu Specializare 

buget taxă 
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi 

management 
33 1 

Ingineria calităţii şi securitatea muncii 13 - 
Inginerie industrială 

Tehnologii şi echipamente moderne de 
prelucrare 

1 1 

Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată 9 1 

Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator 6 - 

2011/2012 

TOTAL 62 3 

Evoluţia pe ultimii patru ani a numărului de studenţi la admitere este prezentată grafic în 
figura 2, observându-se menţinerea numărului de candidaţi la admitere licenţă cu excepţia 
ultimului an şi un regres semnificativ la masterat.   
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Fig. 2 Evoluţia numărului de studenţi la admitere, licenţă anul I şi la absolvire 

 
Modificarea numărului total de studenţi pe facultate la licenţă şi masterat este prezentată în 
figura 3. Observăm că la licenţă numărul de studenţi la buget s-a diminuat minor în 2012 iar 
la masterat a apărut din 2011 o diminuare drastică datorată numărului tot mai mic de 
absolvenţi cât şi ierarhizării universităţii care a implicat nealocarea de locuri bugetare în 2011.  
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Fig. 3 Evoluţia numărului total de studenţi din facultate, licenţă şi masterat  

 
2.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare 
 În anul 2012 s-a acordat o aceeaşi atenţie dotării cu echipamente prin autofinanţare 
optându-se ca fiecare laborator să realizeze echipamente ce pot fi utilizate ca standuri de 
laborator. De asemenea fiecare cadru didactic încearcă să dispună de mijloace tehnice de 
predare, comunicare şi învăţare în sălile de curs şi seminar. S-au utilizat şi în 2012 softurile 
achiziţionate anterior care facilitează activitatea cadrelor didactice şi receptivitatea fiecărui 
student. O atenţie deosebită s-a avut în vedere l-a utilizarea echipamentelor de cercetare care 
asigură calitatea articolelor supuse evaluării în străinătate. 



 

 76

 
2.9. Transparenţa informaţiilor de interes public 

Toate informaţiile de interes public se asigură în cadrul Facultăţii de Inginerie 
Mecanică, Mecatronică şi Management prin plasarea informaţiilor (actualizate permanent) pe 
pagina web a facultăţii (www.fim.usv.ro).  Informaţiile se referă la admitere, programele de 
studii, planurile de învăţământ, structura anului universitar, orarul activităţilor didactice, 
burse, regulamente, personal didactic, manifestări ştiinţifice, etc. 

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management oferă informaţii şi date 
cantitative şi/sau calitative în Ghidul studentului, publicat anual, la afişierul decanatului şi pe 
site-ul facultăţii. În anul 2012 [http://www.fim.usv.ro/www/pagini/doc_studenti/] la nivel de 
departament, au fost refăcute Ghidul proiectului de diplomă licenţă şi Ghidul proiectului de 
disertaţie.   
 
3. CONCLUZII 
 În vederea creşterii calităţii, comisia de evaluare şi asigurare a calităţii recomandă 
pentru anul 2013: 

1. Respectarea standardelor de performanţă ARACIS cel puţin la nivel mediu; 
2. Acreditarea programului de studiu Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie; 
3. Menţinerea acreditării la programul de studiu Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
şi la masteratele aferente; 

4. Menţinerea numărului de titulari prin angajarea de asistenţi în locul cadrelor 
didactice care părăsesc sistemul educaţional prin trecerea la pensie; 

5. Fiecare cadru didactic titular sau asociat să publice anual minim două lucrări 
ştiinţifice, să depună minim un brevet de invenţie şi să editeze în vederea 
publicării îndrumare de laborator, cărţi sau cursuri universitare; 

6. Dotarea prin resurse proprii a laboratoarelor nou înfiinţate, introduse în planurile 
de învăţământ revizuite; 

7. Atragerea la admitere a unui număr cât mai mare de elevi prin continuarea 
organizării de vizite în licee a cadrelor didactice din departament şi a elevilor în 
facultate; 

8. Diminuarea numărului de studenţi care părăsesc sistemul educaţional; 
9. Luarea unor măsuri pentru micşorarea numărului de studenţi care rămân anual 

restanţieri, în număr mare, la aceleaşi discipline; 
10. Motivarea absolvenţilor pentru a urma masterate şi studii de doctorat; 
11. Depunerea de către cadrele didactice cu experienţă a dosarelor în vederea obţinerii 

calităţii de conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială şi Inginerie 
Mecanică;  

12. Atragerea în continuare de noi surse de finanţare prin contracte/granturi de 
cercetare ştiinţifică, organizarea de activităţi productive şi a unor cursuri 
postuniversitare de formare. 

 
Martie, 2013 
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2.5 RAPORT DE EVALUARE INTERN Ă A CALIT ĂŢII ÎN FACULTATEA DE 
ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 

 
 

I. Organizarea şi structurarea activit ăţii Facultăţii de Istorie şi 
Geografie 
 

Înfiin ţată în anul 1963, specializarea Istorie-Geografie a devenit în anul 1999  
Facultatea de Istorie şi Geografie, ulterior paleta de specializări diversificându-se tot mai 
mult. Oferta educaţională actuală cuprinde 7 domenii de licenţă (cu 9 specializări) la forma de 
învăţământ Zi, 2 domenii de licenţă la forma de învăţământ ID, 6 specializări pentru studiile 
de universitare de masterat şi 3 domenii de studii universitare de doctorat. 

Facultatea de Istorie şi Geografie este structurată din punct de vedere al activităţii 
didactice şi de cercetare în două Departamente, respectiv Departamentul de Ştiinţe Umane şi 
Social-politice - cu 25 cadre didactice şi Departamentul de Geografie – cu 15 cadre didactice 
şi 5 cadre de cercetare. Pentru buna desfăşurare a unor programe de studii, se colaborează în 
regim de plata cu ora cu specialişti de la late facultăţi ale universităţii noastre şi de la alte 
instituţii de cercetare din ţară. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie se 
desfăşoară în domeniul cercetării fundamentale şi cercetării aplicate în cadrul 
departamentelor, a Centrului de Cercetare de Geografie Aplicată, a Centrului de Cercetări 
Interdisciplinare „Carpathica”, dar şi în cadrul colectivelor de cercetare interdisciplinare. 
Misiunea centrelor de cercetare ale facultăţii este cea de promovare a cercetării şi a inovării în 
domeniul geografiei teoretice şi aplicate, istoriei, arheologiei, prin colaborarea în programe de 
cercetare, prin valorificarea experienţei membrilor săi în activităţi de consultanţă şi expertiză 
de specialitate, prin promovarea competitivităţii şi performanţei unei elite a tinerilor 
specialişti în domeniu. 

În cadrul facultăţii sunt pregătiţi specialişti pentru învăţământ, cercetare ştiinţifică, 
cultură, activităţi social-economice, în domeniile: ştiinţe umaniste, ştiinţe ale naturii, ştiinţe 
sociale şi politice. Facultatea dispune de laboratoare didactice, de licenţă, de cercetare, de 
numeroase facilităţi pentru studiu, informare şi petrecerea timpului liber.  

În cadrul domeniilor de ierarhizare Facultatea de Istorie şi Geografie desfăşoară 
următoarele programe: 

– domeniul de ierarhizare: Istorie, acreditat, funcţionează cu 2 programe de licenţă: 
Istorie şi Muzeologie, forma de învăţământ zi, cu durata de 3 ani. Programul de licenţă Istorie 
este completat de două programe de masterat, cu durata studiilor de 2 ani, cu specializările: 
Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere şi  Protejarea, 
valorificarea şi managementul patrimoniului; 

– domeniului de ierarhizare Ştiinţe politice, acreditat, funcţionează cu 2 programe de 
licenţă, respectiv: Relaţii internaţionale şi studii europene şi Ştiinţe politice, forma de 
învăţământ zi, cu durata de 3 ani; 

– domeniul de ierarhizare Filosofie, acreditat, funcţionează cu programul de studiu 
Filosofie, forma de învăţământ zi, cu durata studiilor de 3 ani. Programul de licenţă Filosofie 
este completat cu programele de masterat, cu durata studiilor de 2 ani, cu specializările: 
Consiliere şi administrare în resurse umane şi Etică organizaţională şi audit etic;  

– domeniul Asistenţă socială, autorizat să funcţioneze provizoriu din 2006, 
funcţionează cu programul de licenţă Asistenţă socială, forma de învăţământ zi, durata 
studiilor de 3 ani; 
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– domeniul de ierarhizare Geografie, acreditat, funcţionează cu 2 domenii de licenţă: 
Geografie şi Geografia turismului, ambele cu durata studiilor de 3 ani, la forma de învăţământ 
zi şi ID. Programul de licenţă Geografie este completat de două programe de masterat, cu 
durata studiilor de 2 ani, cu specializările: Turism şi dezvoltare regională  şi GIS şi 
planificare teritorială. 

– domeniul de ierarhizare Ştiinţa mediului a fost autorizat să funcţioneze provizoriu 
din anul 2007 cu programul de licenţă Geografia mediului, forma de învăţământ zi, cu durata 
studiilor de 3 ani, iar din anul acesta este acreditat. 

  În cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie se asigură posibilitatea de 
pregătire prin doctorat în domeniile fundamentale Istorie, Geografie şi Filosofie, sub 
coordonarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor implicaţi în şcoala doctorală. 

   

II. Strategia de dezvoltare organizaţională 
 

1. Obiectivele academice strategice dezevoluţie a facultăţii  
  
În vederea îndeplinirii misiunii sale, Facultatea de Istorie şi Geografie, va urmări, cu 

prioritate, asigurarea unui înalt nivel de competenţă în procesul didactic şi cercetare ştiinţifică: 
-  acreditarea programelor de studiu autorizate să funcţioneze provizoriu; 
-  plasarea programelor de studii în categorii superioare în cadrul ierarhizării; 
-  recrutarea, promovarea şi perfecţionarea personalului didactic prin aplicarea 

unor criterii riguroase ale calităţii; 
-  consolidarea autonomiei universitare; 
-  corelarea procesului didactic cu activitatea de cercetare în sensul racordării la 

cerinţele societăţii contemporane; 
-  aplicarea şi îmbunătăţirea strategiei manageriale bazată pe schimbul 

informaţional şi administrarea eficientă a tuturor resurselor în scopul atingerii standardelor 
internaţionale în întreaga activitate a Facultăţii; 

-  perfecţionarea şi înnoirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice 
în conformitate cu progresele ştiinţifice şi aplicative în domeniile de referinţă; 

-  discutarea şi analiza periodică a programelor curriculare precum şi a cursurilor 
redactate şi a celor propuse pentru editare; 

-  implicarea corpului profesoral potrivit competenţelor specifice în acţiuni de 
perfecţionare metodico-didactică şi ştiinţifică; 

-  monitorizarea permanentă a nivelului de pregătire a studenţilor în plan 
profesional prin colaborarea directă cu profesorii din învăţământul preuniversitar, în contextul 
efectuării practicii pedagogice; 

-  stimularea participării cadrelor didactice de la cele 2 departamente ale 
facultăţii la manifestările ştiinţifice şi de specialitate: zonale, naţionale şi internaţionale; 

 

2. Strategia de dezvoltare a formelor moderne: învăţământul la distanţă şi 
pregătirea continuă  

  
Creşterea calităţii activităţilor didactice şi practice specifice învăţământului ID prin: 
-  modernizarea curricumului; 
-  perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în domeniul tehnologiei ID; 
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-  extinderea mijloacelor şi formelor de învăţământ moderne pe baza teoriei 
informaţionale actuale (internet, poştă electronică, intranet etc.); 

-  asigurarea informării adevărate şi corecte privind programe de studiu şi tipul 
de diplome obţinute la absolvire; 

-  teorii educaţionale şi de comunicaţii utilizate, procedee de examinare; 
-  asigurarea confidenţialităţii bazelor de date privind activitatea studenţilor; 
-  evaluarea şi actualizarea periodică a planurilor de învăţământ ID şi a 

programelor analitice; 
-  monitorizarea sistemului tutorial şi de comunicaţie bidirecţională; 
-  îmbunătăţirea şi actualizarea periodică a materiei de studiu pe baza experienţei 

anterioare. 
 

3. Strategia de dezvoltare privind dinamica evoluţiei numărului de studenţi 
 
Strategia de recrutare a studenţilor include: 
-  popularizarea în mass-media şi presă a facultăţii şi a programelor de studiu, a 

realizărilor de prestigiu din facultate în domeniul învăţământului şi cercetării; 
-  vizite ale cadrelor didactice şi ale studenţilor performanţi în şcoli şi licee; 
-  organizarea “Târgului educaţional” al Facultăţii; 
-  Concursul „Student pentru o zi” – ocazie de a populariza domeniile de licenţă 

care se regăsesc în curricumul naţional al învăţământului preuniversitar; 
-  elaborarea unor criterii de admitere atractive şi popularizarea lor; 
-  informarea privind facilităţile de învăţare, cazare şi activităţile extraşcolare; 
-  implicarea sporită a studenţilor în luarea deciziilor privind viaţa studenţească 

(burse, tabere, cămin, cantină). 
 

4. Strategia de dezvoltare a serviciilor puse la dispoziţia studenţilor  
  
Se va urmări în cursul fiecărui an culegerea de informaţii manageriale privind 

adecvarea cifrei de şcolarizare aferente fiecărui program de studiu la nevoile pieţei muncii şi 
la capacitatea facultăţii de a susţine un anumit număr de studenţi. În acest sens există o 
colaborare directă între Inspectoratele Şcolare din spaţiul geografic al Moldovei, Biroul de 
plasare a personalului didactic şi conducerea facultăţii. 

 Departamentele Facultăţii de Istorie şi Geografie vor urmări creşterea eficienţei 
activităţilor de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (gradul II 
şi gradul I). 

 Anual se va urmări optimizarea criteriilor de acordare a burselor pornindu-se 
de la standardele profesionale şi implicarea studenţilor în procesul didactic şi în cercetarea 
ştiinţifică. 

 Anual se va urmări monitorizarea bazelor de practică de specialitate pentru 
studenţii din cadrul facultăţii. 

 Departamentele de specialitate, profesorii metodişti vor urmări şi coordona în 
permanenţă creşterea eficienţei activităţilor metodico-didactice şi a practicii pedagogice 
desfăşurate în unităţile de învăţământ liceale şi gimnaziale din municipiul Suceava. 

 Pentru buna pregătire de specialitate a studenţilor, conducerea facultăţii va 
avea în vedere sporirea continuă a fondului de carte, atât românească cât şi străină, 
achiziţionată prin fonduri bugetare şi prin surse proprii. În context, departamentele de 
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specialitate vor îmbogăţi patrimoniul livresc, ce va fi pus în permanenţă la dispoziţia 
studenţilor. 

 

III. Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii 
  

1. Structura sistemului de calitate 
  
În cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie funcţionează o comisie de asigurare a 

calităţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii complexe de monitorizare a calităţii 
existente la nivelul  Universităţii. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii asigură 
monitorizarea, evaluarea, intervenţia corectivă şi preventivă, respectiv îmbunătăţirea calităţii 
procesului de învăţământ şi a programelor de studii. 

 Comisia este alcătuită din trei cadre didactice şi un student. Decanul Facultăţii 
de Istorie şi Geografie este direct responsabil pentru managementul calităţii în cadrul 
facultăţii, fiind coordonatorul acestei comisii. 

 

2. Strategia în domeniul calităţii 
 
Evaluările externe prilejuite de solicitările Facultăţii de Istorie şi Geografie vizând 

obţinerea acreditărilor pentru unele specializări, făcute de experţii ARACIS pe baza 
standardelor naţionale, au confirmat calitatea ofertei de învăţământ din facultate, deschizând 
accesul la posibile formule de îmbunătăţire a acesteia. 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie 
are următoarele atribuţii: 

–  elaborează anual un raport realist de evaluare internă privind calitatea 
educaţiei în facultatea noastră; raportul este pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi prin 
afişare sau publicare; 

–  face recomandări în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie privind stabilirea 
şi derularea strategiilor de dezvoltare pe domenii de activităţi, în strânsă corelare cu 
necesitatea optimizării standardelor de calitate; 

–  în acest sens, se va urmări în permanenţă cunoaşterea şi racordarea criteriilor 
de evaluare şi strategie a calităţii din Uniunea Europeană, elemente de referinţă în organizarea 
propriei strategii a calităţii; 

–  colaborează cu CEAC-USV care elaborează criteriile de evaluare şi calitate la 
nivel universitar pornind de la strategia de autoevaluare a facultăţilor şi departamentelor; 

–  publică rapoartele periodice statistice privitoare la activitatea didactică şi 
ştiinţifică a cadrelor didactice, la nivel de facultate şi departament (criterii posibile: cursurile, 
caietele de lucrări practice, caietele şi lucrările ştiinţifice publicate în ţară şi peste hotare, 
brevetele şi invenţiile); 

–  monitorizează pregătirea dosarelor de autoevaluare a programelor de studii de 
licenţă şi de masterat, în vederea acreditării sau a evaluărilor periodice efectuate de ARACIS. 

Strategia de dezvoltare a calităţii în Facultatea de Istorie şi Geografie va urmări 
compatibilitatea curriculară a programelor de studiu relativ la standardele din ţările Uniunii 
Europene. Începând cu anul 2012, decanul şi prodecanii se vor preocupa îndeaproape, la un 
nivel înalt de decizie, de calitatea învăţământului şi cercetării în întreaga facultate. Un 
obiectiv prioritar al strategiei calităţii din Facultatea de Istorie şi Geografie îl constituie 
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promovarea practicii de specialitate ca fiind modalitatea cea mai eficientă de asigurarea a 
dobândirii competenţelor pentru absolvenţi; cea mai bună calitate este întregită şi de 
colaborarea cu DPPD în vederea desfăşurării practicii pedagogice, target prioritar care se 
regăseşte în oferta educaţională a facultăţii noastre, în pachetele de cursuri ale tuturor 
programelor de studiu. 

 

3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al calităţii 
 
Planul strategic al Facultăţii de Istorie şi Geografie în domeniul calităţii pune accentul 

pe principalele componente ale activităţii universitare: calitatea procesului de învăţământ, 
calitatea cercetării ştiinţifice şi calitatea resurselor umane.  

În conformitate cu regulamentele din domeniul calităţii ini ţiate şi aprobate la nivelul 
universităţii, Facultatea de Istorie şi Geografie aplică: 

-  procedurile privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 
programelor şi activităţilor desfăşurate; 

-  procedurile privind evaluarea calităţii corpului profesoral; 
-  procedurile privind monitorizarea activităţii de cercetare; 
-  procedurile privind evaluarea rezultatelor procesului învăţării. 
Un element de bază în cadrul practicilor pentru asigurarea calităţii este reprezentat de 

evaluarea sistematică, periodică, a cadrelor didactice de către studenţi. Scopul acestei evaluări 
este în primul rând reprezentat de îmbunătăţirea modului de predare şi a conţinutului 
cursurilor, proiectelor şi lucrărilor de laborator. Evaluarea calităţii, pentru îndeplinirea 
scopului stabilit, se realizează prin: 

-  monitorizarea inovaţiilor în domeniul predării şi învăţării; 
-  identificarea punctelor tari şi a celor slabe ale procesului de predare-învăţare; 
-  evidenţierea modului de implicare a studenţilor în activităţile didactice; 
-  estimarea numărului de ore pe care le alocă studenţii pregătirii activităţilor 

didactice; 
-  sesizarea unor dificultăţi întâmpinate de studenţi în aprofundarea materiei, 

reţinerea şi aplicarea cunoştinţelor; 
-  iniţierea şi implicarea studenţilor (în special de la ciclul de masterat) în 

activităţile de cercetare. 
 
 

IV. Indicatori de performan ţă şi rezultate ale auditului intern al 
calităţii 

 

1. Monitorizarea internă a programelor de studii şi monitorizarea externă de 
către specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor şi absolvenţi 

 
În cadrul FIG se derulează nouă programe de studii de licenţă şi opt programe de 

studii masterale. Dintre acestea, sunt în lichidare sau nu au mai avut înmatriculări în sesiunile 
de admitere din anul 2012 un program de licenţă şi patru programe de masterat. 

Buna desfăşurarea a activităţilor programelor de studii sunt monitorizate permanent 
de către responsabilii programelor de studii, în colaborare cu directorii de departamente şi cu 
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membrii CEAC-FIG. Se efectuează analize anuale ale planurilor de învăţământ, iar acolo 
unde se constată necesitatea îmbunătăţirii acestora, responsabilul de program face propuneri 
în cadrul şedinţelor departamentale. Totodată sunt analizate fişele disciplinelor şi sunt făcute, 
acolo unde este cazul, recomandări de actualizare a tematicii, a bibliografiei, de evitare a 
suprapunerii unor discipline în proporţie mare ş.a. 

Programele de studii supuse evaluării interne în anul 2012 au fost: 
- Geografia mediului – licenţă ZI 
- Geografia turismului – licenţă ZI 
De asemenea, în pregătire pentru anul 2013 sunt: 
- Relaţii internaţionale şi studii europene; 
- Ştiinţe politice; 
- Filozofie. 
Programele de masterat au fost evaluate parţial, urmând ca în cursul anului 2013, 

ARACIS să stabilească un calendar pentru aceste evaluări. 
Totodată, sunt analizate, de către colegii specialişti în domeniul tezelor de doctorat, 

tezele de doctorat în domeniile IOSUD, coordonate de către cadrele didactice titulare sau 
profesorii asociaţi şi consultanţi ai facultăţii. Se fac aprecieri privind buna desfăşurare a 
programelor de studii doctorale. 

În fiecare semestru, după încheierea acţiunii de evaluare a activităţii didactice de 
către studenţi, se organizează întâlniri între reprezentanţi ai conducerii facultăţii (decan, 
prodecan, director de departament, îndrumători de an) şi şefii de an ai studenţilor din fiecare 
an de studiu. În cadrul acestor întâlniri studenţii semnalează aspectele pozitive şi/sau negative 
din activitatea lor, făcând aprecieri asupra prestaţiei cadrelor didactice. În general, agenda 
discuţiilor cuprinde următoarele puncte: 

1. Probleme educaţionale (calitatea actului instruirii în cadrul disciplinelor de 
învăţământ (curs, seminarii, laboratoare, examinare); 

2. Probleme organizatorice (dispunerea disciplinelor de studiu în orar, reprezentarea 
studenţilor în forurile de conducere ale Facultăţii şi Universităţii, alte activităţi);  

3. Probleme sociale, legat de cazarea în căminele studenţeşti, cantină, burse 
(regulate, de merit, sociale), situaţia plăţii taxelor şcolare etc.  

4. Probleme legate de baza materială (dotări laboratoare, prezenţa sau absenţa unor 
materiale didactice, dotarea cu materiale a bibliotecii, acces Internet şi Intranet). 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi constituie un barometru important în 
aprecierea calităţii programelor de studii. 

Facultatea de Istorie şi Geografie a încheiat acorduri de parteneriat şi colaborare 
ştiinţifico-profesională cu Muzeul Bucovinei Suceava, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului 
Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava şi Instituţia Prefectului, 
Judeţul Suceava, Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava, Garda de Mediu Suceava şi 
Administraţia Naţională de Meteorologie R. A., Inspectoratul Judeţean de Poliţie. 

Parteneriatele implică invitarea (şi participarea) reprezentanţilor firmelor la sesiunile 
de susţinerea a proiectelor de diplomă, crearea cadrului necesar pentru acordarea de burse 
pentru studenţi din parte unor firme, crearea cadrului necesar pentru realizarea unor proiecte 
de diplomă cu tematică oferită de către firme. 

Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu firme de profil ne permite obţinerea de reacţii 
din mediul economic pentru revizuirea programelor de studii oferite de facultate, fiind create 
astfel premisele aplicării evaluării programelor de învăţământ cu angajatorii. 

Aceste acorduri de parteneriat şi colaborare vizează, de asemenea, efectuarea 
practicii studenţeşti în cadrul acestor instituţii şi, totodată, efectuarea unor stagii de 
documentare pentru întocmirea lucrărilor de licenţă. 
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Se efectuează cu ocazia promovărilor, prin rapoartele tutorilor de an prezentate în 
şedinţele de departament, prin chestionarele de evaluare a activităţii cadrelor didactice de 
către studenţi. 

2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de cercetare 
din fiecare domeniu de ierarhizare 
 
Standardul C1 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiin ţifică/creaţie artistică 

  
Activitatea de cercetare ştiinţifică în Facultatea de Istorie şi Geografie se desfăşoară în cadrul 

Departamentelor şi în cadrul colectivelor de cercetare. S-au conturat două mari colective de cercetare, 
conduse de profesori cu experienţă în cadrul cărora sunt abordate mai multe teme de cercetare. Un fapt 
notabil este obţinerea dreptului de conducere de doctorat în cadrul facultăţii noastre pentru domeniile 
istorie, geografie şi filosofie. Aceasta are drept rezultat formarea şi sudarea unor colective puternice a 
căror activitate de cercetare gravitează în jurul îndrumătorului, contribuind astfel la ridicarea 
prestigiului facultăţii. 

 
Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  

Facultatea de Istorie şi Geografie (2012) 
Tabelul 1 

Cod 
variabilă Variabila de ierarhizare Valori rezultate 

pentru titulari 

(P) C 1.1 Lucrări indexate ISI Web of Knowledge 23 
(P) C 1.2 Articole indexate BDI 2 
(P) C 1.3 Articole CNCSIS (B) 3 
(P) C 1.4 Cărţi la edituri internaţionale 1 
(P) C 1.5 Cărţi la edituri CNCSIS 3 
(P) C 1.6 Capitole de cărţi la edituri internaţionale 1 
(P) C 1.7 Capitole de cărţi la edituri CNCSIS 0 
(P) C 1.8 Numărul total de titluri de doctor acordate 0 

 

3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de 
predare/învăţare din fiecare domeniu de ierarhizare 

 
Standardul PI 1 Asigurarea resurselor umane 

 La nivelul Facultăţii de Istorie şi Geografie există o preocupare permanentă pentru 
asigurarea resurselor umane necesare derulării la standarde de calitate a activităţilor de predare şi 
învăţare. 
(P) I 1.1. Personal de predare şi de cercetare cu norma de bază 

Numărul total de membri al personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică cu norma de 
bază/titulari în universitate, conform statelor de funcţii pentru ultimii 5 ani universitari, pe grade 
didactice şi de cercetare, se prezintă în tabelul 2. 

 
Numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din Facultatea de Istorie şi Geografie 

Tabelul 2 

Grad didactic sau de cercetare 2011-2012 

Asistent universitar 4 
Şef de lucrări 21 
Conferenţiar universitar 11 
Profesor universitar 5 
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(P) I 1.2. Personal de predare şi de cercetare asociat 
 
Numărul total de cadre didactice şi de cercetare asociate/care deţin relaţii contractuale pe 

perioadă determinată cu instituţia, în ultimii 5 ani universitari, pe grade didactice şi de cercetare, se 
prezintă în tabelul 3. 

 
Facultatea de Istorie şi Geografie: Personal didactic şi de cercetare asociat  

Tabelul 3 

Grad didactic sau de cercetare 211-2012 

Asistent universitar 0 
Şef de lucrări 12 
Conferenţiar universitar 3 
Profesor universitar 1 
Asistent cercetare 18 
Cercetător ştiinţific 4 

 
Standardul PI 2 Curriculum şi calificări  

Facultatea asigură organizarea de programe de studii al căror curriculum este adecvat nevoilor 
de formare ale studenţilor şi oferă acestora şanse cât mai mari în inserţia pe piaţa muncii prin 
calificările obţinute în urma absolvirii programelor de studii. 

 
Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru programele de studii 

ale Facultăţii de Istorie şi Geografie (2011)  
 

Tabelul 4 
Valori pentru 

programele de studii de 
Cod 

variabilă Variabila de ierarhizare 
licenţă master 

(P) I 2.1 Specializări  9 5 
(P) I 2.11 Absolvenţi cu diplomă de finalizare a studiilor 185 98 
 Absolvenţi fără diplomă de finalizare a studiilor 79 21 
(P) I 2.12 Studenţi înmatriculaţi în primul an, total din care: 319 137 
 pe locuri bugetare 165 45 
 pe locuri cu taxă 154 92 
(P) X 17 Locuri scoase la concurs, total din care: 505 200 
 pe locuri bugetare 127 38 
 pe locuri cu taxă 378 162 
(P) X18 Candidaţi înscrişi 808 152 

 

4. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea relaţiei cu mediul 
extern pentru fiecare domeniu de ierarhizare  
 
Standardul SS1. Relaţia cu mediul socio-economic 

Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  
Facultatea de Istorie şi Geografie (2011) 

Tabelul 5 

Cod 
variabil ă 

Variabila de ierarhizare Valori 

(P) C 2.5 Venituri din prestări de servicii şi furnizare de produse  
(P) R 3.1 Acorduri/parteneriate cu sectorul socio-economic  
(P) R 3.3 Popularizarea ştiinţei: participanţi la conferinţe deschise 

publicului 
 

(P) X 15.a Angajabilitate1: Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12  
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luni după finalizarea studiilor de 
 licenţă  
 master   
 doctorat  

 
Standardul SS2. Internaţionalizare 

Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  
Facultatea de Istorie şi Geografie (2011) 

Tabelul 6 

Cod 
variabil ă Variabila de ierarhizare Valori 

(P) S 3.7 Mobilităţi studenţeşti  (outgoing): 16 
 Număr studenţi sprijiniţi prin programele guvernamentale 

destinate etnicilor români 
 

(P) S 3.8 Şcoli de vară / iarnă internaţionale: participanţi - 
(P) R 1.5 Mobilitatea cadrelor didactice (out-going): 16 
 - personal de predare şi de cercetare cu normă de bază 16 
 - personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă 

determinată   
- 

(P) I 1.6b Personal format în afara universităţii, în România,  cu diplomă 
de: 

 

 licenţă  
 master  
 doctorat  
 Personal cu diplome de licenţă, master sau doctor eliberată de o 

altă universitate din străinătate 
 

 

5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea 
personalului 
 

În cadrul fiecărui departament sunt analizate cursurile/lucrările ştiinţifice propuse 
spre publicare de către membrii departamentului, şi se prezintă referate de apreciere din partea 
referenţilor. 

Pornind de la faptul că factorul uman reprezintă principala resursă a universităţii, o 
atenţie deosebită este acordată recrutării, instruirii, perfecţionării şi promovării personalului 
din facultate. 

– recrutarea şi promovarea sunt realizate în funcţie de un  sistem riguros de criterii; 
Pentru aceasta sunt avute în vedere următoarele cerinţe: 

– conceperea unui sistem coerent şi riguros de recrutare, evaluare şi promovare a 
personalului academic care să cuprindă criterii minimale pentru ocuparea posturilor 
didactice; 

– încurajarea şi susţinerea doctoranzilor în parcurgerea la termen a activităţilor din 
planul individual de pregătire; 

– stabilirea criteriilor vizând perfecţionarea personalului, condiţie de asigurare a calităţii 
în activitatea didactică şi de cercetare; 

– actualizarea periodică a fişelor posturilor în concordanţă cu cerinţele etapei de 
dezvoltare a facultăţii; 

– elaborarea criteriilor de evaluare a personalului facultăţii  în conformitate cu criteriile 
sistemului de evaluare elaborate de Consiliile Facultăţii şi de Senat; 

– atragerea şi stimularea personalului în iniţierea şi organizarea de programe 
interuniversitare pe plan intern şi internaţional în domeniul cercetării şi activităţilor 
didactice; 
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– stabilirea strategiei de flexibilitate a schemelor de personal administrativ, tehnic şi 
auxiliar; necesarul de personal va fi permanent ajustat în funcţie de cerinţele facultăţii; 

– asigurarea oportunităţilor de promovare în ierarhia universitară bazată pe evaluarea 
calităţii activităţii didactice şi de cercetare; ajustarea criteriilor de apreciere a 
personalului didactic în vederea recunoaşterii mai pregnante a rolului activităţii 
didactice; 

– asigurarea unei structuri de personal echilibrate pe grade didactice şi în raport cu 
numărul de studenţi, cu preocupare preferenţială pentru ocuparea prin titularizare a 
posturilor de asistent universitar; 

– promovarea unei politici de atragere în colectiv a specialiştilor din domeniile de 
ierarhizare ale facultăţii pentru a asigura o structură de personal adaptată cerinţelor de 
calitate a procesului didactic. 
 

6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi, evaluarea colegială, evaluarea de către conducerea 
departamentului 

 
Autoevaluarea 
Autoevaluarea/evaluarea cadrelor didactice furnizează informaţii referitoare atât la 

activitatea didactică, ştiinţifică, cât şi la cea din comunitatea academică, fiind focalizată pe 
anul didactic precedent. 

În cadrul acestui tip de evaluare, sunt cuantificate performanţele obţinute în cadrul a 
cinci criterii: 

1. Performanţe didactice; 
2. Cercetarea ştiinţifică; 
3. Recunoaşterea naţională şi internaţională 
4. Activitatea cu studenţii; 
5. Activitatea în comunitatea academică. 
Autoevaluarea este relevantă pentru obţinerea gradaţiilor de merit, pentru promovare 

şi pentru stabilirea unor creşteri salariale la început de an universitar. Această procedură are la 
bază „Normele metodologice pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
personalului din învăţământul superior”, rezultate din HG nr. 238 din 31.03.2000 şi Legea nr. 
1/2011. 

Criteriile de evaluare a performanţelor individuale ale cadrelor didactice se aplică 
diferenţiat, în raport cu gradele didactice ale acestora. 

Ponderea fiecărui criteriu în evaluarea performanţelor individuale se stabileşte anual 
de Senatul Universităţii, pentru fiecare grad (funcţie) didactică, la propunerea Consiliilor 
facultăţilor, în raport cu politica şi strategia de dezvoltare instituţională a universităţii. Pentru 
următoarele evaluări au fost stabilite de către CEAC-USV proceduri şi formulare noi. 

 
Evaluarea activităţilor didactice de către studenţi  
Pe parcursul fiecărui semestru are loc acţiunea de evaluare a calităţii activităţii 

didactice de către studenţi, fiind cuantificate activităţile care s-au derulat în semestrul anterior. 
Informaţiile de la studenţi sunt colectate prin intermediul unor cadre didactice special 

desemnate şi al şefilor de an din rândul studenţilor. Chestionarele sunt anonime, iar 
completarea lor de către studenţi este benevolă. 

Centralizarea rezultatelor se realizează de către persoanele desemnate, fiind ulterior 
cuantificate/prelucrate la nivelul fiecărui departament, pe baza unei metodologii. 
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Participarea studenţilor la acţiunea de evaluare a activităţilor didactice poate fi 
considerată bună. Au fost evaluate de către studenţi 36 cadre didactice titulare la Facultatea de 
Istorie şi Geografie. În urma cuantificării rezultatelor evaluării, 33 cadre didactice au obţinut 
calificativul „Foarte Bine” (92 %), în timp ce 3 cadre didactice au obţinut calificativul „Bine” 
(8 %). 

 
Evaluarea colegială 
Această procedură se aplică tuturor cadrelor didactice titulare ale Facultăţii de Istorie 

şi Geografie, indiferent de funcţie sau grad didactic. 
Documentele de referinţă pe baza cărora se realizează acest tip de evaluare sunt: 
1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista 

indicatorilor de performanţă ARACIS 
2. Fişa de evaluare colegială 
Evaluarea colegială s-a realizat pe baza metodologiei stabilite de CEAC-USV, 

utilizând un chestionar în care cadrul didactic evaluator evaluează prin note (de la 0 la 5) 10 
aspecte generale privind întreaga activitate a cadrului didactic evaluat. 

Evaluarea colegială se bazează pe observarea colegială a activităţilor legate de 
predare şi învăţare în scop formativ (dezvoltare profesională). Observarea colegială este un 
proces benefic pentru ambele părţi (persoana a cărei activitate se observă, respectiv persoana 
care joacă rolul de observator), în care informaţiile despre predare şi învăţare sunt formulate, 
dezbătute, testate, reformulate şi interpretate de către ambele părţi ca o parte standard a 
practicii profesionale.  

Beneficiind de seturi de informaţii provenite din evaluarea activităţii didactice de 
către studenţi, din evaluarea colegială, din discuţiile cu studenţii şi din observarea colegială, 
cadrelor didactice li se oferă cadrul necesar îmbunătăţirii continue a calităţii procesului de 
predare şi al dezvoltării profesionale. 

Evaluarea colegială se realizează şi în cazul acordării salariilor de merit şi a 
gradaţiilor de merit. 

Rezultatele centralizate au arătat că 24 cadre au obţinut nota 5, 6 cadre au obţinut 
nota 4, 4 cadre au obţinut nota 3 şi 2 cadre au obţinut nota 2. 

 
Evaluarea de către directorul de Departament 
Acest tip de evaluare urmăreşte gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă, 

prin raportarea la fişa postului didactic, la evaluarea de către studenţi şi la evaluarea colegială. 
Documentele de referinţă folosite în acest tip de evaluare sunt: 
1. Fişa postului didactic 
2. Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
3. Raportul privind evaluarea colegială 
4. Autoevaluarea activităţilor didactice şi ştiinţifice a fiecărui membru al 

Departamentului. 
Acest tip de apreciere se realizează anual, în situaţii speciale (autorizări provizorii, 

acreditări, evaluări periodice) sau în situaţii deosebite (abateri disciplinare sau promovări 
excepţionale). 

Cu excepţia a trei cadre care au fost notate cu 4, celelalte cadre au fost notate cu 5 de 
către directorii de departamente. 

 
Evaluarea de către decan 
Evaluarea finală a decanului va urmări gradul de îndeplinire a standardelor de 

performanţă prin raportarea la evaluarea directorului de Departament, la rezultatul 
autoevaluării de către studenţi şi la evaluarea decanului. 
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Documentele de referinţă folosite în acest tip de evaluare sunt: 
1. Fişa de evaluare de către directorul Departamentului 
2. Evaluarea studenţilor 
3. Evaluarea decanului 
Acest tip de apreciere se realizează anual, sau în situaţii speciale (autorizări 

provizorii, acreditări, evaluări periodice) sau în situaţii speciale (abateri disciplinare sau 
promovări excepţionale). Se aplică directorilor de  departament. 

Prin procedura de evaluare multicriterială efectuată de către decanul facultăţii, s-a 
urmărit gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă prin raportarea la evaluarea 
anterioară a directorului de departament, la rezultatul evaluării efectuate de către studenţi. Se 
constată, următoarele rezultate privind calitatea corpului profesoral obţinute în anul anterior. 

 

7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 
 
Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, 

conforme cu programul de studiu, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite. 
Metodele de predare-învăţare, adaptate specificului fiecărei discipline sunt prezentate 

în programele analitice. Toate disciplinele la zi si la ID sunt acoperite cu cursuri în variantă 
electronică, şi majoritatea titularilor au curs şi lucrări de laborator tipărite. 

 
Comunicarea cu studenţii 
Pentru a asigura o comunicare efectivă cu studenţii, cadrele didactice din Facultatea 

de Istorie şi Geografie utilizează mai multe tipuri de mijloace de comunicare: 
1. întâlniri semestriale cu studenţii; 
2. comunicare prin intermediul consilierilor de an, fiecare an de studiu beneficiind de 

un consilier de an din rândul cadrelor didactice; 
3. comunicare prin intermediul poştei electronice (adresele de email a tuturor 

cadrelor didactice sunt disponibile pe paginile web ale Facultăţii de Istorie şi Geografie); 
4. participarea reprezentantului studenţilor la şedinţele săptămânale ale Biroului 

Consiliului Facultăţii. În acest context, studenţii se află permanent în contact cu toate deciziile 
care se iau de către conducerea facultăţii, contribuind totodată la luarea acestor decizii; 

5. organizarea de cursuri de deschidere la anii I şi a cursurilor festive la anul III 
licenţă şi anul II masterat. Cu ocazia cursurilor festive este susţinută o prelegere de către 
cadrul didactic cel mai apreciat, ales de către studenţi. 

 
Dezvoltarea programului de stimulare a studenţilor cu performan ţe înalte în 

învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare 
În vederea realizării acestui deziderat, Facultatea de Istorie şi Geografie organizează 

următoarele tipuri de acţiuni: 
1. Oferirea de burse de merit studenţilor cu rezultate şcolare excepţionale, şi a 

burselor de ajutor social. 
2. Includerea studenţilor cu rezultate şcolare foarte bune şi cu aptitudini de cercetare 

ştiinţifică în echipele unor contracte de cercetare interne şi internaţionale, sau în contracte de 
colaborare punctuală cu alte entităţi juridice. 

3. Asigurarea cadrului instituţional şi financiar necesar participării tuturor 
studenţilor, inclusiv a celor cu dezabilităţi, la diverse concursuri şi manifestări ştiinţifice 
studenţeşti. 

4. Organizarea unei sesiuni anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, cu premierea 
celor mai bune lucrări prezentate. 
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5. Adaptarea sistemului de verificare a cunoştinţelor la cerinţele studenţilor cu 
dezabilităţi. 

6. Organizarea unor sesiuni extraordinare pentru studenţii cu nevoi speciale. 
7. Dotarea cu aparatură, obţinută prin derularea unor programe de cercetare şi din 

programe de dotări de la buget, în sprijinul studenţilor cu nevoi speciale. 
 

8. Transparenţa informaţiilor de interes public 
 
În cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie, se asigură transparenţa informaţiilor cu 

caracter public, prin plasarea şi actualizarea lor permanentă pe pagina web a Facultăţii de 
Istorie şi Geografie, atlas.usv.ro. Aceste informaţii se referă la: planuri de învăţământ, fişele 
disciplinelor, examenul de finalizare al studiilor, structura anului universitar, orarul 
activităţilor didactice, evenimente cultural-ştiinţifice etc. 

 

V. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a 
indicatorilor de performan ţă utilizaţi în vederea ierarhizării 
universităţii / programelor de studii 
 

Facultatea dispune de structuri, strategii şi procedee concrete pentru managementul şi 
asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare. 

Sunt necesare în continuare eforturi pentru conştientizarea la nivel individual a 
necesităţii depunerii unui efort suplimentar de obiectivizare, analiză şi diagnosticare a 
posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional. 
Monitorizarea programelor de studii 

Activitatea de monitorizare a programelor de studii are caracter permanent şi permite 
adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la cerinţele pieţei şi 
la acumulările în planul cunoaşterii. La fiecare reactualizare a planului de învăţământ şi a 
programelor analitice se urmăreşte asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare 
din ţară şi din UE. 

Recomandări: 
- revizuirea cursurilor care sunt editate de mai mult de patru ani; 
- publicarea cât mai rapidă a cursurilor care nu sunt în prezent disponibile decât în format 

electronic; 
- analiza în cadrul departamentului, pe grupe de discipline, a suprapunerilor ce ar putea 

interveni prin abordarea unor discipline noi, în urma actualizării planurilor de învăţământ; 
- prezentarea periodică şi discutarea în cadrul departamentelor a programelor analitice şi a 

cursurilor nou editate; 
- încheierea unui număr mai mare de acorduri de tip ERASMUS şi favorizarea mobilităţilor 

studenţilor în universităţi partenere din străinătate. 
Activitatea de cercetare 

Este sesizabilă încă o reticenţă în asumarea unor responsabilităţi în domeniul cercetării 
şi al activităţilor adiacente procesului didactic. Se observă un număr foarte redus al 
publicaţiilor cotate ISI.  

Implementarea şi monitorizarea procedurilor de evaluare a activităţii ştiinţifice a 
condus în mod clar la conştientizarea importanţei elaborării unor lucrări ştiinţifice de calitate, 
care să poată fi publicate în reviste cotate CNCSIS cel puţin de nivel B.  

Ca urmare a proiectelor de cercetare în derulare au fost disponibile fonduri pentru 
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deplasări în străinătate şi a crescut sensibil numărul participărilor al conferinţe internaţionale.  
Măsuri: 

- continuarea monitorizării pozitive şi active a cercetării desfăşurate de colectivul facultăţii; 
- realizarea unor sesiuni interne de prezentare a rezultatelor activităţii ştiinţifice obţinute în 

cadrul proiectelor;  
- evidenţierea rezultatelor activităţii ştiinţifice şi discutarea lor în cadrul departamentelor sau 

pe grupuri de cadre didactice reunite după criteriile compatibilităţii şi convergenţei 
preocupărilor de cercetare, astfel încât concluziile să reprezinte un adevărat imbold pentru 
continuare, chiar şi în lipsa unor finanţări suplimentare. 

Autoevaluarea cadrelor didactice  
Facultatea dispune de personal didactic care corespunde standardelor în raport cu 

numărul total al studenţilor. Calificarea personalului didactic corespunde specificului 
programelor de studiu şi obiectivelor de calitate propuse.  

Autoevaluarea cadrelor didactice se face anual, iar rezultatele sunt analizate şi 
interpretate în vederea asigurării calităţii actului didactic şi de cercetare. 

Măsuri şi recomandări: 
- îmbunătăţirea şi, mai ales, simplificarea procedurilor de autoevaluare prin analiza relevanţei 

indicatorilor propuşi în fişa de autoevaluare în cuantificarea justă a activităţii; 
- realizarea unui echilibru între evaluarea activităţii ştiinţifice şi a celei didactice, în prezent 

sistemul de evaluare a activităţii ştiinţifice fiind mult mai obiectiv şi clar decât sistemul de 
evaluare a activităţii didactice. 

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
Exista un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat 

de Senat, care se aplică şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale, fiind accesibile doar 
decanului, rectorului şi persoanei evaluate. 

Recomandare: 
- fiecare cadru didactic ar trebui sa aibă propriul sau sistem de evaluare a activităţii didactice 

de către studenţi, pentru un feed-back obiectiv şi rapid asupra calităţii procesului de 
învăţământ. 

Măsuri: 
- comisia a propus discutarea în departament a oportunităţii îmbunătăţirii sistemului de 
evaluare, precum şi definirea unor modalităţi de implementare a unei evaluări mult mai 
obiective (individuală, anonimă şi opţională) a procesului de învăţământ de către studenţi. 
- propunerea ca pe viitor evaluarea să fie făcută on-line printr-un program INTRANET 
specializat. 
Evaluarea colegială 

Evaluarea colegială este organizata periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe 
preferinţe colegiale. Discuţiile din cadrul şedinţelor de departament vor conduce pe viitor la o 
mai bună cunoaştere a preocupărilor fiecărui membru şi la dezvoltarea unor relaţii de 
colaborare. 
Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 

Examinarea şi notarea studenţilor se realizează pe baza unor criterii, regulamente şi 
tehnici care sunt riguros şi consecvent aplicate. Procedeele de examinare şi evaluare sunt 
centrate pe rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în detaliu. 

Învăţarea creativă este stimulată prin elaborarea de lucrări independente bazate pe 
cunoştinţele însuşite riguros. Numărul relativ mic de studenţi facilitează o învăţare centrată pe 
student şi pe competenţe şi asigură un învăţământ de calitate superioară. 

Recomandări: 
- includerea efectivă în procesul de notare a rezultatelor evaluării activităţii studenţilor la 

seminarii şi laboratoare; 
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- introducerea unor referate opţionale care să stimuleze creativitatea. 
Măsuri: 

- analiza periodică în cadrul departamentelor şi pe grupe de discipline a modalităţilor de 
îmbunătăţire a centrării pe student a activităţilor didactice, inclusiv prin intermediul 
referatelor şi proiectelor. 

- îmbunătăţirea relaţiei profesor-student. 
Dezvoltarea bazei materiale 

Resursele şi serviciile oferite studenţilor sunt adecvate şi relevante pentru facilitarea 
învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. Nu s-au făcut investiţii 
importante în anul 2012. 
 
Transparenţa informaţiilor de interes public 

Informaţia oferită public de facultate în ceea ce priveşte calificările şi programele de 
studiu oferite este completă şi disponibilă electronic şi în formă tipărită. S-a editat un material 
de prezentare a Facultăţii de Istorie şi Geografie care completează informaţiile referitoare la 
structura şi activităţile desfăşurate de facultate disponibile în formă electronică. 
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2.6. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN FACULTATEA DE 
LITERE ŞI ŞTIIN ŢE ALE COMUNIC ĂRII 

 
 

I. ORGANIZAREA FACULT ĂŢII, DEPARTAMENTE DIDACTICE, 
STRUCTURA PE DOMENII DE IERARHIZARE (PROGRAME DE ST UDII 
COMPONENTE) 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este formată din două departamente: 
1. Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării; 
2. Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine; 

În cadrul Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării 
există cinci colective:  

1. Colectivul de Română; 
2. Colectivul de Ucraineană; 
3. Colectivul de Hispanistică; 
4. Colectivul de Italiană; 
5. Colectivul de Comunicare. 

În cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine există trei colective: 
1. Colectivul de Engleză; 
2. Colectivul de Franceză; 
3. Colectivul de Germană. 

Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi 
de: 

1. Secretariat; 
2. Decanat. 

 
I.1. Programe de studii de licenţă autorizate provizoriu sau acreditate: 

Domeniul Specializarea Durata 
studiilor  

Autorizare 
Provizorie 

Acreditare Evaluarea 
periodică 

Limba şi literatura română – O 
limbă şi literatură modernă 
(franceză, germană) (A) - zi 

3 ani 
HG 568/ 

28.07.1995 
HG 696/ 

17.08.2000 
ARACIS 4320/ 

23.06.2008 

Limba şi literatura română – O 
limbă şi literatură modernă 
(franceză, germană) (A) - ID 

3 ani 
HG 944/ 

29.08.2002 
ARACIS  

9918/ 07.12.2010 
- 

Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura spaniolă 
(A) - zi 

3 ani 
CNEAA 2413/ 

18.12.2003 
ARACIS 7989/ 

3.08.2010 
- 

Limba şi literatura română – 
Limba şi literatura italiană (A) 
- zi 

3 ani 
HG 676/ 

28.06.2007 

ARACIS 
nr.3322/08.05.20

12 
- 

Limba şi literatura franceză – 
Limba şi literatura germană 
(A) - zi 

3 ani 
HG 568/ 

28.07.1995 
HG 696/ 

17.08.2000 
ARACIS 5334/ 

26.07.2008 

Limba şi literatura franceză – 
Limba şi literatura engleză (A) 
- zi 

3 ani 

HG 568/ 
28.07.1995 
HG 696/ 

17.08.2000 

CNEAA 1832/ 
13.07.2004 

ARACIS 7973/ 
3.08.2010 

Limb ă şi 
li teratur ă 

Limba şi literatura engleză – 
Limba şi literatura germană / 
Limba şi literatura română (A) 
- zi 

3 ani 

HG 568/ 
28.07.1995 
HG 696/ 

17.08.2000 

CNEAA 1832/ 
13.07.2004 

ARACIS  
7298/ 

8.07.2010 
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Limba şi literatura ucraineană 
– O limbă şi literatură modernă 
(franceză, engleză) / Limba şi 
literatura română (A) - zi 

3 ani 
HG 1215/ 
29.11.2000 

ARACIS 4309/ 
23.06.2008 

- 

Literatură universală şi 
comparată – Limba şi literatura 
română sau O limbă şi 
literatură străină 
(spaniolă/italiană/ germană) 
(AP) - zi 

3 ani 
ARACIS 3878/ 

05.07.2007 
- - 

Ştiin ţe ale 
Comunicării  

Comunicare şi relaţii publice 
(A) - zi 

3 ani 
CNEAA 2213/ 

03.11.2005 
ARACIS 2078/ 

11.04.2012 
- 

Limbi Moderne 
Aplicate 

Limbi moderne aplicate (AP) - 
zi 

3 ani ARACIS 3878/ 
05.07.2007 

- - 

Studii Culturale  
Studii americane (AP) - zi 3 ani ARACIS 4298/ 

23.06.2008 
- - 

Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie) 
 
I.2. Programe de studii de master autorizate provizoriu sau acreditate: 

Domeniul Specializarea Durata 
studiilor 

Acreditare 

Cultură şi civilizaţie britanică în contextul 
globalizării (A) – zi  

2 ani ARACIS 4338/23.06.2008 

Didactica limbilor moderne (A) – zi 2 ani ARACIS 7277/08.07.2010 
Hermeneutică şi ideologie literară (A) – zi 2 ani ARACIS 4338/23.06.2008 
Limbă şi comunicare (A) – zi 2 ani ARACIS 5538/30.09.2008 
Literatură română în context european (A) – zi 2 ani ARACIS 4338/23.06.2008 
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 
(A) – zi 

2 ani ARACIS 5538/30.09.2008 

Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii 
române (A) – zi 

2 ani ARACIS 4338/23.06.2008 

Limb ă şi 
literatur ă 

Teoria şi practica traducerii (A) – zi 2 ani ARACIS 4338/23.06.2008 
Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie) 
 

I.3. Cursuri postuniversitare de perfecţionare 
Denumire Durata studiilor Autorizare 

Competenţă şi performanţă în limbi străine  
(engleză/franceză/italiană/germană/spaniolă) 

4 luni MedC 41228/03.11.2004 

 
I.4. Conducători de doctorat 
Începând cu luna decembrie 2005, prin ordinele speciale ale Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării se atribuie Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan 
cel Mare”, din Suceava, calitatea de Institu ţie Organizatoare de Studii Universitare de 
Doctorat (IOSUD) pentru domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie. În 
prezent, în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, există 5 conducători de 
doctorat activi şi 3 profesori consultanţi: 
Conducători de doctorat activi 
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu O.M. 5658 / 12.12.2005 Literatura română 
Prof. univ. dr. Albumiţa-Muguraş Constantinescu O.M. 5658 / 12.12.2005 Literatura franceză 
Prof. univ. dr. Rodica Nagy O.M. 1805 / 20.08.2007 Limba română 
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu O.M. 4963 / 31.07.2008  Limba franceză 
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc O.M. 4963 / 31.07.2008 Literatura franceză 
Profesori consultanţi 
Prof. univ. dr. Ioan Oprea O.M. 5658 / 12.12.2005 Limba română 
Prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu  O.M. 5658 / 12.12.2005 Limba română 
Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  O.M. 4631 / 11.08.2010 Literatura română 
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ORGANIZA ŢIONAL Ă 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării , prin misiunea şi obiectivele asumate, 

completează în mod optim misiunea şi obiectivele Universităţii „ Ştefan cel Mare”, Suceava, 
instituţie universitară în care spiritul ştiinţific convieţuieşte cu cel tehnic şi cu cel umanist şi 
contribuie la valorificarea şi exploatarea potenţialului uman din zonă.  

Prin programele de studiu, Facultatea îşi propune să formeze specialişti în domeniul 
literelor, al ştiinţelor comunicării, al limbilor moderne aplicate, al studiilor culturale, nu numai 
pentru zona de nord a ţării, ci pentru întreaga ţară. Centru de iradiere ştiinţifică şi culturală 
pentru nordul Moldovei şi Bucovina istorică, Facultatea îşi asumă (în contextul mentalităţii 
tradiţionaliste, uneori chiar conservatoare a zonei) misiunea de a imprima un spirit modern, 
integrat opţiunilor contemporaneităţii, în domeniile în care dispune de specialişti cu înaltă 
calificare.  

Prin eforturile cadrelor didactice de prestigiu naţional de a modela studenţi în acest spirit, 
Facultatea contribuie la formarea şi afirmarea unui climat cultural apt să promoveze în această zonă, 
atât de complexă din punct de vedere cultural, etnic şi lingvistic, valorile umaniste naţionale şi 
universale. 

Absolvenţii noştri activează în multe alte domenii competitive; unii s-au dedicat 
jurnalismului, editării şi traducerii de carte, diplomaţiei, biblioteconomiei, managementului 
cultural, învăţământului superior şi cercetării etc., adaptându-se pieţei de muncă din ţară sau din 
străinătate. În acest spirit al eficienţei şi al competitivităţii îi pregătim şi astăzi pe studenţi. 
Facultatea asigură cadre cu pregătire superioară necesare relansării şi dezvoltării continue a zonei. 
Prin specificul ei etno-lingvistic şi cultural, Suceava este centrul universitar cel mai apt pentru 
pregătirea studenţilor români din Republica Moldova, nordul Bucovinei şi Transcarpatia într-un 
climat spiritual integrator. Modelarea conştiinţei naţionale şi europene este o preocupare constantă 
a întregului corp profesoral al facultăţii. 

Pentru ca misiunea asumată să devină realitate, Facultatea îşi propune următoarele 
obiective strategice: 

• Respectarea exigenţelor şi opţiunilor reformei învăţământului superior românesc de 
azi.  

• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economice şi pieţei muncii. 
• Urmărirea integrării în standardele europene şi mondiale ale învăţământului 

universitar, prin legăturile stabilite cu instituţii ştiinţifice, universităţi şi personalităţi din 
Franţa, Anglia, SUA, Belgia, Spania, Germania, Polonia, Bulgaria, Cehia, Italia, Moldova, 
Ucraina. 

• Promovarea şi adoptarea din mers a unor măsuri ce urmăresc constituirea unor 
structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg 
de integrare profesională. 

• Acordarea unei importanţe deosebite acelor domenii de cercetare fundamentale şi 
aplicative considerate prioritare. 

• Îmbinarea experienţei unor cadre didactice cu dinamismul unui corp profesoral tânăr, 
apt să evolueze rapid pe linie profesională şi ştiinţifică şi să asigure autonomia didactică a 
facultăţii. 

• Urmărirea creşterii permanente a eficienţei activităţilor desfăşurate şi impunerea în 
peisajul zonal şi internaţional; facultatea va stabili legături de colaborare directă cu instituţii 
de învăţământ şi cu instituţii culturale atât din zonă şi din ţară, cât şi din afara graniţelor ţării. 

Activitatea didactică, de cercetare şi managerială se desfăşoară conform legislaţiei specifice, 
prevederilor Cartei universitare şi planurilor operaţionale şi strategice ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării. 
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III. SISTEMUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALIT ĂŢII  
 
III.1. Strategia în domeniul calităţii 

Încă de la înfiinţare Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a stabilit ca 
pivot principal al tuturor activităţilor profesional-educaţionale o dublă misiune: didactică 
şi de cercetare. Obiectivele strategice sunt subordonate misiunilor specifice şi 
competenţelor variate asigurate prin domeniile studiilor universitare de licenţă. 

Domeniul Limbă şi literatur ă pregăteşte profesori, asistenţi de cercetare, 
cercetători, consilieri, filologi, lingvişti, traducători, referenţi literari, secretari literari, 
funcţionari de stat, funcţionari publici; domeniul Ştiin ţe ale comunicării  pregăteşte 
cercetători în institute de profil, funcţionari public cu studii superioare; specialişti în 
comunicare şi relaţii publice (PR), specialişti în media şi publicitate; analişti cultural, 
documentarişti, experţi în comunicare, consilier de imagine, planificator strategic, purtători 
de cuvânt, mediatori, organizatori de protocol, brand manageri; domeniul Limbi moderne 
aplicate pregăteşte referenţi, referenţi de specialitate, secretari, documentarişti, 
traducători, experţi, asistenţi de cercetare, cercetători, filologi, funcţionari de stat, 
funcţionari publici, lucrători în companii mari şi mici, iar domeniul Studii culturale 
pregăteşte analişti culturali, referenţi culturali, asistenţi de cercetare, cercetători etc. 

Obiectivul principal al programelor educaţionale este continua preocupare pentru 
conceperea, organizarea şi desfăşurarea întregului proces de învăţământ în conformitate cu 
exigenţele şi imperativele ce decurg din procesul de reformă a şcolii româneşti actuale şi 
din necesitatea compatibilizării cu standardele învăţământului universitar european, cu 
accent pe îndeplinirea standardelor şi a indicatorilor de calitate. 

Obiectivele comune ale tuturor programelor de studiu sunt: 
• înzestrarea cetăţenilor Europei cu mijloacele necesare pentru a se putea adapta 

mobilităţii internaţionale în vederea unei cooperări mai strânse, nu numai în domeniul 
educaţiei, culturii şi ştiinţei, dar şi în domeniul comerţului, industriei şi turismului; 

• promovarea înţelegerii şi toleranţei reciproce, respectarea identităţilor şi a 
diversităţii culturale prin intermediul unei comunicări internaţionale mai eficiente; 

• păstrarea şi valorificarea bogăţiei şi diversităţii vieţii culturale în Europa prin 
intermediul unei cunoaşteri reciproce aprofundate a limbilor naţionale şi regionale; 

• dezvoltarea considerabilă a capacităţii cetăţenilor europeni de a comunica între ei, 
depăşind frontierele lingvistice şi culturale, printr-un efort de lungă durată, organizat şi 
finanţat de organisme competente; 

• evitarea pericolelor ce ar putea apărea ca rezultat al marginalizării celor care nu 
posedă capacităţile necesare pentru a comunica într-o Europă interactivă. 

• promovarea unor metode de predare a limbilor moderne care să consolideze 
„independenţa gândirii, raţiunii şi a acţiunii combinate cu simţul responsabilităţii şi 
deprinderile comportamentale de ordin social”. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării are misiunea de a asigura şi dezvolta 
resursele şi instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei şi 
cercetării ştiinţifice din domeniul umanist, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării 
competitivităţii atât la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi 
al Cercetării (definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin 
complexul legislativ privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).  

Misiunea asumată de facultatea noastră se concretizează în formarea de competenţe 
generale şi specifice ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă, cu eficienţă imediată sau 
de perspectivă, cum sunt: asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice 
de specialitate, în concordanţă cu stadiile actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil, cu noile 
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principii şi cu parametrii evaluativi cu care operează disciplinele fundamentale din fiecare 
domeniu în parte; selecţionarea riguroasă, după criterii ştiinţifice a informaţiei, a cunoştinţelor 
utile procesului de învăţare în scopul formării unor competenţe adecvate cerinţelor moderne ale 
instruirii şi educării tinerilor, ca obiective prioritare pentru domeniile de licenţă; asigurarea unei 
interdependenţe între pregătirea fundamentală şi cea de specialitate, proprii fiecărui domeniu de 
licenţă, astfel încât studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism strict didactic 
şi limitat ca informaţie, ci şi spre condiţia unui intelectual receptiv la orizonturi largi ale culturii 
şi cunoaşterii, ale comunicării multilingvistice şi multiculturale, ale creaţiei artistice, ale culturii 
informaţiei şi comunicării. 

Prin urmare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îndeplineşte o misiune care cuprinde 
elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi cu cerinţele 
pieţei forţei de muncă. 

 
II.2. Structura sistemului de calitate  
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, departamentele şi Consiliul 

Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispun de structuri, politici, strategii şi procedee 
în vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare activităţilor de predare, învăţare şi 
cercetare.  

În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează o Comisie pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii educaţiei şi comisii pe programe de studii/departamente, care 
colaborează permanent. Comisia promovează o cultură a calităţii privind valorile, normele şi 
activităţile desfăşurate în spaţiul academic, pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de 
calitate a activităţilor de predare, învăţare şi cercetare, pentru alinierea calitativă şi cantitativă la 
standardele unor universităţi de prestigiu: optimizarea planurilor de învăţământ, actualizarea 
conţinutului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, a planurilor de cercetare, a tehnologiei 
didactice, organizarea judicioasă a formaţiilor de studiu, valorificarea experienţei altor 
universităţi în educaţie şi cercetare etc. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii educaţiei are un program de politici 
centrate pe calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile de realizare, cu prevederi, 
responsabilizări şi termene concrete. Politicile şi strategiile sunt activate şi aplicate de 
comisiile pe programe de studii/ catedre, prin implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în 
activitatea comisiilor, în optimizarea activităţii proprii, în îndrumarea studenţilor, în 
îndeplinirea programelor educaţionale şi de cercetare ale facultăţii şi ale catedrelor. 

 
II.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern  
În anul 2012, la nivelul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-au respectat 

practicile şi procedurile pentru realizarea auditului intern al calităţii, cu privire la sistemul de 
conducere a facultăţii. S-a respectat planul operaţional şi cel strategic stabilit la nivel de facultate.  

Personalul didactic auxiliar al facultăţii – secretariatul şi decanatul – şi-a îndeplinit 
obligaţiile, deşi volumul de muncă a fost foarte mare.  

 
III. INDICATORI DE PERFORMAN ŢĂ ŞI REZULTATE ALE AUDITULUI 

INTERN PENTRU:  
III.1. Monitorizarea intern ă programelor de studii şi monitorizarea externă de 

către specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor, absolvenţi 
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se aplică riguros şi consecvent 

Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui 
program de studiu aprobat la nivelul Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava. 
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Regulamentul este asociat unui sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe 
bază de informaţii şi date, care presupune evaluări şi optimizări periodice ale calităţii acestor 
programe, în perspectiva viitoarelor evaluări externe. 

Comisia de Audit Intern şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii educaţiei şi-au 
dat avizul favorabil pentru raporturile de evaluare internă în de către ARACIS o serie de programe 
de studii:  

1. Programe de studii universitare de licenţă în vederea evaluării periodice la 5 ani: 
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, 
spaniolă, italiană) (ZI), Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură 
modernă (engleză, germană) (ZI), Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi 
literatură modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română (ZI); 

2. Programe de studii universitare de licenţă în vederea autorizării provizorii : 
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană) 
(ZI); 

3. Programe de studii postuniversitare de masterat în vederea evaluării periodice la 
5 ani: Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării  (ZI); Limbă şi 
comunicare (ZI); Literatura română în context european (ZI); Semiotica 
limbajului în mass-media şi publicitate (ZI); Teoria şi practica traducerii (ZI). 

 
III.2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în  evaluarea activităţii de 

cercetare din fiecare domeniu de ierarhizare 
Conform procesului de ierarhizare a programelor de studii organizate de 

universităţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ, conform art. 193 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind 
aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării 
programelor de studii, Domeniul Filologie din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale 
Comunicării face parte din categoria B, iar Domeniul Ştiinţe ale Comunicării , din categoria D. 
 
Articole ISI (3 articole) 

1. Balinisteanu, Tudor GODDESS CULTS IN TECHNO-WORLDS Tank Girl and the 
Borg, in Queen JOURNAL OF FEMINIST STUDIES IN RELIGION Volume: 28 
Issue: 1 Pages: 5-24 Published: SPR 2012 

2. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, «Deux écrivains roumains à l’épreuve de la 
traduction du conte français», dec. 2012 in revista TTR: traduction, terminologie, 
rédaction, Universite de Concordia, http://www.uottawa.ca/associations/act-
cats/Francais/Revue_TTR/Revue_TTR.htm (indexată ERIH A). 

3. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, «L’altérité dans le texte : entre report et emprunt, 
entre occasionnel et durable», Palimpsestes, nr. 25, 2012, pp. 185-201, Presses 
Sorbonne Nouvelle, Paris, indexată ERIH; 

 
Articole publicate în reviste străine din fluxul principal de publicaţii indexate BDI (8 
articole) 

1. Costin, Claudia, Representations of tehe Feminine Monstruousness, în vol. Gender 
Studies in the Age of Globalization, Addleton Academic Publishers(New York), 
Bucharest, 2011, ISBN 978-1-935494-47-8, pp.122-131 

2. Fînaru, Sabina, Un jurnal virtual, în Normă – Sistem – Uz: codimensionare actuală, 
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu” (Chişinău – 
Suceava – Cernăuţi), Ediţia a XI-a, Chişinău, 12-14 mai 2011, vol. II, p.367-372, 
USM, Chişinău, 2012, Republica Moldova, ISBN: 978-9975-71-216-3, ISBN: 978-
9975-71-218-7 
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3. Măciucă, Gina, Chopping the Fuzzy Logic of the Active ↔ Passive Opposition in English 
Verbs, în Linguistica Silesiana Vol. 32, publicată de Institute of English, University of 
Silesia, Towarzystwo Autorów i Wydawków Prac Naukowych UNIVERSITAS (ISSN 
0208-4228), 2012, pp 19-33; publicaţie indexată ERIH (v. ERIH Revised Lists 2011: 
Linguistics) 

4. Măciucă, Gina, Glimpses of English Tempoaspectual Blends, în „Limbaj şi context”, 
Revista de Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, Nr. 1/2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 64-68, 75-
80 şi ISSN 1857-4149, revistă cat. A, v. http://www.usb.md/limbaj_context 
http://www.usb.md/limbaj_context/reg.html  

5. Măciucă, Gina, Pros and Cons of the English Voice,în „Limbaj şi context”, Revista de 
Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi, Nr. 2/2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 64-68, 75-80 şi ISSN 
1857-4149, revistă cat. A, v. http://www.usb.md/limbaj_context 
http://www.usb.md/limbaj_context/reg.html  

6. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Enjeux et facettes de l’interculturalité dans la prose de 
Brina Svit, Actes du colloque international «L’Interculturalité à travers la 
linguistique, la littérature et la traduction», 29 mars 2012, ULIM, Chisinau, Rep. 
Moldova, p. 170 (cat. B) 

7. Steiciuc, Elena-Brânduşa (autor): Iulian, Rodica: p. 429-430; Svit, Brina: p. 797-799, în 
Ursula MATHIS-MOSER et Birgit MERTZ-BAUMGARTNER (dirs), Dictionnaire des 
écrivains migrants de langue française. Passages et ancrages, Paris, Honoré Champion, 
2012.  

8. Steiciuc, Elena-Brânduşa (autor), Irina Mavrodin sau „centrul de aur” al francofiliei 
romane, p. 369-374, în Elena PRUS (coord.), La liberté de la création au féminin. In 
honorem Ana Gutu,  Chisinau, Institutul de Cercetari Filologice si Interculturale, 
U.L.I.M., 2012, ISBN 978-9975-101-72-1,  

 
Lista publicaţiilor / volumelor colective FLSC publicate în anul 2012 

1. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, Cuvântul - dinspre şi pentru oameni, Casa editorială 
“Demiurg”, Iaşi, ISBN 978-973-152-254-8, 314p. 

2. Constantinescu, Muguras, STEICIUC, Elena – Brânduşa (coord.), Atelier de 
traduction, nr.17, ISSN 1584-1804, Editura Universitatii din Suceava, 2012, 202 p. 

3. Diaconu, Mircea A., Cioran şi neputinţa de a fi altceva decît român, în Societatea 
Scriitorilor Bucovineni, Sol Omnibus Luce, Antologie, Suceava, 2012, p. 188-194. 

4. Diaconu, Mircea A., Heraldica şi humoristul. Cuvinte despre poezia lui Şerban Foarţă, în 
Simona Popescu (coordonator), Şerban Foarţă – 70, Editura Paralela 45, 2012, p. 53-56. 

5. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 204 p., ISBN 978-973-23-2969-6 

6. Diaconu, Mircea A., Mircea Streinul, în Dicţionarul Literaturii Române, Editura 
Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012, p. 590-591. 

7. Diaconu, Mircea A., Poeţi şi critici (în post-istorie), în Turnurile Ocolaşului Mare. 
Antologia Grupului de la Durău, Editura Timpul, Iaşi, 2012, p. 5-19. 

8. Diaconu, Mircea A., The Critical Spirit in ”România Literară” in 1989, in Memory, 
Identity and Intercultural Comunication (Coord. Iulian Boldea), Edizioni Nuova 
Cultrua, Roma, 2012, p. 135-146. 

9. Fînaru, Sabina, Scrisoare despre estetica existenţei. Constelaţia lirei. Locum refrigerii, în 
Sol omnibus lucet, Antologie realizată de Ştefan Alexandru Băişanu, Carmen Veronica 
Steiciuc, Alis Niculică, Editura Lidana, Suceava, 2012, p. 215-221, ISBN: 978-606-8160-
67-2  
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10. Gancevici, Olga, Matéi Visniec – parole et image, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
2012 (ISBN: 978-606-17-0102-5), 349 p. Avant.-propos de Jean-Pierre Longre. 
http://www.casacartii.ro/detalii_1291_Matei-Visniec-Parole-et-image.html 

11. Ilincan, Vasile, (colab.) Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie 
cronologică, coord. Marian Petcu, Polirom, 2012, ISBN 978-973-46-3067-7, 1416 p. 

12. Steiciuc, Elena-Brânduşa (coord.), Dignus est intrare, nr. 2, 2012, ISSN 2246-929 X  
ISSN-L =2246 – 929 X, publicaţie a Asociaţiei culturale „Irina Izverna-Tarabac şi 
Irina Mavrodin”, 97 p.(dosar „In memoriam Irina Mavrodin”) 

13. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Fragments francophones, Préface de Michel Beniamino, ediţia a 
II-a, Chişinău, Ed. Cartier, 2012, colecţia „Cartier educaţional”, ISBN 978-9975-79-761-0, 
192 p. 

14. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Horizons et identités francophones, Préface  de Irina 
Mavrodin, ediţia a II-a, Chişinău, Ed. Cartier, 2012, colecţia „Cartier educaţional”, 
ISBN 978-9975-79-762-7, 262 p. 

15. Steiciuc, Elena-Brânduşa, La francophonie au féminin, Avant-propos de Liliane 
Ramarosoa, ediţia a II-a, Chişinău, Ed. Cartier, 2012,  colecţia „Cartier educaţional”,  
ISBN 978-9975-79-763-4, 142 p. 

 
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria B (13 
articole) 

1. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, „Défis de traduction d’un genre: l’autobiographie”, 
Atelier de traduction, Editura Universităţii Suceava, nr. 18, p. 109-123. 

2. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, „Style et registre de langue en traduction”, Echos des 
études romanes vol. VIII, nr. 2, 2012, p. 15-26 (ERIH) 

3. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, «Madame Bovary en roumain ou un siècle de 
traduction», in Atelier de traduction, 17, Ed USV, p. 53-69 

4. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, Linguistica Antverpiensia, no. 9/2010 “Translating 
Irony, Antwerp: University Press Antwerp”, in Atelier de traduction, 17, Editura 
Universităţii Suceava, p. 185-191.  

5. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, articolul „Une renversante histoire des 
traductions en langue française”, Atelier de traduction, Editura Universităţii din 
Suceava nr. 18, 2012, pp. 45-58, indexată BDI; 

6. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, interviul „Entretien avec Charles le Blanc”, 
Atelier de traduction, Editura Universităţii din Suceava, nr. 17, 2012, pp. 13-24, 
indexată BDI; 

7. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, interviul „Entretien avec Jean-Yves Masson”, 
Atelier de traduction, Editura Universităţii din Suceava nr. 18, 2012, pp. 15-30, 
indexată BDI; 

8. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Cinci versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Blajul 
greco-catolic. Filiaţie şi originalitate (I), în revista „Transilvania”, serie nouă, revistă 
editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Sibiu, nr. 5-6/2012, p. 51-58; publicaţie indexată SCOPUS, 
http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.html.  

9. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Cinci versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Blajul 
greco-catolic. Filiaţie şi originalitate (II), în revista „Transilvania”, serie nouă, revistă 
editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Sibiu, nr. 9/2012, p. 33-39; publicaţie indexată SCOPUS, 
http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.pdf.  

10. Iacob, Niculina, Ioan Budai-Deleanu într-o lectură, pe alocuri, infidelă, în revista 
„Transilvania”, serie nouă, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, 
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sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, nr. 10/2012, p. 23-31; publicaţie indexată 
SCOPUS, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.pdf.  

11. Măciucă, Gina, Anglo-German Rivalries: an Attempt at Charting the Drift-Away from 
the Common Ancestor and Accounting for Dissimilar Spread Patterns, în  Analele 
Universităţii din Craiova.Seria Ştiinţe Filologice.Lingvistica (ISSN  1224-5712), tom 
XXXIII, Nr. 1-2/2011, p 193-199, cat. B+ CNCSIS, inclusă in BDI www.fabula.org, 
www.ceeol.com,  http://journals.indexcopernicus.com şi ERIH (v. ERIH Revised Lists 
2011: Linguistics) 

12. Marian, Petru, „Mises en scène du présent chez Cristian Tudor Popescu”, Analele 
Universităţii Ştefan Cel Mare, Seria Filologie, B, 2012, revista recunoscută CNCSIS şi 
cotată categoria B+, ISSM 2069-6787, pp. 91-101;  

13. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Quelques notes sur la traduction de la littérature érotique 
francophone en Roumanie, après 1989 in Atelier de traduction, nr. 17, 2012, p. 25 
 

Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria C sau D / de 
specialitate (50 articole) 

1. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, L’Imaginaire Linguistique (IL) et l’environnement, in 
ANADISS, «Dynamique de la langue et Imaginaire Linguistique», nr.13, Editura 
Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.179-181; 

2. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, L’Imaginaire Linguistique à l’intérieur de la diversité 
dans la langue, in ANADISS, «Dynamique de la langue et Imaginaire Linguistique», 
nr.13, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.10-21; 

3. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, Présentation, in ANADISS, «Dynamique de la langue 
et Imaginaire Linguistique», nr.13, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, 
pp.7-9; 

4. Coroi, Ioana-Crina, 2012, Considérations sur la dynamique de la langue littéraire 
roumaine, ANADISS, « L'Imaginaire Linguistique et la dynamique des langues», 
nr.13, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.92-99;  

5. Coroi, Ioana-Crina, 2012, Techniques de communication pour décoder la 
manipulation discursive, ANADISS, « L'Imaginaire Linguistique et la dynamique des 
langues», nr.13, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.181-184;  

6. Costin, Claudia, Lectura simbolică a Legendelor cosmogonice culese de Simion 
Florea Marian, din Bucovina, în vol. Grigore Bostan-70.Probleme actuale de filologie 
română, Cernăuţi-Herţa, Zelena Bucovina-Grupul editorial „Cuvântul”, 2011, ISBN 
978-966-8410-29-7, pp.192-198s 

7. Costin, Claudia, Riturile, elemente simbolice comunicaţionale, în mass-media din 
România actuală, la CCRE, Timişoara, iunie 2012, în curs de publicare 

8. Costin, Claudia, Valences sacrales du monstrueux dans les contes populairea 
roumanis, în vol. Omul şi mitul, Editura Universităţii ” Ştefan cel Mare” din Suceava, 
2011, ISSN 1843-7087, pp.164-168 

9. Diaconu, Mircea A., Caragiale, contemporanul nostru, in „Vatra”, nr. 12, 2012. 
10. Diaconu, Mircea A., I.L .Caragiale. Lumea ca enunţare şi realul himeric, în 

„Bucovina Literară”, nr. 1-2 (251-251), ianuarie-februarie 2012, p. 54-55. 
11. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Despre himeric în ţara paradoxului, în „Dacia 

Literară”, nr. 1-2 (100-101) 2012. 
12. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Lumea ca tehnică şi abisalitate, în „Convorbiri 

Literare”, februarie 2012, nr. 2 (194), p. 42-45.  
13. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Materie şi sens, în „Conta”, nr. 9, 2012, p. 5-9. 
14. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale. Lumea între adevăr şi realitate, în „Hyperion”, nr. 

1-2-3 (213-214-215)/2012, p. 180-184. 
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15. Diaconu, Mircea A., Irina Mavrodin. Rostirea tăcerii, în „Convorbiri Literare”, iunie 
2012, nr. 6 (198), p. 56-58. 

16. Fînaru, Sabina, Limesul vidului şi preaplinul memoriei, în „Cronica”, Revistă menbră 
a APLER Iaşi, nr. 1, 2012, p .10 

17. Fînaru, Sabina, Mansarda literară, în „Bucovina literară”, Revistă editată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 1-2, 2012, p. 71 , ISSN: 123-7167 

18. Fînaru, Sabina, Cuvîntul ziditor, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea 
Scriitorilor Bucovineni, nr. 1-2, 2012, p. 71, ISSN: 123-7167 

19. Fînaru, Sabina, Mărturii documentare, în „Bucovina literară”, Revistă editată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 3-4, 2012, p. 86, ISSN: 123-7167 

20. Fînaru, Sabina, Apocalipsa cu umor, în „Bucovina literară”, Revistă editată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 3-4, 2012, p. 86 , ISSN: 123-7167 

21. Fînaru, Sabina, Dialogul polifonic, în „Bucovina literară”, Revistă editată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 3-4, 2012, p. 86-87, ISSN: 123-7167 

22. Fînaru, Sabina, Jocurile minţii , în „Cronica”, nr. 2, 2012, Revistă membră a APLER, Iaşi, p 
.10 

23. Fînaru, Sabina, Pastel: o viziune parodică, în „Bucovina literară”, Revistă editată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 87-88, ISSN: 123-7167  

24. Fînaru, Sabina, Agape filosofice, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea 
Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 84, ISSN: 123-7167 

25. Fînaru, Sabina, Rîsu'-plînsu' altfel, în „Bucovina literară”, Revistă editată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 84-85, ISSN: 123-7167 

26. Fînaru, Sabina, O estetică a macerării , în „Bucovina literară”, Revistă editată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 85, ISSN: 123-7167 

27. Fînaru, Sabina, O poetică a precarităţii , în „Conta”, nr. 11, 2012 , Piatra Neamţ,  p. 
226-227, ISSN: 2067 – 7480  

28. Fînaru, Sabina, Întoarcerea către lumină, în „Conta”, nr. 11, 2012, Piatra Neamţ, 
p.225-226, ISSN: 2067 – 7480 

29. Fînaru, Sabina, Apocrife la Cartea Facerii: Pastişă şi stenahorie, în „Bucovina literară”, 
Revistă editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 9-10, 2012, p. 83-84, ISSN: 123-
7167 

30. Fînaru, Sabina, Umbra poetului şi «camera luminoasă», în „Bucovina literară”, 
Revistă editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 11-12, 2012, p. 82-83, ISSN: 
123-7167 

31. Fînaru, Sabina, Noi cărţi, feţe şi prefeţe:Vasile Gh. Popa, în „Bucovina literară”, 
Revistă editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 11-12, 2012, p. 83, ISSN: 
123-7167 

32. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Plângerea mănăstirii Silvaşului. O recitire actuală după 
manuscris, în vol. Şcoala Ardeleană VI (Anuar); volum coordonat de Ioan Chindriş şi 
Niculina Iacob; Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2012 (ISSN 2247 – 5249), p. 25-
46. 

33. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Un primat literar: Imitatio Christi a lui Thomas 
Kempis, în trei variante româneşti la Blaj, în vol. Şcoala Ardeleană VI (Anuar); 
volum coordonat de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob; Editura „Episcop Vasile 
Aftenie”, Oradea, 2012 (ISSN 2247 – 5249), p. 47-78. 

34. Ilincan, Vasile, Contribu ţia lui Pantelimon Halippa la afirmarea şi evoluţia presei 
românesti din Basarabia, în Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi 
cercetări de istorie a presei, coordonator: Silvia Grossu, Centrul Editorial-Poligrafic 
USM, Chişinău, 2012, p. 386-387.(Congresul Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a V-
a, Chişinău, 27-28 aprilie 2012) . 
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35. Ilincan, Vasile, Contribuţia lui Pantelimon Halippa la afirmarea şi evoluţia presei 
românesti din Basarabia (Contribution of Pantelimon Halippa to the Creation and 
Evolution of Romanian Media in Bessarabia), în Mass-media: între document şi 
interpretare. Tezele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul 
Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a V-a, coordonatori: Silvia Grosu, Maria 
Danilov, Centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p.204-205. 

36. Manolache, Simona-Aida, “Bande dessinée et enseignement des humanités” in Le 
français à l'université, 2012, Mise en ligne le: 17 décembre 2012, 
http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=1419 

37. Manolache, Simona-Aida, „L’enseignement/apprentissage du FLE en Roumanie: à la 
recherche de la différence”, în colaborare cu Mariana Şovea, în Mélanges CRAPEL nr. 
34, număr special Enseignement/apprentissage du FLE/FLS à travers le monde. Un 
paradigme en construction, (coord. Emmanuelle Carette), Université de Lorraine 
2012, pp. 45-58, http://www.atilf.fr/MelangesCrapel (indexată SUDOC, Worldcat) 

38. Marian, Petru, „Orientări în cercetarea narativităţii jurnalistice”, în Volumul 
Congresului International de Istoria presei, editia a V-a, Chisinau, 2012, ISBN 978-
9975-71-238-5 

39. Măciucă, Gina, Pros and Cons of the English Aspect, în Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Secţiunea 3e, Lingvistică, tomul LV, 2009-2010 , 
Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2012, (ISSN 1221-8448), p. 55-65; inclus in BDI  
ERIH (v. ERIH Initial List: Linguistics) 

40. Morar, Ovidiu, O exegeză exemplară, în „Contemporanul”, nr.8, august 2012 
41. Petroşel, Daniela, Caietele de la Putna. Fertilitatea mitului, în ,,Convorbiri Literare”, 

ISSN 0010 8249, http://convorbiri-literare.dntis.ro/, ianuarie, 2012, nr. 1 (193), 82-84. 
42. Petroşel, Daniela, G. Călinescu. Palimpsestele (auto)cenzurate,  în ,,Convorbiri 

Literare”, ISSN 0010 8249, http://convorbiri-literare.dntis.ro/, februarie 2012, nr. 2 
(194), 77-78. 

43. Petroşel, Daniela, Jurnalulul lui Aurel Dumitraşcu – între eu, tu şi ea, în ,,Convorbiri 
Literare”, ISSN 0010 8249, http://convorbiri-literare.dntis.ro/, martie 2012, nr. 3 (195), pp. 
77-78.  

44. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Despărţirea de Irina in Convorbiri literare, nr.6 (198), 
iunie 2012, p. 54 

45. Steiciuc, Elena-Brânduşa, L’Ange de Bucovine/ Îngerul din Bucovina de Michel 
Louyot (prezentare si traducere) in Bucovina literară, nr. 1-2, 2012, p. 92 

46. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Littératures, no. 64/2011 Octave Mirbeau: romancier, 
dramaturge et critique, sous la direction de Pierre Glaudes, in Revue roumaine 
d’études francophones, no. 4/2012, ISSN 2065 – 8087, Ed. Junimea, Iasi, 2012, p. 417 

47. Steiciuc, Elena-Brânduşa, O carte îndoliată în România literară, nr. 31, 03-09.08.2012, p. 
14 

48. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Un livre en deuil in Dignus est intrare, nr. 2, 2012, ISSN 
2246-929 X  ISSN-L =2246 – 929 X, publicaţie a Asociaţiei culturale „Irina Izverna-
Tarabac şi Irina Mavrodin”, p. 95 

49. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Un roman pledoarie pentru umanitate şi solidaritate: 
„Noaptea greierilor” de Cornelia petrescu in Bucovina literară, nr. 9-10, 2012, p. 56 

50. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Visniec, magicianul in Crai nou. Literatură-artă, anul 
XXIII, nr. 5883, 25.02.2012, p.4 
 

Premii si diplome pentru activitatea de cercetare, la nivel naţional (1 premiu) 
1. Fînaru, Sabina, Diploma de merit „Contribuţii prestigioase la revigorarea culturală şi 

spirituală a Bucovinei”, oferită de Consiliul Judeţean Suceava, 2 octombrie 2012. 
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În anul 2011 au fost încheiate sau continuate o serie de contracte de cercetare, dintre Facultatea de 

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi diverse instituţii academice sau culturale naţionale sau internaţionale: 

 

EXPLICA ŢII NUM ĂR VALOARE 
ÎN LEI 

Traduction culturelle et littératures(s) francophones(s): histoire, 
reception, critique des traductions PN-II-PCE-2011-3-0812, 
Director proiect: prof. univ. dr. Albumiţa- Muguraş Constantinescu 

361.000 CNCSIS 

Violence, Narrative and Myth in Joyce and Yeats: Subjective 
Identity and Anarcho-Syndicalist Traditions PN-II-ID-PCE-2011-3-
0106, Director proiect: Dr. Tudor Bălinişteanu  

271175.49 

PROGRAME EXTERNE 
FINANŢARE 
NERAMBURSABIL Ă 

Proiectul internaţional MEPRID-FLE (AUF N/Réf.: 
CE/DG/617/2011), 2011-2013, coordonat de Universitatea din 
Craiova şi susţinut financiar de AUF şi de universităţile 
partenere (Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea de Stat 
Chiril şi Metodiu din Skopje (Macedonia), Universitatea V. 
Briussov din Erevan (Armenia), decembrie 2011 (20000 euro 
valoare totală) – Co-responsabil ştiinţific (Partener 
coordonator) Conf. Univ. Dr. Simona-Aida Manolache 

5750 lei pentru 
USV în 2012 

(aprox.) 

 

 Comunicare şi performanţă socială prin noi strategii didactice în etica 
şi pragmatica învăţării-predării interactive - EPIGON, Contract nr. 
POSDRU/87/1.3/S/62446, Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţie 
şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 
„Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”, Beneficiar 
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava (perioada de implementare 
01.09.2010-31.08.2013) – Manager proiect – Conf. univ. dr. Mariana 
Boca 

7169936 

BURSE 
POSTDOCTORALE 

Programul „Resurse Umane”, director al proiectului de cercetare 
postdoctorală Traduire la subjectivité. Style et identité dans la 
traduction de la littérature d’expression française vers le roumain PN-
II-RU-PD-2011-3-012 – coordonator lector univ. dr. Raluca Balaţchi 

143750 

 

Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este 
valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice (cursuri universitare, note de curs, 
materiale didactice auxiliare, teste, traduceri, antologii de texte etc.); publicaţii ştiinţifice; 
integrarea în reţele de cercetare europeană interuniversitară; manifestări de promovare a 
diversităţii lingvistice şi culturale din Europa; granturi etc. 

Fiecare cadru didactic publică anual cel puţin o lucrare ştiinţifică în reviste 
recunoscute naţional/internaţional sau are o realizare didactică ori ştiinţifică notabilă. 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării promovează şi diseminează, inclusiv prin mass-
media, rezultatele obţinute de centrele de cercetare şi de membrii lor, precum şi prin 
intermediul revistelor catedrelor şi volumelor manifestărilor ştiinţifice:  

1. Meridian critic. Analele Universităţii „ Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: B. 
Literatură, ISSN:2069-6787 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B din anul 2012) – 
publicaţie bianuală;  

2. Atelier de Traduction, ISSN: 1584-1804 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B din 
anul 2012) – publicaţie bianuală;  

3. ANADISS, ISSN: 1842-0400 (revistă recunoscută de CNCSIS tip C din anul 2012) – 
publicaţie anuală; 

4. La Lettre «R», ISSN:1841-2009 – publicaţie anuală; 
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Publicaţiile facultăţii sunt menţionate în baze de date naţionale şi internaţionale 
(fabula.org, scipio.ro, EBSCO, CEEOL), precum şi în liste de bibliografie ale cercetătorilor şi 
autorilor români şi străini. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dezvoltă o strategie de cercetare pe termen 
lung, precum şi programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, care şi-au propus obiective bine 
definite, cu o finalitate clară, vizibilă în activitatea fiecărei echipe de cercetare în parte. Cercetarea 
se realizează într-un cadru instituţional, în cele două centre de cercetare care funcţionează în 
cadrul facultăţii din anul 2005: Centrul de Cercetare Inter Litteras şi Centrul de cercetare Analiza 
discursului – CADISS. Aceste centre de cercetare promovează în mod constant un ethos şi o 
cultură a cercetării, urmărind în acelaşi timp valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cadrelor 
didactice şi studenţilor. Cercetătorii ştiinţifici care activează în cele două centre de cercetare ale 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au dobândit recunoaştere la nivel naţional şi 
internaţional, prin premii, citări, participarea la manifestări naţionale şi internaţionale, includerea 
în jurii ale unor organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale, în comisii de 
doctorat, olimpiade, comisii de bacalaureat etc.  

Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 
dispune, într-o oarecare măsură, de resurse financiare (din resurse financiare interne, din 
contracte, sponsorizări şi autofinanţări) , logistice şi umane pentru a realiza obiectivele pe care 
şi le-a propus. Climatul şi cultura academică, axate pe cercetare, sunt demonstrate de granturile 
şi proiectele de cercetare realizate de echipe de cercetare, precum şi în cadrul programelor de 
doctorat. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură standardele de calitate în 
cercetarea ştiinţifică din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de 
cercetare, avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu Codul etic. 

În vederea pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetare, 
programele educaţionale cuprind implicit o serie de obiective, dintre care menţionăm: 

• includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi a 
seminariilor;  

• iniţierea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în metodologia cercetării şi 
familiarizarea lor cu instrumentarul şi conceptele necesare;  

• stimularea cercetării studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin organizarea 
unor activităţi specifice: „Ateliere de traducere”; Zilele Francofoniei; Ziua Hispanităţii; 
Conferinţa Naţională Studenţească CONSENSUS; America. Questioned, Explained, 
Interpreted; Dezbateri ale Clubului CeRePrezentăm; Simpozionul Studenţesc „Taras 
Şevcenko”; Simpozionul Internaţional de Comunicare şi Relaţii Publice „Identitate şi 
comunicare”; Workshop „Lectura Dantis”; Cultura italiana fra tradizione e modernità etc. 

Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de 
cercetare se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, 
prin manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din 
Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Alba-Iulia, Paris, Clermont 
Ferrand, Lyon, Lille, Savoie, Nice, Marsilia etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul 
european şi global. 

 

III.3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în  evaluarea activităţii de 
predare/învăţare din fiecare domeniu de ierarhizare 

În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării profesează 60 de cadre 
didactice titulare (6 profesori, 13 conferenţiari, 30 lectori şi 11 asistenţi), din care 51 doctori 
în filologie, 5 cadre didactice asociate şi 44 de asistenţi de cercetare (doctoranzi în cadrul 
Şcolii Doctorale sucevene). 
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Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării coordonează 12 programe de studii 
universitare de licenţă, din care 9 programe de studii universitare de licenţă acreditate 
ARACIS (zi şi ID), 7 în domeniul Limbă şi literatură şi 1 în domeniul Ştiinţe ale 
Comunicării , 8 programe de studii universitare de masterat acreditare ARACIS în 
domeniul Limbă şi literatură şi 4 programe de studii universitare de doctorat acreditate. 

La admiterea din 2012, au fost înmatriculaţi în anul I de studii la programele de 
studii universitare de licenţă, cursuri de zi, 228 studenţi (din care 12 din Republica 
Moldova), 32 de studenţi la învăţământ la distanţă şi 108 de masteranzi. 

În urma finalizării studiilor, în anul 2012, au absolvit în urma examenului de 
licenţă 118 de studenţi de la zi, 20 de studenţi de la învăţământ la distanţă, iar 68 de 
masteranzi au finalizat studiile în urma susţinerii dizertaţiei. 

 

III.4. Valori variabile de ierarhizare utilizate în  evaluarea relaţiei cu mediul 
extern pentru fiecare domeniu de ierarhizare 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării încheie anual acorduri/parteneriate cu 
organizaţii administrative sau culturale ale mediului local/regional, contracte cu edituri, 
parteneriate cu instituţii de educaţie din ţară şi străinătate, desfăşoară evenimente de 
popularizare a ştiinţei organizate de către membrii comunităţii academice din universitate 
(manifestări ştiinţifice şi de creaţie artistică, seri de conferinţe, lansări şi prezentări de 
carte/autori etc.). Cadrele didactice şi de cercetare care profesează în Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării sunt afiliate la organizaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. 

 

III.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea 
personalului 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură un context propice cooptării de 
noi cadre didactice şi de cercetare din rândul tinerilor absolvenţi cu rezultate academice de 
excepţie, şi, de asemenea, menţine o politică transparentă şi eficientă a promovării pe posturi 
didactice superioare a cadrelor care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.  

Cadrele didactice participă la mobilităţi didactice externe în cadrul Programului 
Erasmus Teaching Staff. 

 

III.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluare cadrelor didactice de către 
studenţi, evaluarea colegială, evaluarea de către conducerea facultăţii 

În urma procesului de autoevaluare, 52 din 60 de cadre didactice titulare din 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au predat fişa de autoevaluare pe anul 2012: 

 
 

Nr. crt. Titlul didactic  Autoevaluare FB B S NS NR 
1.  Profesor 6 6 - - - - 
2.  Conferenţiar 12 7 5 - - - 
3.  Lector 23 9 14 - - - 
4.  Asistent 8 2 6 - - - 

TOTAL 49 24 25 - - - 
 

 
III.6.1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
Facultatea utilizează un fomular de evaluare de către studenţi a disciplinelor şi a activităţii 

cadrelor didactice. Evaluarea de către studenţi este obligatorie şi se realizează pe baza unui formular 
aprobat de conducerea universităţii. Rezultatele evaluării sunt discutate individual, sunt prelucrate 
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statistic şi analizate la nivel de facultate, în vederea îmbunătăţirii activităţii instructiv-educative şi de 
cercetare: 

 
Nr. crt. Titlul didactic  Total cadre didactice evaluate FB B S NS 

1.  Profesor 4 4 - - - 
2.  Conferenţiar 12 11 1 - - 
3.  Lector 21 19 2 - - 
4.  Asistent 8 7 1 - - 

TOTAL 45 41 4 - - 
 
III.6.2. Evaluarea colegială 
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există preocupări pentru evaluarea 

colegială. Birourile de conducere ale catedrelor evaluează performanţele didactice şi de 
cercetare ale fiecărui cadru didactic, pe baza unui formular cu criterii de evaluare şi indicatori 
de performanţă, stabilite la nivel de facultate: 

 
Nr. crt. 

Titlul didactic  
Total cadre didactice 

evaluate 
FB B S NS NR 

1.  Profesor 6 6 - - - - 
2.  Conferenţiar 13 13 - - - - 
3.  Lector 24 24 - - - - 
4.  Asistent 8 8 - - - - 

TOTAL 51 51 - - - - 
 
III.6.3. Evaluarea de către conducerea facultăţii 
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării directorii de departamente şi 

decanul efectuează evaluarea finală a cadrelor didactice. Directorii de departamente şi decanul 
evaluează performanţele didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic, pe baza 
formularului cu criterii de evaluare şi indicatori de performanţă, stabilite la nivel de 
universitate: 

 
Nr. crt. Titlul didactic  Total cadre didactice evaluate FB B S NS 

1.  Profesor 4 4  - - 
2.  Conferenţiar 12 8 4 - - 
3.  Lector 21 12 9 - - 
4.  Asistent 8 3 5 - - 

TOTAL 45 27 18 - - 
 
III.7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 
Conducerea facultăţii, comisiile de specialitate şi cadrele didactice asigură proiectarea 

instruirii centrate pe student, concretizată în: definirea clară a obiectivelor, stabilirea metodelor 
şi a condiţiilor oportune de învăţare, elaborarea strategiilor şi a modurilor de examinare şi 
evaluare. Între student şi profesor se asigură o relaţie de parteneriat, interactivă, realizată în 
funcţie de specificul disciplinei, la curs (prin prelegere problematizantă) şi, mai ales, la seminar 
(prin diversificarea metodelor de învăţare eficientă şi creativă, de la dezbatere la referat şi 
„studiu de caz”). Se stimulează implicarea directă a studentului în calitate de colaborator, ceea 
ce asigură cadrului didactic posibilitatea de a testa şi regla obiectivele şi rezultatele învăţării din 
perspectiva relevanţei acestora din punct de vedere cognitiv şi formativ. În măsura 
compatibilizării cu specificul învăţământului umanist, în speţă filologic şi artistic, se folosesc tot 
mai mult resursele noilor tehnologii (laboratoarele de translaţie simultană, e-mail, pagina 
personalizată de web pentru tematică şi bibliografie, materiale auxiliare), cu accent pe 
conexiunile dintre conţinuturi, metode şi mijloacele de învăţământ. 
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Pe lângă asigurarea transferului de cunoştinţe, cadrele didactice concep şi proiectează 
activităţi menite să stimuleze resursele de creativitate ale studenţilor, prin îndrumare colectivă 
(în echipă) sau personalizată, cu accent pe componenta strategică a dezvoltării intelectuale 
(cercuri studenţeşti, cooptarea studenţilor şi masteranzilor în proiecte de cercetare, 
participarea studenţilor la manifestări ştiinţifice şi artistice naţionale şi internaţionale). 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava dispun de programe speciale menite să asigure o viaţă studenţească de calitate şi să ofere 
studenţilor o gamă variată de servicii sociale, culturale şi sportive (săli de sport, Auditorium-ul, 
Lectorate de limbi străine etc.) pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. O parte din 
studenţii facultăţii sunt afiliaţi Ligii Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
organizaţie care colaborează permanent cu alte organizaţii pentru studenţi din Universitatea 
„Ştefan cel Mare”, precum A.S.U.S. (Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Suceava). 
Serviciul de consiliere în domeniul carierei, este menit a stabili conexiuni între studenţi, 
absolvenţi şi piaţa muncii, oameni de afaceri şi studenţi, pentru a-i ajuta pe aceştia din urmă să 
cultive deprinderi şi contacte în domeniul afacerilor. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de programe de stimulare a 
studenţilor cu performanţe înalte, prin: cooptarea acestora în derularea programelor 
SOCRATES; acordarea de burse de mobilitate; acordarea prin concurs a burselor de merit 
pentru performanţă ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă; acordarea de burse în străinătate 
obţinute prin concurs; integrarea în activităţi didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice; 
participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii; tipărirea lucrărilor ştiinţifice în 
publicaţiile facultăţii şi în reviste de cultură. 

Pentru asistarea studenţilor cu dificultăţi în învăţare, cadrele didactice universitare 
oferă programe de consultaţii şi de tutoriat suplimentare, la care studenţii se pot înscrie 
benevol. 

Cadrele didactice concep şi practică predarea ca o componentă a instruirii şi ca sursă 
a învăţării, strategia de predare fiind indusă de obiectivele disciplinei şi orientată în sensul 
obţinerii unor rezultate conforme cu standardele calificării. 

În concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii şi în scopul îmbunătăţirii continue a 
procesului didactic din facultate, în completarea clasicelor manuale şi note de curs, permanent 
actualizate, se aplică strategii moderne de predare, diferenţiate după programul de studiu, 
caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite (cursuri 
interactive, seminarii bazate pe referate şi dezbateri, proiecte didactice, culegerea şi 
prelucrarea de date empirice etc.). În acest scop, în catedre au loc dezbateri şi informări pe 
probleme de didactică universitară. Resursele şi serviciile pe care Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării le oferă studenţilor la toate programele de studiu sunt suficiente, 
adecvate şi relevante, înlesnind atât pregătirea lor de specialitate, cât şi o viaţă studenţească de 
calitate.  

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură pentru studenţii săi resursele de 
învăţare necesare sub formă de manuale şi cursuri, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii, 
antologii, literatură beletristică, reviste de specialitate etc., ce se regăsesc în colecţiile Bibliotecii 
Universităţii şi ale filialelor înfiinţate în cadrul facultăţii – biblioteca Departamentului de Limba şi 
Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării, Biblioteca Italiană, Reading-Room, Lectoratul 
Francez, Lectoratul Spaniol, Lectoratul German, precum şi în Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” 
şi Arhiva Judeţeană Suceava. Studenţii au acces gratuit la aceste resurse de învăţare prezentate în 
format clasic, dar şi pe suport audio, video şi electronic. Având un caracter enciclopedic şi 
acoperind variate domenii, colecţiile bibliotecilor sunt consultate de un număr mare de utilizatori, 
din rândul studenţilor, al cadrelor didactice universitare, de către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, 
precum şi alte categorii de beneficiari. 
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Ca urmare a faptului că bibliotecile au programe şi resurse de procurare a cărţilor şi 
revistelor, colecţiile sporesc anual prin intermediul achiziţiilor de carte românească şi străină, 
al donaţiilor din partea unor oameni de cultură din ţară şi străinătate, al universităţilor 
partenere, al granturilor, al schimburilor de publicaţii, al abonamentelor la principalele reviste 
de specialitate din ţară şi din străinătate pentru disciplinele diverselor programe de studiu.  

Ca urmare a numărului corespunzător de bibliotecari care stau în permanenţă la 
dispoziţia utilizatorilor, universitatea asigură fiecărui student accesul neîngrădit la orice sursă, 
în conformitate cu obiectivele şi cerinţele programelor de studiu. 

 
III.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare 
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a existat mereu preocuparea 

pentru îmbunătăţirea metodelor de predare şi comunicare, pentru a facilita activitatea cadrului 
didactic şi receptivitatea studentului. 

În cadrul bibliotecii Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele 
Comunicării există o bibliotecă proprie care conţine în jur de 500 de volume. Lectoratul 
German (A204) dispune, la rândul ei, de 1000 de volume în limba germană, o parte din acestea 
au fost trimise de Universitatea din Augsburg. Lectoratul Francez (A120) este o structură care 
funcţionează nu doar ca bibliotecă, ci şi ca spaţiu de desfăşurare a unor activităţi cultural-
artistice ce-i atrag pe toţi iubitorii limbii franceze. Biblioteca Ucraineană (A301) este dotată cu 
un număr aproximativ de 500 de volume, donaţie din partea Universităţii „Yurii Fedkovici” din 
Cernăuţi şi de la Uniunea Ucraineanilor din România. Coloctivul de Engleză beneficiază de o 
bibliotecă proprie cu sală de lectură Reading Room (A023). Aceasta din urmă se adaugă 
amplelor spaţii de lectură şi împrumut de la nivelul universităţii, asigurând o informare specifică 
domeniului de studiu, îndrumare specializată şi creând oportunitatea unor noi direcţii de 
cercetare şi studiu individual. Biblioteca Italiană (A122) dispune de 800 de volume, primite din 
partea Comunităţii Montane „Valle Roveto”, Abruzzo, Italia. Lectoratul Spaniol (A203) 
dispune de un număr de 400 de volume donate de către Insititutul Cervantes din Bucureşti.  

Datorită colaborării cu Departamentul de Stat al S.U.A., Biblioteca Universităţii 
„Ştefan cel Mare” din Suceava a primit peste 100 de volume în limba engleză, recent 
publicate la cele mai prestigioase edituri nord-americane. 

Protocoalele încheiate între universitatea noastră şi o serie de universităţi din 
străinătate prevăd şi colaborarea la nivelul bibliotecilor: schimb de informaţii bibliografice, de 
reviste şi de cărţi, precum şi schimb de publicaţii ştiinţifice şi didactice referitoare la 
problematica de interes comun (cu Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova). 

În anul 2012, au fost puse la dispoziţia studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării următoarele săli: 4 săli de curs, 5 săli de 
seminar, 5 laboratoare şi 4 săli de bibliotecă. Spaţiile sunt prevăzute în procesul didactic al 
tuturor programelor de studiu ale facultăţii. Precizăm că alocarea studenţilor pe săli s-a făcut 
ţinând cont de standardele de calitate, respectând raportul dintre numărul de studenţi 
înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor de curs şi seminar şi a laboratoarelor (0,76 m2 / student). 
Programele de studii folosesc, printr-o bună gestionare a orarului şi a gradului de ocupare a 
sălilor, spaţiile de învăţământ ale Facultăţii, sălile de curs, de seminar şi laboratoarele având 
capacitatea de a susţine majoritatea locurilor pentru grupele de studenţi, masteranzi şi 
doctoranzi. 

În acest sens, sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu echipamente tehnice 
moderne, corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii, fiind în acest fel 
compatibile cu cele mai dezvoltate universităţi internaţionale. Spre exemplificare amintim: 
sisteme de proiecţie multimedia, calculatoare, laptopuri, video-proiectoare, retroproiectoare 
portabile, sisteme de traducere simultană, sisteme audio-video etc. (Vezi Anexa 1) 
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În ceea ce priveşte resursele financiare, trebuie precizat că s-au obţinut fonduri de la 
MECTS pentru finanţarea manifestării studenţeşti CONSENSUS, la care au participat studenţi 
de la facultatea noastră, dar şi de la alte universităţi din ţară. 

S-au acordat burse pentru studenţi, atât din alocaţiile de la bugetul de stat, cât şi din 
resurse proprii; s-au găsit sponsori pentru finanţarea diverselor manifestări culturale (Zilele 
Francofoniei, Ziua Hispanităţii , Ziua culturii ucrainene, Ziua culturii italiene, Student pentru 
o zi etc.). 

 
III.9. Transparen ţa informaţiilor de interes public 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură transparenţa publică a datelor 

şi informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele 
de studiu, precum şi actualitatea şi corectitudinea acestor informaţii. În acelaşi timp, facultatea 
asigură confidenţialitatea unor categorii de informaţii despre profesori şi studenţi, conform 
legii. 

Site-ul Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (www.litere.usv.ro), în care sunt frecvent 
actualizate date şi informaţii referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor 
de studiu, la specializările oferite etc. 

Facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi a celorlalte categorii de public interesate, variantele tipărite 
şi/sau electronice ale următoarelor documente: Metodologia de admitere, Ghidul studentului, Ghidul de practică 
de specialitate, Ghidul pentru utilizarea resurselor de învăţământ, Ghidul de consiliere profesională pentru 
studenţii de la învăţământ la distanţă, Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor , Regulamentul 
privind activitatea profesională a masteranzilor, precum şi o serie de prezentări ale: programelor de studiu în 
domeniile şi specializările oferite (licenţă, masterat, doctorat), de asemenea, sunt afişate şi programele analitice 
ale disciplinelor de la masterat şi doctorat; conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi de doctorat; 
manifestările ştiinţifice ale facultăţii; publicaţiile; parteneriatele naţionale şi internaţionale; calificările şi 
competenţele personalului didactic şi de cercetare, orare etc. 

Informaţia oferită de universitate în general, şi de către facultate în special, este 
structurată conform standardelor de calitate şi performanţă asemănătoare celor din spaţiul 
european al învăţământului superior şi răspunde exigenţelor similare altorstructuri universitare 
europene cu care facultatea noastră a iniţiat programe de mobilitate universitară, atât la nivel 
de studenţi, cât şi la nivel de cadre didactice. 

 
IV. CONCLUZII ŞI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALIT ĂŢII ŞI A 

INDICATORILOR DE PERFORMAN ŢĂ UTILIZA ŢI ÎN VEDEREA IERARHIZ ĂRII 
UNIVERSIT ĂŢII/PROGRAMELOR DE STUDII  

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării oferă programe variate şi atractive 
de studii universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt 
în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu 
programe similare din alte universităţi din ţară şi din străinătate (Cluj-Napoca, Timişoara, 
Bucureşti, Angers, Paris III Sorbonne Nouvelle, Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Savoie 
à Chambery, Nice Sophia Antipolis, Augsburg, Lisabona, Coruna, Insulele Baleare), iar, 
prin aceasta, se asigură şi mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice în spaţiul 
universitar european. 

Programele de studii oferite (licenţă, masterat, doctorat) răspund cerinţelor şi 
oportunităţilor pieţei forţei de muncă din Suceava, din România şi din străinătate, şi 
sporesc şansele absolvenţilor de a ocupa posturi la nivelul calificărilor universitare. 
Programele de studii valorifică avantajele şi oportunităţile pregătirii multiculturale şi 
multilingvistice, prin module care vizează spaţiul cultural, local şi regional, multietnic şi 
plurilingvistic. 
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Orientarea interdisciplinară a studiilor universitare din Facultatea de Litere şi 
Ştiinţe ale Comunicării este dovedită de conţinutul disciplinelor studiate, de tematica 
lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, şi de domeniile de cercetare a cadrelor didactice şi a 
studenţilor. 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură şi pregătirea continuă, 
universitară şi postuniversitară, prin cursuri de perfecţionare metodico-didactice şi de 
specialitate a profesorilor din învăţământul preuniversitar, în vederea obţinerii gradelor 
didactice (română, franceză, engleză) şi prin oferta variată de cursuri de limbi străine 
(franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, ucraineană).  

  
 

Anexa 1 

Nr  
crt. 

Denumire spaţiu Nr. 
Sală 

Dotări specifice cu descrierea configuraţiilor 
conform listelor de inventar 

1. Laborator de Creaţie Publicitară A 023 3 Staţii de calcul 
Videoproiector L7A Hitachi  
Camera video Panasonic GS 500 
Camere video Sony 
YAMAHA Mixer v96v2 + MY 16 M-Lan 

2. Laborator Limbi Moderne A 108 21 Staţii de calcul  
20 Monitoare, 17” 
Scanner MusteK Paragon 3600 Pro A3 
Unitate Centrală Prolang 20 pentru maxim 20 elevi 
Consolă profesor cu căşti 
20 unităţi cursant Kit instalare laborator 
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77 
Video-proiector BENQ MP511 

3. Laborator de Informatică LB2 13 Staţii de lucru Pentium 3 (unitate, monitor, 
boxe,CD-rom, tastatură, monitor) 
1 Laptop 

4. Laborator Multimedia A 119 21 Staţii de calcul Imac Intel Core 2 duo  
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77 
Sistem de proiectie compus din videoproietor 

5. Laborator Fonetic A 122 16 Calculatoare Intel Pentium 4  

6. Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine 
Colectivul de Engleză 

A 040 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitoare 17”  
1 Retroproiector 
1 CD- Player 
1 Monitor 19” 
1 Imprimantă OKI B2520 MFP 

7. Decanat A 001 4 PC Intel Pentium 4 cu monitor 17” 
2 Imprimante OKI Laserjet B2520 MFP 
1 Imprimată HP710c 
1 Imprimantă HP LaserJet P2015dn 
4 Laptop-uri 
1 Fax Minolta HF 500A 

8. Lectoratul Francez A 120 1 Calculator Intel Pentium 2/Monitor 17” 
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77 
1 Video-proiector TOSHIBA 
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9. Departamentul de Limba şi Literatura 
Română şi Ştiinţele Comunicării 

A 125 
A 126 

4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17” 
1 Laptop 
1 Copiator Minolta 1052 
1 Imprimanta   
1 Scanner A3 

10. Centrul de Cercetare INTER LITTERAS 
Şcoala doctorală 

A 127 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17” 
2 Multifuncţionale Canon MF-4330 D 

11. Colectivul de Franceză A 128 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”   
2 Imprimante (B 2520  MFP si  
1 Laptop 

12. Secretariat Masterat şi ID A 129 1 Calculator Intel Pentium 4 cu monitor 19” 
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19” 

13. Secretar Şef A 130 2 Calculatoare Intel Pentium 3 cu monitor 19” 
1 Xerox 
1 Server 

14. Lectoratul Spaniol A 203 1 Laptop 
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77 
1 Video-proiector TOSHIBA 

15. Centru de cercetare CADISS  
Şcoala doctorală 

A 202 2Calculatoare Intel Pentium 4 cu 2 monitoare 17” 
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19” 
1 Multifuncţional Canon MF-4330 D    

16. Sala de curs „Constantin Ciopraga” A 206 1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77 
1 Video-proiector BENQ MP511 
1 Laptop 

17. Colectivele de Hispanistică, Italiană şi 
Uraineană 

A 301 1 Copiator 
1 Retroproiector 
2 Calculatoare Intel Pentium 4 
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2.7. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN FACULTATEA DE 
SILVICULTUR Ă 
 

Organizarea facultăţii, structura pe domenii şi programe de studii 
Ponderea ridicată a economiei forestiere în judeţul Suceava, prezenţa masivă a pădurilor şi 

tradiţia învăţământului silvic superior în Bucovina sunt argumentele organizării unor programe de 
studiu din domeniul Silvicultură în cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.  

Facultatea de Silvicultură din Suceava pregăteşte ingineri silvici pentru activităţile complexe 
de gestionare a fondului forestier şi a produselor pădurii, respectiv pentru activităţi de cultură a 
pădurilor, exploatarea şi transportul masei lemnoase, industrializarea primară şi valorificarea lemnului.  

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" şi-a conturat misiunea 
proprie şi obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească în concordanţă cu misiunea şi obiectivele 
generale ale universităţii, cu necesităţile actuale şi perspectivele de gospodărire a fondului forestier, 
bazându-se pe tradiţia europeană a învăţământului silvic superior bucovinean. 

Misiunea Facultăţii de Silvicultură din Suceava este aceea de a perfecţiona sistemul de 
învăţământ superior de specialitate în scopul adaptării la cerinţele impuse de evoluţia societăţii şi a 
economiei. Cererea de competenţe profesionale ale inginerului silvic format în cadrul Facultăţii de 
Silvicultură a evoluat în ultimele două decenii. Excelenţă tehnică şi capacitatea de a rezolva probleme 
de proiectare tehnică a activităţii în silvicultură sunt criteriile dominante de apreciere a inginerului 
silvic, însă absolventului Facultăţii de Silvicultură i se solicită din ce în ce mai mult capacităţi şi 
deprinderi în domenii noi, precum: abordarea ecosistemică a gestionării silvice, managementul riscului 
în contextul schimbărilor climatice, evoluţia către o gestionare bazată pe servicii nu numai pe 
implementare şi control, managementul serviciilor de stocare a carbonului în păduri, managementul 
biodiversităţii, integrarea criteriilor socio-economice în gestionarea forestieră, utilizarea tehnicilor 
moderne de dobândire şi analiză a informaţiilor privind ecosistemelor forestiere, certificarea pădurilor 
şi managementul calităţii. 

Componentele principale ale activităţii Facultăţii de Silvicultură sunt învăţământul şi 
cercetarea ştiinţifică în domeniul forestier. Facultatea îşi îndeplineşte misiunea sa prin perfecţionarea 
continuă a studenţilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al educaţiei permanente, participarea activă 
la viaţa ştiinţifică şi culturală universală, precum şi prin dezvoltarea în interiorul său a unei puternice 
echipe de cercetare care să participe la realizarea unor proiecte ştiinţifice de anvergură şi la 
diversificarea ofertei de studii, în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii. 

În acest scop, Facultatea de Silvicultură asigură programe de studiu la nivel de licenţă, 
masterat şi doctorat. În cadrul domeniului de ierarhizare Agronomie, horticultură, silvicultură, 
inginerie forestieră se desfăşoară programul de licenţă Silvicultură în forma de învăţământ la zi şi la 
distanţă cu durata de 4 ani, iar în cadrul domeniului de ierarhizare Ştiinţe ale mediului , este autorizat 
din anul 2009 şi funcţionează programul de licenţă Ecologie şi protecţia mediului  în forma de 
învăţământ la zi cu durata de 3 ani. 

Programul de licenţă Silvicultură este completat de două programe de masterat, cu durata 
studiilor de 1,5 ani, axate pe probleme centrale ale activităţilor din sectorul silvic, cu specializările: 
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului şi, respectiv, Conservarea 
biodiversităţii şi certificarea pădurilor.  

În cadrul Facultăţii de Silvicultură se asigură posibilitatea de pregătire prin doctorat în 
domeniul fundamental Ştiinţe Agricole şi Silvice, domeniul Silvicultură, sub coordonarea celor patru 
cadre didactice şi cercetători implicaţi în şcoala doctorală.  

Numărul de studenţi în cadrul programului de licenţă este relativ constant. Se constată în 
ultimii ani o tendinţă de solicitare cu precădere a formei de învăţământ la distanţă, chiar în cazul 
proaspeţilor absolvenţi de liceu. La aceasta contribuie, probabil, faptul că Facultatea de Silvicultură 
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din cadrul Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava este singura care propune un program de 
licenţă în Silvicultură la forma învăţământ la distanţă.  

Facultatea de Silvicultură este structurată din punct de vedere al activităţii didactice şi de 
cercetare în Departamentul Silvicultură şi Protecţia Mediului, cu 29 cadre didactice şi de cercetare.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Silvicultură se desfăşoară în 
domeniul cercetării fundamentale şi cercetării aplicate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Politici 
de Mediu şi al Centrului de transfer tehnologic al Facultăţii de Silvicultură, precum şi  în cele trei 
laboratoare de cercetare, Laboratorul de Geomatică, Laboratorul de Procese biologice fundamentale 
şi Laboratorul de Biometrie. Misiunea centrelor de cercetare ale facultăţii este cea de promovare a 
cercetării şi a inovării în domeniul politicilor de gestionare a resurselor de mediu şi a celor forestiere 
prin stimularea colaborării în programe de cercetare, prin valorificarea experienţei membrilor săi în 
activităţi de consultanţă şi expertiză de specialitate, prin promovarea competitivităţii şi performanţei 
unei elite a tinerilor specialişti în domeniu. 

Strategia de dezvoltare organizaţională 
Dezvoltarea organizaţională Facultăţii de Silvicultură presupune urmărirea îndeplinirii  

câtorva obiective strategice: 
- menţinerea unui echilibru între capacitatea de conservare a structurii actuale a programelor de 

studii, prin păstrarea experienţelor bune din trecut, şi inovarea conceptuală şi flexibilizare 
induse prin includerea unor elemente de noutate solicitate de piaţa muncii, precum şi prin 
luarea în considerare a posibilelor schimbări ce se prefigurează în sectorul forestier; 

- atragerea unui număr mai mare de studenţi pentru programele de studii derulate în facultate, 
cu un nivel calitativ superior al pregătirii preuniversitare; 

- asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii resurselor umane în condiţiile actuale de criză şi 
creşterea performanţelor corpului didactic prin promovarea excelenţei academice; 

- preocuparea pentru motivarea şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare profesională şi avansare a 
personalului didactic şi didactic auxiliar. 

Consiliului Facultăţii urmăreşte ca raportul dintre numărul de cadre didactice titulare cu norma 
de baza în universitate şi numărul total de studenţi înmatriculaţi să fie cel stabilit ca optim. În acest 
sens, au fost realizate acţiuni de evaluare a necesarului de personal, de culegere a informaţiilor privind 
organizarea concursurilor conform legislaţiei în vigoare, de stabilire a criteriilor de evaluare şi a 
nivelului de performanţă cerut, de selectare şi promovare prin concurs a cadrelor didactice tinere, de 
alcătuire a fişei postului, de implementare a evaluării periodice pe baza unei grile-punctaj aprobată de 
senatul universităţii, de acordare a gradaţiilor de merit etc. 

Perfecţionarea personalului didactic este un obiectiv constant în facultatea noastră şi se 
realizează prin: participarea la programe internaţionale de cercetare-dezvoltare sau formare continuă, 
burse de mobilitate prin programe specializate, stagii de documentare în universităţi de prestigiu din 
străinătate, participarea la programe naţionale de perfecţionare. 

Se intenţionează iniţierea demersurilor pentru înfiinţarea unui departament de cercetare în 
cadrul Facultăţii de Silvicultură, cu structură funcţională independentă, care să concentreze activitatea 
celor două centre de cercetare ce funcţionează în prezent şi să ofere posibilitatea extinderii şi 
diversificării activităţii de cercetare fără să afecteze modul de derulare a procesului didactic. 

Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate 
În Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” sunt constituite structuri ale managementului 

calităţii. Monitorizarea, evaluarea şi stimularea efectivă a calităţii procesului de învăţământ şi a 
programelor de studii se face urmărind Strategia calităţii la nivelul universităţii  şi Codul de asigurare 
a calităţii .  

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii „ Ştefan cel Mare” şi-a conturat sistemul de 
evaluare şi asigurare a calităţii în conformitate cu obiectivele generale ale universităţii în domeniul 
calităţii.  
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Strategia facultăţii în domeniul calităţii 
Planul strategic al Facultăţii de Silvicultură pe perioada 2013-2017 defineşte principalele 

direcţii de acţiune pentru ameliorarea performanţelor şi a eficienţei facultăţii precum şi creşterea 
capacităţii  de răspuns la schimbările socio-economice rapide şi complexe ce afectează sectorul silvic 
şi gestionarea pădurilor.  

Strategia Facultăţii de Silvicultură privind asigurarea calităţii se referă la modul de mobilizare 
a resurselor pentru realizarea în timp a obiectivelor propuse pe programe de studiu. 

Obiectivele strategiei în domeniul calităţii sunt: 

- îmbunătăţirea conţinutului cursurilor, lucrărilor practice, proiectelor, precum şi modernizarea  
actului predării; 

- implicarea participativă a studenţilor în activităţile didactice şi de cercetare; 

- evaluarea problemelor curente în activitatea didactică şi remedierea acestora, în scopul îmbunătăţirii 
procesului educaţional. 

Implementarea strategiei vizează revizuirea şi reactualizarea metodelor şi mijloacelor de 
predare-învăţare, evaluarea şi adaptarea lor la standardele europene, redimensionarea şi restructurarea 
planurilor de învăţământ şi actualizarea permanentă a acestora, diversificarea ofertei educaţionale şi 
adaptarea acesteia la cerinţele pieţei, precum şi ameliorarea accesului studenţilor la informaţie, toate 
având ca scop final desfăşurarea unui învăţământ de calitate.  

Managementul calităţii se asigură prin monitorizarea şi verificarea periodică a programelor şi 
activităţilor desfăşurate, prin aplicarea unor proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării şi a unor proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral. Aceste 
proceduri sunt cele adoptate în cadrul sistemului de evaluare a calităţii la nivel de universitate.  

Măsurile cu caracter practic şi permanent ce au în vedere aspecte legate de calitate şi 
managementul calităţii sunt:  

• întâlniri periodice, de regulă lunare sau odată la două luni, între cadrele didactice şi reprezentanţi ai 
studenţilor din fiecare an de studiu, cu scopul de a semnala problemele curente legate de activitatea 
didactică, 

•  monitorizarea rezultatelor studenţilor în sesiunile de examene, definirea şi aplicarea măsurilor 
practice care se impun pentru îmbunătăţirea acestor rezultate, 

•  verificarea permanentă a indicatorilor de calitate privind funcţionarea centrului de transfer 
tehnologic din cadrul facultăţii, 

• desfăşurarea unui proces continuu de adaptare şi sintetizare a criteriilor de departajare a activităţii 
cadrelor didactice în funcţie de perfecţionarea profesională, 

•  corelarea strategiei facultăţii cu cerinţele pieţei muncii în domeniul forestier sau alte domenii 
relaţionate, 

•  extinderea legăturilor cu instituţiile de învăţământ superior din ţară cu acelaşi profil sau cu profiluri 
înrudite în scopul colaborării pentru definirea unor direcţii de acţiune şi a etapelor de urmat în 
dezvoltarea învăţământului silvic, 

•  permanenta corecţie constructivă a procedurilor de admitere la facultate, 

• cooptarea studenţilor interesaţi în activităţi practice de cercetare desfăşurate împreună cu cadrele 
didactice în cadrul centrului de transfer tehnologic şi pe fondurile didactice de vânătoare.  

Structura sistemului de calitate în cadrul Facultăţii de Silvicultură 
 În ceea ce priveşte organizarea sistemului de asigurare a calităţii în Facultatea de Silvicultură 
funcţionează o comisie de asigurare a calităţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurii 
complexe de monitorizare a calităţii existente la nivelul  universităţii.  Comisia pentru Evaluarea şi 
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Asigurarea Calităţii asigură monitorizarea, evaluarea, intervenţia corectivă şi preventivă, respectiv 
îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi a programelor de studii. 

Din comisie fac parte trei cadre didactice şi un student. Comisia cooperează pentru 
monitorizarea activităţii cu directorul de departament şi cu coordonatorii programelor de studii de 
licenţă şi de masterat şi informează Consiliul  Facultăţii despre activitatea desfăşurată. 

Comisia implementează procedurile stabilite la nivel de universitate şi acţionează pentru 
dezvoltarea unei culturi a calităţii prin monitorizare, evaluare şi intervenţia corectivă şi preventivă în 
vederea asigurării calităţii procesului educativ şi de cercetare. Comisia are următoarele atribuţii:  

•  coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

•  elaborează anual un raport realist de evaluare internă privind calitatea educaţiei în facultatea 
noastră; raportul este pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi prin afişare sau publicare;  

• formulează propuneri concrete de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al calităţii 
Planul strategic al Facultăţii de Silvicultură în domeniul calităţii pune accentul pe principalele 

componente ale activităţii universitare: calitatea procesului de învăţământ, calitatea cercetării 
ştiinţifice şi calitatea resurselor umane.  

În conformitate cu regulamentele din domeniul calităţii ini ţiate şi aprobate la nivelul 
universităţii, Facultatea de Silvicultură aplică: 

- procedurile privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 
desfăşurate; 

- procedurile privind evaluarea calităţii corpului profesoral; 

- procedurile privind monitorizarea activităţii de cercetare; 

- procedurile privind evaluarea rezultatelor procesului învăţării. 

Un element de bază în cadrul practicilor pentru asigurarea calităţii este reprezentat de 
evaluarea sistematică, periodică, a cadrelor didactice de către studenţi.  

Scopul acestei evaluări este în primul rând reprezentat de îmbunătăţirea modului de predare şi 
a conţinutului cursurilor, proiectelor şi lucrărilor de laborator.  

Evaluarea calităţii, pentru îndeplinirea scopului stabilit, se realizează prin: 

- monitorizarea inovaţiilor în domeniul predării şi învăţării,  

- identificarea punctelor tari şi a celor slabe ale procesului de predare-învăţare,  

- evidenţierea modului de implicare a studenţilor în activităţile didactice,  

- estimarea numărului de ore pe care le alocă studenţii pregătirii activităţilor didactice, 

- sesizarea unor dificultăţi întâmpinate de studenţi în aprofundarea materiei, reţinerea şi aplicarea 
cunoştinţelor,  

- iniţierea studenţilor în activităţile de cercetare.  

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi se face pe baza unor chestionare elaborate la 
nivelul universităţii. Chestionarele sunt distribuite studenţilor în vederea completării, apoi prelucrate. 
Pe baza rezultatelor prelucrării se întocmeşte un raport final cuprinzând numărul total al cadrelor 
didactice evaluate, al studenţilor evaluatori şi calificativele obţinute.  
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Indicatori de performan ţă şi rezultate ale auditului intern al calităţii 

Monitorizarea internă a programelor de studii şi monitorizarea externă de 
către specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor şi absolvenţi 

În universitate exista un regulament privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 
periodică a fiecărui program de studiu şi a diplomelor emise. Regulamentul şi procedurile privind 
iniţierea şi evaluarea programelor de studii este implementat la nivelul Facultăţii de Silvicultură.  

Pe parcursul anului s-a analizat modul în care planul de învăţământ răspunde cerinţelor 
formării profesionale actuale, în funcţie de efectele introducerii în anul universitar anterior a unor 
discipline noi sau cele ale reducerii ponderii anumitor discipline. 

S-au actualizat programele analitice al toate disciplinele, la zi şi la ID, respectându-se cerinţele 
exprimării atât a conţinutului disciplinei, cât şi a practicilor asociate predării, învăţării şi evaluării şi a 
definirii competenţelor şi deprinderilor urmărite prin studierea fiecărei discipline.  

Diplomele sunt emise în concordanţă cu cerinţele calificărilor universitare.  

Programele de studiu sunt perfecţionate periodic, prin corelare cu cerinţele pieţei muncii, 
pentru asigurarea competenţelor generale şi profesionale necesare profilului silvic. 

Examinarea şi notarea studenţilor se realizează pe bază de criterii şi tehnici transparente de 
evaluare, aplicate cu consecvenţă şi precizate în Regulamentul privind activitatea profesională a 
studenţilor şi în Regulamentul cadru privind examinarea şi notarea studenţilor, cu proceduri specifice 
programelor de studii. La examinare participă întotdeauna încă un cadru didactic de specialitate. 

Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia 
necesară sunt stabilite de către cadrul didactic titular, în programa analitică a disciplinei şi sunt 
aprobate după analiza lor de colectivul departamentului. Tehnicile si metodele de examinare sunt 
aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului de fiecare titular de disciplină. 

Metodele de predare-învăţare se axează pe dialogul cu studenţii, pe importanţa laturii 
formative în activitatea didactică care, alături de cea informativă, stimulează învăţarea creativă şi 
contribuie la îmbunătăţirea permanentă a cunoştinţelor, a calităţilor şi competenţelor studenţilor. Un 
rol important în aprecierea nivelului de pregătire revine activităţii desfăşurate de studenţi pe tot 
parcursul semestrului.  

Din programele analitice ale disciplinelor se observă că fiecare curs este astfel proiectat încât 
să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. La majoritatea disciplinelor sunt solicitate contribuţii 
personale ale studenţilor prin intermediul referatelor şi proiectelor. 

Criteriul nr. 1 (PI) PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE 
Standardul PI 1 Asigurarea resurselor umane 

 La nivelul Facultăţii de Silvicultur ă există o preocupare permanentă pentru 
asigurarea resurselor umane necesare derulării la standarde de calitate a activităţilor de predare şi 
învăţare. 

(P) I 1.1. Personal de predare şi de cercetare cu norma de bază 

Numărul total de membri ai personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică cu norma de 
bază/titulari în universitate, conform statelor de funcţii pentru ultimii 5 ani universitari, pe grade 
didactice şi de cercetare, se prezintă în tabelul 1. 

 
Numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din Facultatea de Silvicultură 

Tabelul 1 

Grad didactic sau de cercetare 
2007 - 
2008 

2008 -
2009 

2009 - 
2010 

2010 -
2011 

2011 -
2012 

Preparator 1 0 0 0 0 



 

 117

Asistent universitar 4 4 4 4 1 
Şef de lucrări 12 13 13 13 16 
Conferenţiar universitar 10 10 10 9 9 
Profesor universitar 2 2 2 1 1 

 

(P) I 1.2. Personal de predare şi de cercetare asociat 

Numărul total de cadre didactice şi de cercetare asociate/care deţin relaţii contractuale pe 
perioadă determinată cu instituţia, în ultimii 5 ani universitari, pe grade didactice şi de cercetare, se 
prezintă în tabelul 2. 

 
Facultatea de Silvicultură: Personal didactic şi de cercetare asociat  

Tabelul 2 

Grad didactic sau de cercetare 
2007 - 
2008 

2008 -
2009 

2009 - 
2010 

2010 -
2011 

2011 -
2012 

Asistent universitar 1 1 1 1 0 
Şef de lucrări 2 0 0 0 5 
Conferenţiar universitar 2 5 1 2 1 
Profesor universitar 8 2 2 2 0 
Asistent cercetare 0 2 5 5 5 
Cercetător ştiinţific 0 0 1 1 2 

 

Standardul PI 2 Curriculum şi calificări  

Facultatea asigură organizarea de programe de studii al căror curriculum este adecvat nevoilor 
de formare ale studenţilor şi oferă acestora şanse cât mai mari în inserţia pe piaţa muncii prin 
calificările obţinute în urma absolvirii programelor de studii. 

 
Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru progr amele de studii 

ale Facultăţii de Silvicultur ă (2012) 
Tabelul 3 

Valori pentru programele 
de studii de 

Cod 
variabil ă 

Variabila de ierarhizare 
licenţă master 

(P) I 2.1 Specializări  3 2 
(P) I 2.11 Absolvenţi cu diplomă de finalizare a studiilor 78 42 
 Absolvenţi fără diplomă de finalizare a studiilor 14 9 
(P) I 2.12 Studenţi înmatriculaţi în primul an, total din care: 191 59 
 pe locuri bugetare 55 35 
 pe locuri cu taxă 136 24 
(P) X 17 Locuri scoase la concurs, total din care: 206 80 
 pe locuri bugetare 55 35 
 pe locuri cu taxă 150 45 
(P) X18 Candidaţi înscrişi 293 66 

 

Criteriul nr. 2 (C) CERCETARE ŞTIIN ŢIFIC Ă 
Standardul C1 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiin ţifică/creaţie artistică 

 Facultatea de Silvicultură are în vedere implicarea în activitatea de cercetare 
ştiin ţifică/creaţie artistică, prin creşterea permanentă a rezultatelor efectiv obţinute la nivelul 
programelor sale de studii. 
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Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  
Facultatea de Silvicultură (2012) 

Tabelul 4 
Valori rezultate 

pentru  
Cod 

variabil ă 
Variabila de ierarhizare 

titulari asociaţi 
(P) C 1.1 Lucrări indexate ISI Web of Knowledge 4  
(P) C 1.2 Articole indexate BDI   
(P) C 1.3 Articole CNCSIS (B) 11  
(P) C 1.4 Cărţi la edituri internaţionale   
(P) C 1.5 Cărţi la edituri CNCSIS 1  
(P) C 1.6 Capitole de cărţi la edituri internaţionale 3  
(P) C 1.7 Capitole de cărţi la edituri CNCSIS   
(P) C 1.8 Numărul total de titluri de doctor acordate 3 1 

 

Criteriul nr. 3. Relaţiile universităţii cu mediul extern 
Standardul SS1. Relaţia cu mediul socio-economic 

Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  
Facultatea de Silvicultură (2012) 

Tabelul 5 

Cod 
variabil ă 

Variabila de ierarhizare Valori 

(P) C 2.5 Venituri din prestări de servicii şi furnizare de produse  
(P) R 3.1 Acorduri/parteneriate cu sectorul socio-economic 8 
(P) R 3.3 Popularizarea ştiinţei: participanţi la conferinţe deschise 

publicului 
- 

(P) X 15.a Angajabilitate1: Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12 
luni după finalizarea studiilor de 

 

 licenţă 57 
 master  28 
 doctorat 6 

 
Standardul SS2. Internaţionalizare 

Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru  
Facultatea de Silvicultură (2012) 

Tabelul 6 

Cod 
variabil ă 

Variabila de ierarhizare Valori 

(P) S 3.7 Mobilităţi studenţeşti2 (incoming):  
 Număr studenţi sprijiniţi prin programele guvernamentale 

destinate etnicilor români 
0 

(P) S 3.8 Şcoli de vară / iarnă internaţionale: participanţi 0 
(P) R 1.5 Mobilitatea cadrelor didactice (out-going):  
 - personal de predare şi de cercetare cu normă de bază 4 
 - personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă 

determinată   
- 

(P) I 1.6b Personal format în afara universităţii, în România,  cu diplomă 
de: 

 

 licenţă 17 
 master 2 
 doctorat 17 
 Personal cu diplome de licenţă, master sau doctor eliberată de o 

altă universitate din străinătate 
6 
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Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea 
personalului 

Pentru ansamblul programelor de studii din Facultatea de Silvicultură, raportul dintre numărul 
cadrelor didactice şi numărul de studenţi echivalenţi unitari este aproximativ 1/16, iar cel al numărului 
de posturi didactice din statele de funcţiuni şi numărul de studenţi echivalenţi unitari este aproximativ 
1/10. Sunt respectate, aşadar, cerinţele normative cele două rapoarte încadrându-se în intervalul 
considerat optim pentru realizarea obiectivelor programelor de studii şi pentru asigurarea standardelor 
calităţii academice.  

La nivelul resursei umane, direcţiile de acţiune ale facultăţii sunt: 

- selecţia şi avansarea în cariera didactică a celor mai performante cadre, prioritar a celor tinere; 

- asigurarea oportunităţilor de promovare în ierarhia universitară bazată pe evaluarea calităţii 
activităţii didactice şi de cercetare; ajustarea criteriilor de apreciere a personalului didactic în 
vederea recunoaşterii mai pregnante a rolului activităţii didactice; 

- asigurarea unei structuri de personal echilibrate pe grade didactice şi în raport cu numărul de 
studenţi, cu preocupare preferenţială pentru ocuparea prin titularizare a posturilor de asistent 
universitar; 

- promovarea unei politici de atragere în colectiv a specialiştilor din domeniul silviculturii şi al 
ştiinţei mediului pentru a asigura o structură de personal adaptată cerinţelor de calitate a procesului 
didactic. 

 

Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral  
Procedura de evaluare colegială este aplicată anual în cadrul departamentului Facultăţii de 

Silvicultură în conformitate cu Regulamentul şi procedurile privind evaluarea periodică a calităţii 
corpului profesoral aprobat la nivelul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava.  

Evaluarea anuală (pentru anul calendaristic 2012) s-a desfăşurat prin distribuirea fişelor de 
evaluare colegială membrilor corpului profesoral al facultăţii, pe grupe de discipline înrudite.  

Aprecierile din fişă au avut la bază criterii generale de evaluare: implicarea în viaţa facultăţii 
şi asumarea sarcinilor la nivelul departamentului pregătirea şi perfecţionarea continuă pentru calitatea 
activităţilor didactice prestate, precum şi,  în mod deosebit, deontologia profesională a fiecărui cadru 
didactic şi calităţile acestuia puse în evidenţă ca membru al departamentului.  

În urma distribuirii şi completării fi şelor menţionate ca urmare a evaluării colegiale, 27 cadre 
didactice au avut punctaje ce au permis atribuirea calificativului Foarte bine şi  2 cadre didactice au 
primit calificativul calificativ Bine. 

Evaluarea de către studenţi priveşte activitatea tuturor cadrelor didactice, la toate disciplinele 
şi formele de instruire şi constituie o componentă esenţială în asigurarea şi evaluarea calităţii din 
universitate. În vederea realizării acestui aspect al evaluării au fost distribuite fişele conforme cu 
regulamentul instituit la nivelul universităţii, fi şe care au fost completate de către studenţi. Informaţiile 
au fost centralizate şi prelucrate.  În urma distribuirii şi completării fi şelor menţionate, aproape toate 
cadrele didactice au avut punctaje ce au permis atribuirea calificativului Foarte bine (un singur 
calificativ Bine). 

Pornind de la autoevaluarea anuală realizată de fiecare cadru didactic prin completarea fişei de 
autoevaluare, a fost aplicată procedura de evaluare multicriterială efectuată de directorul de 
departament. 

Prin procedura de evaluare multicriterială finală efectuată de decanul facultăţii, s-a urmărit 
gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă prin raportarea la evaluarea anterioară a 
directorului de departament, la rezultatul evaluării efectuate de către studenţi. Se constată, pe 
ansamblu, o scădere a nivelului rezultatelor privind calitatea corpului profesoral obţinute în anul 
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anterior (10 rezultate Foarte bine, 14 Bine şi  2 Satisfăcător), situaţie datorată exigenţelor crescute 
introduse pentru criteriul privind autoevaluarea. 

Centrarea pe student a activităţilor didactice şi accesibilitatea resurselor 
pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare 

Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme 
cu programul de studiu, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite. 

Metodele de predare-învăţare, adaptate specificului fiecărei discipline sunt prezentate în 
programele analitice. Toate disciplinele la zi si la ID sunt acoperite cu cursuri în variantă electronică, 
şi majoritatea titularilor au curs şi lucrări de laborator tipărite. 

Facultatea dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe deosebite în 
învăţare (în baza Regulamentului de acordare a burselor de studiu) şi de recuperare a celor cu 
dificultăţi în învăţare (program de activităţi tutoriale şi de consultaţii). 

Resursele si serviciile oferite studenţilor Facultăţii de Silvicultură asigură buna desfăşurare a 
procesului didactic şi de cercetare. 

Facultatea de Silvicultură asigură resurse de învăţare pentru toate programele de studii, în 
format clasic sau electronic (cursuri, caiete de lucrări practice sau îndrumare de laborator, CD-uri 
didactice, planşe, programe informatice specifice). 

Acestea se găsesc în biblioteca tehnică a universităţii şi în cea a facultăţii, precum şi la 
departament, în laboratoarele didactice şi de cercetare ştiinţifică. Studenţii au acces gratuit la toate 
aceste resurse.  

Biblioteca proprie a Facultăţii de Silvicultură are peste 600 titluri de carte de specialitate şi 6 
colecţii de periodice. Sunt abonamente la reviste străine de specialitate ("Forestry" şi "Journal of 
Forestry"). 

Există un raport optim între resursele de învăţare disponibile şi numărul de studenţi. 

Transparenţa informaţiilor de interes public  
Facultatea de Silvicultură oferă informaţii actuale, conforme cu realitatea, despre specializări, 

programe de studiu, diplome, personal didactic şi de cercetare, facilităţi oferite studenţilor, prin 
intermediul site-ului www.silvic.usv.ro, prin pliante, broşuri, afişe, precum şi la avizierul facultăţii. 

Anual, raportul Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este făcut public prin afişare 
şi în format electronic, iar propunerile de îmbunătăţire a asigurării calităţii în educaţie sunt urmărite 
îndeaproape pentru implementare la termenele prevăzute.  

 

Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a indicatorilor de 
performanţă utilizaţi în vederea ierarhizării universit ăţii / programelor de 
studii 

 

Facultatea dispune de structuri, strategii şi procedee concrete pentru managementul şi 
asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare. 

Sunt necesare în continuare eforturi pentru conştientizarea la nivel individual a necesităţii 
depunerii unui efort suplimentar de obiectivizare, analiză şi diagnosticare a posibilităţilor de 
îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional.  
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Monitorizarea programelor de studii 

Activitatea de monitorizare a programelor de studii are caracter permanent şi permite 
adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la cerinţele pieţei şi la 
acumulările în planul cunoaşterii. La fiecare reactualizare a planului de învăţământ şi a programelor 
analitice se urmăreşte asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi din UE. 

Recomandări: 

- revizuirea  cursurilor care sunt editate de mai mult de patru ani; 

- publicarea cât mai rapidă a cursurilor care nu sunt în prezent disponibile decât în format electronic; 

- analiza în cadrul departamentului, pe grupe de discipline, a suprapunerilor ce ar putea interveni prin 
abordarea unor discipline noi, în urma actualizării planurilor de învăţământ; 

- prezentarea periodică şi discutarea în cadrul departamentului a programelor analitice şi a cursurilor 
nou editate; 

- încheierea unui număr mai mare de acorduri de tip ERASMUS şi favorizarea mobilităţilor 
studenţilor în universităţi partenere din străinătate. 

Activitatea de cercetare 

Este sesizabilă încă o reticenţă în asumarea unor responsabilităţi în domeniul cercetării şi al 
activităţilor adiacente procesului didactic. Se observă un număr foarte redus al publicaţiilor cotate ISI.  

Implementarea şi monitorizarea procedurilor de evaluare a activităţii ştiinţifice a condus în 
mod clar la conştientizarea importanţei elaborării unor lucrări ştiinţifice de calitate, care să poată fi 
publicate în reviste incluse în baze de date internaţionale sau recunoscute la nivel naţional în domeniul 
Silvicultură.  

Ca urmare a proiectelor de cercetare în derulare au fost disponibile fonduri pentru deplasări în 
străinătate şi a crescut sensibil numărul participărilor al conferinţe internaţionale.  

Măsuri: 

- continuarea monitorizării pozitive şi active a cercetării desfăşurate de colectivul facultăţii; 

- realizarea unor sesiuni interne de prezentare a rezultatelor activităţii ştiinţifice obţinute în cadrul 
proiectelor;  

- evidenţierea rezultatelor activităţii ştiinţifice şi discutarea lor în cadrul departamentului sau pe 
grupuri de cadre didactice reunite după criteriile compatibilităţii şi convergenţei preocupărilor de 
cercetare, astfel încât concluziile să reprezinte un adevărat imbold pentru continuare, chiar şi în lipsa 
unor finanţări suplimentare. 

Autoevaluarea cadrelor didactice  

Facultatea dispune de personal didactic care corespunde standardelor în raport cu numărul 
total al studenţilor. Calificarea personalului didactic corespunde specificului programelor de studiu şi 
obiectivelor de calitate propuse.  

Autoevaluarea cadrelor didactice se face anual, iar rezultatele sunt analizate şi interpretate în 
vederea asigurării calităţii actului didactic şi de cercetare. 

Măsuri şi recomandări: 

- îmbunătăţirea şi, mai ales, simplificarea procedurilor de autoevaluare prin analiza relevanţei 
indicatorilor propuşi în fişa de autoevaluare în cuantificarea justă a activităţii; 

- realizarea unui echilibru între evaluarea activităţii ştiinţifice şi a celei didactice, în prezent sistemul 
de evaluare a activităţii ştiinţifice fiind mult mai obiectiv şi clar decât sistemul de evaluare a 
activităţii didactice. 
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Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Exista un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de Senat, 
care se aplică şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale, fiind accesibile doar decanului, rectorului şi 
persoanei evaluate. 

Recomandare: 

- fiecare cadru didactic ar trebui sa aibă propriul sau sistem de evaluare a activităţii didactice de către 
studenţi, pentru un feed-back obiectiv şi rapid asupra calităţii procesului de învăţământ. 

Măsuri: 

- comisia a propus discutarea în departament a oportunităţii îmbunătăţirii sistemului de evaluare, 
precum şi definirea unor modalităţi de implementare a unei evaluări mult mai obiective (individuală, 
anonimă şi opţională) a procesului de învăţământ de către studenţi. 

Evaluarea colegială 

Evaluarea colegiala este organizata periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinţe 
colegiale. Rezultatul este, în majoritatea cazurilor, cel aşteptat. 

Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 

Examinarea şi notarea studenţilor se realizează pe baza unor criterii, regulamente şi tehnici 
care sunt riguros şi consecvent aplicate. Procedeele de examinare şi evaluare sunt centrate pe 
rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în detaliu. 

Învăţarea creativă este stimulată prin elaborarea de lucrări independente bazate pe cunoştinţele 
însuşite riguros. Numărul relativ mic de studenţi facilitează o învăţare centrată pe student şi pe 
competenţe şi asigură un învăţământ de calitate superioară.  

Recomandări: 

- includerea în proporţie cât mai mare a rezultatelor evaluării activităţii studenţilor la seminarii şi 
laboratoare în procesul final de notare; 

- introducerea unor referate opţionale care să stimuleze creativitatea. 

Măsuri: 

- analiza periodică în cadrul departamentului şi pe grupe de discipline a modalităţilor de îmbunătăţire a 
centrării pe student a activităţilor didactice, inclusiv prin intermediul referatelor şi proiectelor. 

Dezvoltarea bazei materiale 

Resursele şi serviciile oferite studenţilor sunt adecvate şi relevante pentru facilitarea învăţării 
şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. 

Programul de investiţii realizate la nivelul universităţii a permis extinderea spaţiilor proprii de 
învăţământ.  

Dotarea laboratoarelor de cercetare a fost dezvoltată în domeniile cadastrului forestier, al 
proceselor biologice fundamentale din ecosistemele forestiere şi cel al dendrocronologiei, iar în 
perspectivă se vor dezvolta şi celelalte direcţii incluse în programele de cercetare ale facultăţii. 



 

 123

 

 

Transparenţa informaţiilor de interes public 

Informaţia oferită public de facultate în ceea ce priveşte calificările şi programele de studiu 
oferite este completă şi disponibilă electronic şi în formă tipărită. S-a editat un material de prezentare a 
Facultăţii de Silvicultură care completează informaţiile referitoare la structura şi activităţile 
desfăşurate de facultate disponibile în formă electronică. 
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2.8. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN 
FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRA ŢIE 
PUBLICĂ 

 
I. Organizarea facultăţii, departamente didactice, structura pe domenii 

de ierarhizare (programe de studii componente) 
 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică (FSEAP) din cadrul Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava a luat fiinţă în anul 1999 conform Hotărârii de Guvern 
866/21.10.1999. Facultatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea învăţământului 
nr. 1/2011 - cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 88/1993 privind evaluarea şi 
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior, Statutul cadrelor didactice şi Carta 
Universităţii din Suceava. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică (FSEAP) 
răspunde nevoilor de formare de specialişti în ştiinţe economice, administrative şi juridice de 
înaltă performanţă prin oferirea de programe de studii novatoare care să integreze rezultatele 
cercetării ştiinţifice şi care să contribuie la dezvoltarea a cunoştinţelor.  
 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, asigură obţinerea de către studenţi a 
unui cumul de abilităţi, pentru ca viitorii absolvenţi să se poată integra într-un mediu 
economic foarte diversificat şi în continuă schimbare, în care evenimentele şi cultura locală 
interacţionează cu o economie fără frontiere. Pe de altă parte, facultatea oferă un sistem de 
servicii, cu un management strategic performant prin care să se obţină noi surse de finanţare, 
fiind preocupată şi de identificarea unor noi modalităţi de concepere a programele 
universitare, de a diversifica educaţia continuă prin cursuri de perfecţionare şi specializare în 
concordanţă cu cerinţele pieţei, de a dezvolta programe de cercetare, de a înfiinţa centre de 
consultanţă şi de a organiza manifestări ştiinţifice. 
 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică are o politică ce susţine legătura 
dintre educaţie şi cercetare, facilitează cercetarea şi stabileşte ariile prioritare de cercetare. 
Strategia de cercetare a facultăţii asigură un echilibru între cercetarea fundamentală şi cea 
aplicată. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă obligatorie a activităţii cadrelor 
didactice (fişa de evaluare a cadrelor didactice – F09) şi constituie totodată criteriul principal 
de evaluare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare. Cadrele didactice au 
obligativitatea antrenării studenţilor în activitatea de cercetare. Valorificarea cercetării 
ştiinţifice s-a realizat şi se realizează în principal prin publicaţii ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale precum şi prin participări la simpozioane şi sesiuni. 
 
Conducerea facultăţii este asigurată de Consiliul Facultăţii şi Decan (Prof. univ. dr. Carmen 
Eugenia NĂSTASE)– organe alese în conformitate cu Legea învăţământului nr. 1/2011, şi 
Carta Universităţii, aprobată de Senatul Universităţii din Suceava în februarie 2012. 
Activitatea la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică este organizată 
în 4 departamente după cum urmează: 
• Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Informatică economică – director - Prof. 

univ. dr. Elena HLACIUC; 
• Departamentul de Economie, Administrarea afacerilor şi Turism – director – Prof. 

univ. dr. Valentin HAPENCIUC; 
• Departamentul de administraţie publică şi drept – director - lect. univ. dr. Irina 

BILOUSEAC. 
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În prezent, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică funcţionează 
programe de studii universitare la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie Publică (FSEAP asigură programele de studii universitare de 
licenţă (cursuri de zi, 3 ani) precizate în tabelul 1. 



Tabelul 1. Programe de studii autorizate provizoriu / acreditate la 01.04.2013 

CATEG. Domeniul de 
licenţă 

Programul de 
studii A/AP Forma de 

învăţământ 

Autorizare 
Provizorie 
CNEAA/ 
ARACIS/ 

HG 

Acreditare 
Adresa ARACIS / 

HG 

Nr. maxim 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 

ARACIS nr. 
530/15.02.2013 

Data validarii in 
sedinta Consiliul 

ARACIS 

Calificativ 
propus 

Data limită 
a depunerii 
dosarului 

de evaluare 
periodică 

B A Zi 568/16.08.1995 

HG 966/2011                               
ARACIS nr. 

5775/26.05.2010 
(mentinere acreditare)           
HG 635/11.06.2008   
HG 1082/11.09.2003 

100 20.05.2010 Încredere 05.2015 

B 

Administraţie 
publică 

A ID 
944/29.08.2002                 
HG 
635/11.06.2008 

ARACIS nr. 
6733/09.07.2009 

HG1093/30.09.2009 
75 25.06.2009 Încredere 07.2014 

B A Zi 568/16.08.1995 

HG 749/24.06.2009                    
ARACIS nr. 

5802/16.06.2009 
(mentinere acreditare)             
HG 635/11.06.2008                            
HG 676/28.07.2007                  
HG 1609/30.09.2004           
HG 696/24.08.2000 

50 28.05.2009 Încredere 06.2014 

B 

Ştiinţe 
administrative 

Asistenţă 
managerială şi 

secretariat 

A ID 

HG 
944/29.08.2002             

HG 
635/11.06.2008 

HG 966/2011                                
ARACIS nr. 

9918/07.12.2010 
60 25.11.2010 Încredere 12.2015 

A Finanţe 
Finanţe şi 
bănci  

A Zi 
HG 

294/16.06.1997 

HG1093/30.09.2009                        
ARACIS nr. 

2225/17.03.2009 
(mentinere acreditare)           
HG 635/11.06.2008   
HG 676/28.07.2007     
HG 1609/30.09.2004  

75 26.02.2009 Încredere 03. 2014 

B Management Management A 

Zi HG1093/30.09.200
9    

HG 
635/11.06.2008   

CNEAA nr. 
978/30.04.2004 
(pentru 4 ani)                                 

HG 966/2011                              
ARACIS nr. 

2047/25.03.2011 
100 17.03.2011 Încredere 03.2016 
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CATEG. Domeniul de 
licenţă 

Programul de 
studii A/AP Forma de 

învăţământ 

Autorizare 
Provizorie 
CNEAA/ 
ARACIS/ 

HG 

Acreditare 
Adresa ARACIS / 

HG 

Nr. maxim 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 

ARACIS nr. 
530/15.02.2013 

Data validarii in 
sedinta Consiliul 

ARACIS 

Calificativ 
propus 

Data limită 
a depunerii 
dosarului 

de evaluare 
periodică 

A 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale  

A 

Zi HG 
693/12.06.2003                       

HG 
635/11.06.2008   

ARACIS 
nr.642/05.02.2009  

HG1093/30.09.2009 
50 29.01.2009 Încredere 02.2014 

E 

Cibernetică, 
statistică şi 
informatică 
economică 

Informatica 
economica 

AP IF 

ARACIS nr. 
5371/28.07.2008                    

HG 
635/11.12.2008  

HG1093/30.09.200
9 

  50 17.07.2008 Încredere   

B A Zi 

CNEAA nr. 
1293/6.06.2000              

HG 
696/24.08.2000 

HG nr. 707/18.07.2012 
ARACIS nr. 

3982/08.06.2012 HG 
635/11.06.2008 

ARACIS nr.3486/2007                     

100 31.05.2012 Încredere 06.2016 

B 

Contabilitate  
Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune 

A ID 

HG 
944/29.08.2002                          

HG 
635/11.06.2008 

ARACIS nr. 
6733/09.07.2009  

HG1093/30.09.2009 
75 25.06.2009 Încredere 07.2014 

B 
Administrarea 
afacerilor 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor 

A Zi 

HG 
442/31.07.1998  

HG 
568/16.08.1995 

HG1093/30.09.2009      
ARACIS nr. 

7426/31.07.2009 
(mentinere acreditare)                
HG 635/11.06.2008    
HG 1609/30.09.2004       

CNEAA 
1848/13.07.2004           

HG 535/01.07.1999                                                   

100 09.07.2009 Încredere 07.2014 
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CATEG. Domeniul de 
licenţă 

Programul de 
studii A/AP Forma de 

învăţământ 

Autorizare 
Provizorie 
CNEAA/ 
ARACIS/ 

HG 

Acreditare 
Adresa ARACIS / 

HG 

Nr. maxim 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 

ARACIS nr. 
530/15.02.2013 

Data validarii in 
sedinta Consiliul 

ARACIS 

Calificativ 
propus 

Data limită 
a depunerii 
dosarului 

de evaluare 
periodică 

B A ID 

HG 
568/16.08.1995  

HG 
635/11.06.2008  

HG1093/30.09.200
9 

HG 966/2011                               
ARACIS nr. 

9918/07.12.2010 
60 25.11.2010 Încredere 12.2015 

B A Zi 
HG 

568/16.08.1995 

ARACIS nr. 
3749/03.05.2011 

ARACIS nr. 
6335/02.10.2008(MA);      
HG 635/11.06.2008;                   
HG 676/28.07.2007;                 

HG88/2005  
HG 696/24.08.2000 

80 29.09.2008 Încredere 09.2013 

B 

Administrarea 
afacerilor  

A ID 

HG 
635/11.06.2008  

HG 
676/28.07.2007   

HG 
944/29.08.2002              

HG 966/2011                                
ARACIS nr. 

9918/07.12.2010 
60 25.11.2010 Încredere 12.2015 

D Drept Drept AP IF 

CNEAA 
nr.2213/03.11.200

5                 HG 
635/11.06.2008 

ARACIS nr. nr. 
1831/10.04.2013 

75 28.03.2013 Încredere 01.2018 

E Economie 

Economie 
generală şi 
comunicare 
economică 

AP IF 

HG 
631/30.06.2010     

ARACIS nr. 
5723/26.05.2010   
hotărâre Birou 

Senat 
nr.11/02.02.2010 

05.2015 50 20.05.2010 Încredere   
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Tabelul nr. 2. Situaţie programe de studii de masterat la data de 01.01.2013 

Domeniul de 
licenţă Acreditat 

Programul de 
studii de 
masterat 

Durata 
studiilor
/ Forma 

de 
învăţă-
mânt 

Forma de 
învăţământ 

Aprobare 
înfiin ţare şi 
organizare 

prin 
Hotărâre 

Senat USV 

Acreditare  
 Adresa ARACIS / Ordin 

Minister 

Nr. 
maxim de 
studenţi 
(buget + 

taxa) 

Evaluare 
internă 

CEAC USV 

Data ultimei 
evaluări 
ARACIS 

Data limită a 
depunerii 

dosarului de 
evaluare 

periodică la 
ARACIS 

DA 

Management 
şi audit în 
administraţie 
şi afaceri   

2 ani cu frecvenţă  

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011 
Ordin MECTS nr. 
4630/11.08.2010  
ARACIS nr. 2240/17.03.2009          

50 

  

06.2014 

DA 

Management 
şi 
administraţie 
europeană 

2 ani cu frecvenţă  

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011   
Ordin MECTS nr. 
4630/11.08.2010          
ARACIS nr. 2240/17.03.2009          

50 

  

06.2014 

DA 

Management 
şi 
administrarea 
afacerilor 

2 ani cu frecvenţă   

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011  
 Ordin MECTS nr. 
4630/11.08.2010              
ARACIS nr. 1947/21.03.2008         

50     03.2013 

Ştiinţe 
administrative 

DA 
Administrarea 
afacerilor 
europene 

2 ani cu frecvenţă   

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011      
Ordin MECTS nr. 
4630/11.08.2010         
ARACIS nr. 1947/21.03.2008        

50     03.2013 

DA 

Managementul 
firmelor de 
comerţ, turism 
şi servicii  

2 ani cu frecvenţă 

aprobare 
înfiinţare prin 
Hotărâre Senat 

USV 
nr.16/23.06.200

9 

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011    
ARACIS nr. 6310/16.06.2011              

50 
12.04.2011                 
04.06.2009 

vizita 
ARACIS nr. 

3769/29.04.20
11 (12-

13.05.2011/05
-06.05.2011) 

06.2016 
Administrarea 
afacerilor 

DA 
Administrarea 
proiectelor 
europene  

2 ani cu frecvenţă 

aprobare 
înfiinţare prin 
Hotărâre B.S. 

Nr. 
71/29.03.2011 

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011               
ARACIS nr. 6310/16.06.2011 

50 12.04.2011 

vizita 
ARACIS nr. 

3769/29.04.20
11 (12-

13.05.2011/05
-06.05.2011) 

06.2016 
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Domeniul de 
licenţă Acreditat 

Programul de 
studii de 
masterat 

Durata 
studiilor
/ Forma 

de 
învăţă-
mânt 

Forma de 
învăţământ 

Aprobare 
înfiin ţare şi 
organizare 

prin 
Hotărâre 

Senat USV 

Acreditare  
 Adresa ARACIS / Ordin 

Minister 

Nr. 
maxim de 
studenţi 
(buget + 

taxa) 

Evaluare 
internă 

CEAC USV 

Data ultimei 
evaluări 
ARACIS 

Data limită a 
depunerii 

dosarului de 
evaluare 

periodică la 
ARACIS 

DA 

Administrarea 
si formarea 
resurselor 
umane in 
organizatii 

2 ani cu frecvenţă  
Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011   ARACIS 
nr. 6310/16.06.2011 

50  

vizita 
ARACIS nr. 

3769/29.04.20
11 (12-

13.05.2011/05
-06.05.2011) 

06.2016 

DA 

Contabilitate, 
audit financiar 
şi expertiză 
contabilă 

2 ani cu frecvenţă   

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011  Ordin 
MECTS nr. 4630/11.08.2010            
ARACIS nr. 1947/21.03.2008        

50     06.2013 

DA 
Audit şi 
guvernanţă 
corporativă 

2 ani cu frecvenţă 

aprobare 
initiere prin 

Hotărâre B.S. 
Nr.45/08.02.2

011 

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011    ARACIS 
nr. 7397/12.07.2011               

50 05.04.2011 

vizita 
ARACIS 8-
9.06.2011 
conform 
adresa 

ARACIS nr. 
5691/31.05.20

11 

06.2016 

DA 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

2 ani cu frecvenţă 

aprobare 
initiere prin 

Hotărâre B.S. 
Nr. 

69/29.03.2011 

Ordin MECTS nr. 
5224/30.08.2011    ARACIS 
nr. 6310/16.06.2011 

50 12.04.2011 

vizita 
ARACIS nr. 

3769/29.04.20
11 (12-

13.05.2011/05
-06.05.2011) 

06.2016 
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Începând cu anul universitar 2009-2010 FSEAP deţine calitatea de Instituţie Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat, conform Ordinului MECI nr. 5200/21.09.2009 pentru 
următoarele domenii: 

 
Tabelul nr. 3. Domeniile de doctorat ale FSEAP 

Domeniul Act normativ Coordonatori de doctorat 

Economie Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN 
Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN 
Prof. univ. dr. Cristian Valentin 
HAPENCIUC 

Contabilitate Prof. univ. dr. Elena HLACIUC 
Administrarea 
afacerilor 

Ordinului MECI nr. 
5200/21.09.2009 

Prof. univ. dr. Aurel BURCIU 

 
II.  Strategia de dezvoltare organizaţionlă 

 
Strategia şi obiectivele academice sunt legate de pregătirea specialiştilor în domeniile: economic, 
ştiinţe administrative şi ştiinţe juridice, care au constituit o permanenţă în toţi aceşti ani de la 
înfiinţare, pot fi formulate în sinteză astfel: 

• dobândirea cunoştinţelor de bază şi specialitate în domeniile mai sus menţionate, într-un 
sistem operaţional care asigură competenţa profesională; îmbinarea caracterului 
informativ al învăţământului cu cel formativ, va asigura însuşirea de metode, deprinderi 
şi capacităţi care să permită autoinstruirea şi perfecţionarea după absolvirea facultăţii; 

• perfecţionarea continuă a planului de învăţământ, a programelor analitice şi a metodelor 
didactice, în vederea alinierii lor la standardele existente pe plan mondial. Planurile 
concepute permit participarea la procesul de învăţământ a unor profesori invitaţi din ţară 
şi străinătate pe durata unui semestru sau a unui întreg an universitar; 

•  stimularea mobilităţilor studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor prin programele 
aferente; 

• creşterea performanţelor cadrelor didactice prin promovarea excelenţei academice şi 
preocuparea pentru motivarea dezvoltării profesionale şi avansării în cariera didactică. 

 
De asemenea, se urmăreşte ca prin programele de practică să se realizeze o legătură mai strânsă 
cu mediul de afaceri (proiectul „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe 
piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri" Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/64150).  

 
III.  Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii 
 
Sistemul de evaluare a calităţii în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 
este structurat conform normelor şi regulamentelor interne referitoare la calitate, a cerinţelor normative 
specificate în “Metodologia privind asigurarea calităţii, autorizarea de funcţionare provizorie şi 
acreditarea programelor de studiu şi a instituţiilor de învăţămţnt superior” urmărind cele trei domenii 
de asigurare a calităţii: capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi managementul calităţii, cu 
aspecte particulare date de specificitatea domeniilor de cunoaştere în cadrul cărora funcţionează 
programele de studii ale facultăţii. 
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În vederea implementării politicii de asigurare a calităţii în Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică s-a constituit Comisia de Evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) la 
nivelul  facultăţii din care fac parte: 

 
Preşedinte: Lect. univ. dr. Florin Boghean 
 
Membri:    

Conf. univ. dr. Nina HOLBAN, 
Conf. univ. dr. Carmen CHAŞOVSCHI 
Lect. univ. dr. Irina BILOUSEAC 
Lect. univ. dr. Lia PASCARIU 
Lect. univ. dr. Pavel STANCIU 
Student  Mircea GROZAVU 
Student Andrei LUCA  

  
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a FSEAP are şi păstrează următoarele atribuţii: 
• întocmeşte procedurile necesare şi coordonează aplicarea acestora şi a activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea universităţii şi facultăţii; 
• elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în facultate; 
• elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 
• cooperează cu ARACIS, cu alte agenţii şi organisme din ţară ori din străinătate potrivit legii; 
• avizează planurile de învăţămţnt pentru studii de licenţă, masterat; 
• avizează rapoartele de autoevaluare întocmite privind autorizarea de funcţionare 

provizorie/acreditarea/evaluarea periodică a programelor de studiu din ciclul de licenţă, care 
conduce la o calificare universitară distinctă; 

• asigură instruirea tuturor celor implicaţi în activitatea de asigurare a calităţii educaţiei; 
• poate elabora şi propune spre publicare studii, analize şi lucrări de sinteză cu privire la 

asigurarea calităţii educaţiei; 
• participă la simpozioane, instruiri, schimburi de experienţă în domeniul asigurării calităţii 

educaţiei; 
• acordă consultanţă pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de autoevaluare a programelor 

de studiu; 
• asigură cunoaşterea bunelor practici, a standardelor naţionale de referinţă şi a indicatorilor 

de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămţntul superior; 
• raportează periodic conducerii facultăţii asupra activităţii desfăşurate sau a dificultăţilor 

întţmpinate; 
• asigură păstrarea şi arhivarea documentaţiei specifice; 
• coordonează activităţile de evaluare a cadrelor pe bază de chestionar tipizat de către studenţi. 
 
În vederea consolidării performanţelor obţinute de Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică s-a considerat că este esenţial ca întreg personalul didactic şi nedidactic să 
adere la politica şi procedurile calităţii, iar procesul de învăţămţnt, cel de cercetare şi serviciile 
aferente să fie îndreptate spre excelenţă. În acest sens s-a urmărit: 

• introducerea de noi abordări ale procesului de predare-învăţare, în care accentul să fie pus 
pe creşterea interactivităţii cursurilor şi permanenta actualizare a informaţiei; 

• utilizarea unor sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobţndite de studenţi bazate pe testarea 
abilităţii acestora de a prelucra informaţia primită şi mai puţin pe capacitatea lor de 
memorare. 
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Obiectivele majore privind asigurarea calităţii  în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică au avut în vedere: 

• mediul în care funcţionează facultatea şi crearea unui mediu în care întreg personalul să fie 
responsabilizat şi încurajat spre performanţă; 

• modelul pentru gestionarea eficace a activităţilor care stau la baza programelor de studii ale 
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; 

• instrumentele de monitorizare a proceselor formativ-educative; 
• sistemul de certificare a calităţii în Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 

Publică. 
 

Auditarea internă a de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică se realizează conform 
procedurilor din Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor 
de performanţă a Agentiei Române de Asigurare a Calităţii Învăţământului Superior, pentru cele 
trei domenii de asigurare a calităţii: capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi 
managementul calităţii . De asemenea, se utilizează regulamentele şi procedurile aprobate la 
nivelul Universităţii “ Ştefan cel Mare” din Suceava: Regulament şi proceduri privind iniţierea şi 
evaluarea programelor de studii, Regulament şi procedură privind revizuirea planurilor de 
învăţământ, Regulament privind evaluarea calităţii corpului profesoral, Regulament cadru 
privind activitatea profesională a studenţilor . 
 
Auditarea internă a calităţii din cadrul facultăţii are în vedere următoarele practici: 

• Programarea acţiunilor de audit se realizează la nivelul FSEAP, după consultarea 
departamentelor; 

• Programarea punctuală a acţiunilor de audit la nivelul departamentelor se realizează de 
către echipa de audit;   

• Analiza şi evaluarea internă a Programelor de studii de licenţă şi masterat se realizează 
conform standardelor de calitate elaborate de ARACIS; 

• Fişele disciplinelor sunt elaborate de către titularii de disciplină şi dezbătute în 
departamente/colectivele de specialitate cu scopul de a nu exista suprapuneri a temelor de 
studiu la discipline înrudite. Ulterior, acestea sunt supuse aprobării Consiliului Facultăţii şi 
sunt arhivate la departament. 

• Diseminarea, în cadrul departamentelor facultăţii, a rezultatelor autoevaluării şi evaluării 
cadrelor didactice realizate de către studenţi, colegi şi directorilor de departament a 
activităţilor didactice şi propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii. 

 
IV.  Indicatori de performan ţă şi rezultate ale auditului intern al calităţii 
 
Monitorizarea internă a programelor de studii şi monitorizarea externă de către specialişti, 
reprezentanţi ai angajatorilor şi absolvenţi 

 
Programele de studiu au fost atent monitorizate şi evaluate prin următoarele practici: 
- revizuirea periodică a fişelor disciplinelor de învăţământ în concordanţă cu rezultatele 

cercetărilor actuale în domeniul ştiinţelor respective.  
- analiza, evaluarea şi aprobarea, la nivelul departamentelor şi de către Decan, a Fişelor 

disciplinelor de învăţământ, atât la ciclul de licenţă, cât şi la cele de masterat; 
- vizite ARACIS;  
- chestionare adresate studenţilor; 
- chestionare adresate specialiştilor prin CECCAR şi firmele de contabilitate; 
- chestionare adresate angajatorilor şi a absolvenţilor angajaţi. 
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Monitorizarea a avut drept scop urmărirea îndeplinirii standardelor, determinarea deficienţelor şi 
pentru a constata maniera în care sunt activate şi acţionează măsurile de îmbunătăţire continuă. 
Derularea unui proces de învăţământ la standarde de calitate a rămas o preocupare constantă 
pentru Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, atât prin asigurarea acestui 
proces din perspectiva resursei umane angajată în procesele de învatământ şi cercetare, dar şi a 
asigurării logisticii specifice acestor procese. 

Criteriul nr. 1 (PI) PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE 
Standardul PI 1 Asigurarea resurselor umane  
 (P) I 1.1. Personal de predare şi de cercetare cu norma de bază 
 
Numărul total de membri ai personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică cu norma de 
bază/titulari în universitate, conform statelor de funcţii pentru ultimii 2 ani universitari, pe grade 
didactice şi de cercetare, se prezintă în tabelul 4. 

 
Tabelul nr.4. Numărul cadrelor didactice şi de cercetare titulare din Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

Grad didactic sau de cercetare 2010 - 2011 2011 -2012 

Preparator 9 7 

Asistent universitar 14 12 
lectori 35 39 
Conferenţiar universitar 11 12 
Profesor universitar 10 10 
Cercetator ştiinţific 2 2 
Total 79+2 80+2 

 
Efortul de a asigura procesul didactic cu personal specializat se reflectă în evoluţia cadrelor 
didactice pe studii doctorale, aşa cum arată tabelul 5. 

 
Tabelul nr.5. Evoluţia cadrelor didactice pe studii doctorale 

Studii doctorale 2010 -2011 2011 -2012 

Doctori 33 
(41,77%) 

43 
(53,75%) 

Doctoranzi 46 
(58,23%) 

37 
(46,25%) 

Neînmatriculaţi în scoli 
doctorale 

- - 

Total 79 80 
 
În anul calendaristic 2012, ca urmare a susţinerii publice a tezelor de doctorat, s-a confirmat titlul 
de doctor unui număr de 7 cadre didactice. 
 
Standardul PI 2 Curriculum şi calificări  
 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică a răspuns nevoilor manifestate pe piaţa 
regională asigurând buna organizare şi funcţionare a tuturor programelor sale de studiu, al căror 
curriculum este adecvat nevoilor de formare ale studenţilor şi care oferă acestora şanse mari în 
inserţia pe piaţa muncii prin calificările obţinute în urma absolvirii acestor programe. Numărul 
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de specializări şi studenţi cu care a funcţionat Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 
în 2012 este prezentat în tabelul 6. 

 
Tabelul nr.6. Evoluţia numărului de studenţi 2012 

Valori pentru 
programele de 

studii de 
Cod 

variabilă Variabila de ierarhizare 

licenţă master 
(P) I 2.1 Specializări  11 10 
(P)I 2.11 Absolvenţi cu diplomă de finalizare a studiilor 912 350 
 Absolvenţi fără diplomă de finalizare a studiilor 327 109 
(P)I 2.12 Studenţi înmatriculaţi în primul an, total din 

care: 
1102 571 

 pe locuri bugetare 186 102 
 pe locuri cu taxă 916 469 
(P) X 17 Locuri scoase la concurs, total din care: 1123 478 
 pe locuri bugetare 163 78 
 pe locuri cu taxă 960 400 
(P) X18 Candidaţi înscrişi 1534 546 

 
Criteriul nr. 2 (C) CERCETARE ŞTIIN ŢIFIC Ă 
Standardul C1 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiin ţifică/creaţie artistică 
 
O parte semnificativă a activităţii derulate de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie 
Publică este orientată către cercetare, pe considerentul că rezultatele obţinute în cercetare 
reprezintă un semnal important privind calitatea personalului didactic, sarcina acestuia fiind nu 
doar de a transmite informaţie ci şi de a participa activ la crearea acesteia.  
 

În facultate sunt organizate mai multe activităţi dedicate studenţilor: cercuri ştiinţifice, 
diferite activităţi organizate de organizaţiile studenţeşti etc. Studenţii sunt atraşi în activitatea de 
cercetare care se concretizează an de an în referate şi lucrări ştiinţifice, individuale sau în 
colaborare cu cadrele didactice. O parte dintre acestea sunt prezentate în  cadrul sesiunilor 
ştiinţifice şi publicate. Activitatea de cercetare a studenţilor FSEAP se concretizează şi prin 
participarea la Olimpiadele Studenţeşti organizate la nivel naţional dar şi prin Concursul 
Studenţesc „Profesia contabilă o profesie de succes”, organizată în parteneriat cu CECCAR- 
filiala Suceava şi mediul de afaceri.  
 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică editează anual The Annals of the 
"Ştefan cel Mare" University Suceava. Fascicle of the Faculty of Economics and Public 
Administration, revistă clasificată şi acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţămţntul Superior în categoria B+ (cod CNCSIS: 825) şi este indexată BDI. Actualmente 
revista este inclusă în baze de date recunoscute MECTS : RePEc, DOAJ, EBSCO. De asemenea, la 
nivelul facultăţii se editează şi revistele:  
a. Journal of tourism - Studies and research in tourism clasificată şi acreditată de Consiliul 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămţntul Superior în categoria B+ (cod CNCSIS: 
447) şi inclusă în baze de date internaţionale precum: SCIPIO, INTUTE - social sciences,  
ICAAP, CIRET, Academic Journals Database, The University of Hong Kong Libraries; 

b. Journal of Applied Computer Science & Mathematics (revistă inclusă în următoarele baze 
de date: DOAJ, ICAAP, EBSCO, Zentralblatt Math) clasificată şi acreditată de Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămţntul Superior în categoria B+ (cod CNCSIS: 
405), ambele indexate BDI.  
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Criteriul 3. RELAŢIILE UNIVERIT ĂŢII CU MEDIUL EXTERN 
Standardul SS1. Relaţia cu mediul socio-economic 

 
Tabelul nr.7. Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru Facultatea de Ştiin ţe Economice 

şi Administra ţie Publică (2012) 
Cod 

variabil ă 
Variabila de ierarhizare Valori 

(P) C.2.5. Venituri de prestări servicii Şi furnizare de produse 8.840.745 RON 
 din care:  
 Finanţarea de bază 1.703.517 RON 
 Venituri proprii din taxe 7.137.228 RON 

(P) R.3.1. Acorduri / parteneriate cu sectorul economic 
(PRACTEAM) 

60 

(P) X 15.a Angajabilitate1. numărul de absolvenţi care s-au angajat la 
12 luni după finalizarea studiilor de 

 

 Licenţă 243 
 Master 97 
 Doctorat 0 

 
Standardul SS2. Internaţionalizare 
 
Tabelul nr.8. Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru Facultatea de Ştiin ţe Economice 

şi Administra ţie Publică (2012) 
Cod 

variabil ă 
Variabila de ierarhizare Valori 

(P) S.3.7. Mobilităţi studenţeşti (incoming) – nr.locuri 7 
 Mobilităţi studenţeşti (out-going) – nr.locuri 12 

(P) S 3.8.  Şcoli de vară / iarnă internaţionale: participanţi 2 
   

(P) R.1.5 Mobilitatea cadrelor didactice (out-going)  
 - personal de predare şi cercetare cu norma de bază 7 
 - personal aflat în relaţii contractuale de muncă pe perioadă 

determinată 
1 

(P) I 1.6b Personal format în afara universităţii, în România, cu 
diplomă de: 

 

 Licenţă 78 
 Master - 
 Doctorat 54 
 Personal cu diplome de doctorat eliberată de o altă 

universitate din străinătate 
2 

 
Tabelul nr.9. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea 

personalului 
Perioada Nr.total 

posturi 
didactice 

Posturi 
ocupate 

Posturi 
vacante 

Grad de 
ocupare 

Posturi 
scoase la 
concurs 

2011 / 2012 149 80 69 53,69 % 14 
 

Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea personalului 
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Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică (FSEAP) dispune de personal didactic 
titular cu norma de bază în universitate care, ca număr şi ca bază de funcţionare este adecvat 
numărului de studenţi, în funcţie de fiecare program de studiu.  
 
Politicile referitoare la recrutarea, evaluarea şi formarea personalului didactic şi de cercetare 
respectă standardele universităţii pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, stabilite 
potrivit legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului USV (R14) pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante din învăţământul superior. 
 
Calitatea resursei umane, pe domeniile economic, juridic şi administrativ, este o preocupare 
permanentă a FSEAP. În vederea consolidării performanţelor obţinute de FSEAP s-a considerat 
că este esenţial ca întreg personalul să adere la politica şi procedurile de calitate impuse. În acest 
sens, s-a urmărit creşterea performanţelor cadrelor didactice prin promovarea excelenţei 
academice şi preocuparea pentru motivarea dezvoltării profesionale şi avansării în cariera 
didactică. Pentru sporirea calităţii personalului s-au avut în vedere următoarele aspecte: formarea 
viitorilor cercetători, dezvoltarea creativităţii personalului, promovarea excelenţei, cunoaşterea 
ştiinţifică, comunicarea şi informarea, autoevaluarea şi competiţia, promovarea valorilor, 
interdisciplinaritatea şi lucrul în echipă. 

 
Toţi coordonatorii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt înscrişi la studii doctorale. 
Atât aceştia, cât şi asistenţii au pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinelor predate 
şi îndeplinesc cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. 
 
Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, evaluarea 
colegială, evaluarea de către conducerea departamentului 

 
Evaluarea cadrelor didactice din cadrul FSEAP are un caracter complex şi presupune 
autoevaluare, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, evaluarea colegială şi evaluarea de 
către conducerea fiecărui departament.  
 
a) autoevaluarea 
Activitatea de autoevaluare presupune completarea indicatorilor stabiliţi în Fişa de autoevaluare 
F9. Fişa de autoevaluare se completează personal de fiecare cadrul didactic numai pentru acei 
indicatori pentru care a desfăşurat activităţi. Fiecare cadru didactic obţine un punctaj în urma 
autoevaluării, punctaj care este verificat de o comisie desemnată de directorii de departament. 
Autoevaluarea se face anual, iar rezultatele sunt analizate la nivelul departamentului, pentru 
îmbunătăţirea calităţii actului didactic şi de cercetare. 
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Tabelul nr.10. Raport anual privind autoevaluarea (conform fişei F9) 
Calificativul ob ţinut Gradul didactic Nr. cadre 

didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor 10 10    
Conferenţiar 13 9 3  1 
Lector 40 32 2  6 
Asistent/ Preparator 15 5 7 3  
 
b) evaluarea activităţilor didactice de către studenţi 
Evaluarea de către studenţi este obligatorie. Referitor la procedura de evaluare, aceasta debutează 
în fiecare semestru cu 2-3 săptămâni înainte de începerea sesiunii. Chestionarele sunt completate 
electronic. Rezultatele evaluării sunt accesibile cadrului pe baza unui cod de acces la platformă. 
Pe parcursul fiecărui an universitar are loc acţiunea de evaluare a calităţii activităţii didactice de 
către studenţi, fiind evaluate activităţile care s-au derulat în anul sau semestrul anterior. 
Informaţiile de la studenţi sunt colectate prin intermediul îndrumătorilor de an şi al şefilor de an 
din rândul studenţilor. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi sunt discutate 
individual, prelucrate statistic, pe departamente şi analizate la nivel de facultate în vederea 
transparenţei şi a formulării de politici privind calitatea instruirii. 

 
Tabelul nr.11. Raport anual privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Calificativul ob ţinut Gradul didactic Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător  

Profesor 9 9    
Conferenţiar 13 9 4   
Lector 41 36 5   
Asistent / Preparator 15 15    
 
c) evaluarea colegială 
Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică se desfăşoară evaluarea colegială periodică conform regulamentului de 
evaluare a cadrelor didactice. Evaluarea colegială s-a realizat utilizând un chestionar în care 
cadrul didactic evaluator apreciază prin calificative (foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător) 
aspectele generale privind întreaga activitate a cadrului didactic evaluat. Se acordă un calificativ 
global ca o medie a calificativelor acordate fiecărui aspect supervizat. Pentru fiecare cadru 
didactic , evaluarea a fost realizată de minim patru colegi care au cunoscut activitatea cadrului 
didactic. Evaluarea colegială (peer review) urmăreşte modul de îndeplinire a deontologiei 
profesionale a fiecărui cadru didactic şi calităţile personale manifestate ca membru al 
departamentului. Îmbunătăţirea procesului de evaluare colegială se poate realiza prin aplicarea 
acestuia pentru toate cadrelor didactice. 

 
Tabelul nr.12. Raport anual privind evaluarea colegială 

Calificativul ob ţinut Gradul didactic Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor 10 10    
Conferenţiar 13 12 1   
Lector 41 38 3   
Asistent / Preparator 15 15    
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d) evaluarea de către conducerea departamentului 
Cadrul didactic este evaluat anual de către şeful de departament. Universitatea dispune de un 
formular de evaluare anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic şi de un sistem de clasificare 
a performanţelor în predare, cercetare şi servicii aduse instituţiei şi comunităţii. Promovarea 
personalului didactic depinde de rezultatele evaluării, în care sunt avute în vedere şi rezultatele 
evaluării colegiale şi ale celei făcute de studenţi. 
 

Tabelul nr.13. Raport anual privind evaluarea de către directorul de departament 
Calificativul ob ţinut Gradul didactic Nr. cadre 

didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine Satisfăcător  Nesatisfăcător  

Profesor 10 10    
Conferenţiar 13 12 1   
Lector 41 41    
Asistent/ Preparator 15 15    
 
Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 

 
Cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică au ca principală 
responsabilitate proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare centrate pe student, cu mai puţin 
accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite doar informaţii. Între student şi 
profesor există o relaţie de parteneriat, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii 
rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectivea 
relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor.  
 
În vederea aplicării tehnicilor active şi interactive de predare, programele analitice descriu atât 
resursele noilor tehnologii utilizate (e-mail, pagina personală de web pentru tematică, 
bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu studenţii), cât şi materialele auxiliare, de la 
tablă, la flipchart şi videoproiector. Acest aspect este menţionat şi în programele operaţionale ale 
departamentelor şi urmărite în evaluarea cadrelor didactice de către şefii de departament şi, în 
egală măsură, de către studenţi. 
Menţionăm că la nivelul facultăţii există îndrumători, tutori de ani în vederea orientării 
studenţilor în alegerea carieriei. Examinarea studenţilor pleacă de la anumite criterii, 
regulamente şi tehnici aplicate rigurtos. Preocedeele de examinare şi evaluare sunt centrate pe 
rezultatele învăţării şi anunţate detaliat studenţilor în timp util. Numărul relativ mic al studenţilor 
într-o grupă facilitează o învăţare centrată pe student şi pe competenţe, asigurând un învăţământ 
de calitate superioară. 

 
Comunicarea cu studenţii 

 
Pentru a se asigură o comunicare efectivă cu studenţii se utilizează mai multe mijloace: 
- întâlniri semestriale cu studenţii; 
- comunicare prin intermediul consilierilor de an, fiecare an de studiu beneficiind de un 

îndrumătorilor de an din rândul cadrelor didactice; 
- prin intermediul poştei electronice (adresele de e-mail a tuturor cadrelor didactice sunt 

disponibile pe paginile web ale departamentelor); 
- participarea reprezentantului studenţilor la şedinţele Consiliului Academic al Facultăţii de 
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică; astfel studenţii sunt permanent în contact direct 
cu toate deciziile care se iau de către conducerea facultăţii (şi contribuie la luarea acestor 
decizii). 
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În fiecare semestru, după încheierea acţiunii de evaluare a activităţii didactice de către studenţi se 
organizează întâlniri între reprezentanţi ai conducerii facultăţii (decan, prodecan, şef 
departament) şi studenţi din fiecare an de studiu. În cadrul acestor întâlniri directe studenţii pot 
exprima puncte de vedere, ridica probleme, semnala aspecte pozitive şi/sau negative asupra 
tuturor aspectelor privind activitatea lor ca studenţi. 
 
În general, agenda discuţiilor cuprinde următoarele puncte: 
- probleme educaţionale (conţinutul procesului didactic, disciplinele de învăţământ, curs, 
aplicaţii, examinare); 
- baza materială (dotări laboratoare, materiale didactice, biblioteca, acces internet); 
- probleme organizatorice (orar, reprezentarea studenţilor în forurile de conducere, alte 
activităţi); 
- probleme sociale (cămine studenţeşti, cantină, burse, taxe). 
 
Au prioritate în activitatea cu studenţii două orientări: 
- antrenarea şi implicarea studentilor si absolventilor in toate procesele si activitatile specifice 

procesului de  învăţământ şi de cercetare, inclusiv la evaluarea programelor de studiu, în 
actul de decizie la diverse niveluri; 

- participarea studenţilor la activităţi specifice din mediul academic prin cluburi şi asociaţii 
studenţeşti, concursuri etc. 

 
Cluburi şi asociaţii 
Funcţionează şi şi-au diversificat activităţile clubul studenţesc CAST (Clubul Antreprenorial 
Studenţesc), Clubul de turism Voiaj, Asociaţia ANSSA. În cadrul acţiunilor Clubului 
Antreprenorial Studenţesc (CAST) au fost invitaţi pentru prelegeri şi discursuri reprezentanţi din 
firme de renume din judeţ, pentru a avea astfel un feed-back din partea unor beneficiari 
potenţiali, încercându-se o cât mai bună adaptare a activităţii didactice şi de cercetare la nevoile 
reale ale agenţilor economici. De asemenea, ca urmare a derulării proiectului PRACTeam, au 
avut loc întâlniri cu reprezentanţii firmelor bază de practică, în cadrul cărora au avut loc discuţii 
referitoare la planurile de învăţământ şi adaptarea acestora la cerinţele pieţei muncii. Rezultatele 
acestor acţiuni au fost popularizate în rândul studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică pe newsgroup-ul organizaţiei studenţeşti şi pe site-ul acesteia 
www.studentcast.eu. Proiectul “Oameni de Top”, ediţia a 6-a a urmărit, ca şi în anii anteriori, 
crearea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre mediul academic şi cel economic, având în 
prim plan dialogul deschis între studenţi şi invitaţi - oameni de afaceri, personalităţi din mediul 
academic sau administrativ, pe diferite domenii de interes cum ar fi start-up-ul în afaceri, drumul 
spre succes cu tot ce implică acesta, alegerea unui loc de muncă şi dezvoltarea unei cariere de 
succes, actualele tendinţe din domeniul afacerilor, oportunităţile reale existente pe piaţa locală a 
muncii etc. Evenimentul este, la nivel regional, singurul program prin care au fost puşi faţă în 
faţă oameni de afaceri, angajaţi în instituţiile publice, care au o carieră de succes, şi studenţii 
Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică. 

 
Clubul Voiaj vine în sprijinul studenţilor în ceea ce priveşte practica de specialitate şi facilitarea 
găsirii unui loc de muncă. Membrii clubului dobândesc cunoştinţe practice în domenii de 
specialitate precum marketing turistic, tehnica operaţiunilor de turism, management etc., 
asociaţia facilitându-le integrarea în cadrul firmelor de turism de pe piaţa suceveană şi a 
judeţelor limitrofe. Activitatea desfăşurată în cadrul Clubului Voiaj a condus la ideea organizării 
unui centru de informare şi marketing turistic. În acest sens, membrii Clubului Voiaj, coordonaţi 
de cadre didactice din cadrul Departamentului de Economie, Administrarea Afacerilor şi Turism, 
au conceput un Ghid turistic online al Bucovinei care poate fi accesat la adresa 
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www.tourisminbucovina.ro. Acesta are un caracter informativ-educaţional şi îşi propune să 
promoveze activitatea turistică din zona Bucovinei. 
 
Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare 

 
Alocarea resurselor este făcută la nivelul fiecărei facultăţi în conformitate cu normele 
legale în vigoare.  
 
Resursele sunt de natură bugetară (finanţarea de bază, cea complementară şi cea suplimentară) 
precum şi din finanţări extrabugetare (venituri proprii). Este adevărat că resursele bugetare 
relativ reduse nu permit o dezvoltare instituţională de anvergură şi, de aceea, se încearcă o 
reorientare pentru a identifica surse alternative, fie din partea altor finanţatori publici (alte 
ministere sau autorităţi decât cel al MECTS), fie din resurse internaţionale sau parteneriate 
publice şi private. Obiectivul principal care trebuie implementat în această privinţă este crearea 
unui system eficient de alocare a resurselor, care să sprijine domeniile de interes strategic pentru 
Universitate. Alocarea resurselor se face prioritar în programele şi proiectele viabile, de 
perspectivă. Alocarea resurselor pentru învăţare, cercetare şi dezvoltare urmăreşte căteva 
componente principale. 
 
Dezvoltarea unui sistem de recompensare a studenţilor , prin modalităţi diverse:  
- organizarea unor concursuri studenţeşti (Student pentru o zi, Profesia contabilă o carieră de 

succes etc); 
- acordarea de premii din venituri proprii; 
- organizarea unor sesiuni ştiinţifice destinate studenţilor; 
- alocarea de spaţii şi crearea condiţiilor pentru ca studenţii să-şi desfăşoare activităţi 

extracuriculare proprii; 
- implicarea studenţilor în activităţi de cercetare; 
- implicarea în echipe de cercetare; 
- organizarea de concursuri pentru scutire/reducere din taxa de şcolarizare; 
- oferirea de burse de studio în străinătate; 
- locuri în tabere studenţeşti. 
 
Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti 
Această competiţie profesional-ştiinţifică a avut un ecou larg în rândul studenţilor facultăţii 
noastre. Studenţii, principalii beneficiari direcţi ai acestei acţiuni, au manifestat un interes crescut 
faţă de latura ştiinţifică a formării lor profesionale, considerând olimpiada ca pe un important 
stimulent pentru afirmarea capacităţii lor creatoare verificată şi valorificată într-o competiţie 
naţională a competenţelor studenţeşti. 
 
Profesia Contabilă – o carieră de succes 
Competiţia cu tema „Actualitate şi perspectivă în profesia contabilă” se adresează studenţilor de 
la învăţământul de licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie 
Publică a Universităţii „ Ştefan cel Mare”, care în sesiunea ianuarie-februarie a anului în care se 
organizează concursul au obţinut minim media 8,50. Concursul este organizat de filiala Suceava 
a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri. Câştigătorilor de la fiecare din cele 
două forme de învăţământ le-au fost acordate premii, în 2011 mărindu-se cuantumul acestora cu 
sume obţinute din sponsorizări. Această competiţie a avut şi în anul 2011 un real succes, mulţi 
studenţi, de la ambele forme de învăţământ, manifestându-şi interesul de a participa.  
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Dezvoltarea relaţiilor cu agenţii economici 
Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu firmele s-a desfăşurat pe mai multe direcţii: 
- desfăşurarea în cadrul facultăţii a Clubului Antreprenorial Studenţesc CAST, a Asociaţiei 

Naţionale a Studenţilor în Ştiinţe Administrative ANSSA şi a Clubului Voiaj, care facilitează 
contactul studenţilor cu mediul de afaceri; 

- organizarea de către FSEAP şi CAST a evenimentului „Oameni de Top”, proiect ce 
urmăreşte îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre mediul academic şi cel economic, 
având în prim plan dialogul deschis între studenţi şi invitaţi pe diferite domenii de interes 
cum ar fi start-up-ul în afaceri, drumul spre succes cu tot ce implică acesta, alegerea unui loc 
de muncă şi dezvoltarea unei cariere de succes, actualele tendinţe din domeniul afacerilor, 
oportunităţile reale existente pe piaţa locală etc.; 

- organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti, în cadrul cărora au fost organizate întâlniri cu 
practicieni şi teoreticieni din domeniul ştiinţelor juridice şi administrative; 

- derularea unor proiecte cu finanţare POSDRU de către FSEAP prin care dorim realizarea 
unui parteneriat durabil cu mediul de afaceri (lumea reală) ca de exemplu Practica 
studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul 
de afaceri, (PRACTeam), POSDRU/90/2.1/S/64150 proiect în care suntem parteneri alături 
de Universitatea Oradea şi Universitatea de Vest Timişoara;  

- derularea proiectului „Bursa de proiecte”, POSDRU/86/1.2/S/62885, de către FSEAP 
împreună cu parteneri regionali, care îşi propune să dezvolte şi să susţină cultura de tip 
inovativ-anteprenorial la nivelul universităţilor în România, încurajând pe de o parte studenţii 
antreprenori să-şi facă publice ideile şi să întocmească o listă de resurse necesare fiecărui 
proiect, iar, pe de altă parte, mediul universitar şi mediul business să ofere feedback 
consistent şi să se implice în punerea în practică a acestor proiecte; 

- organizarea de cursuri şi workshop-uri la care sunt invitaţi reprezentanţi ai mediului 
economic, având ca teme: criza globală, piaţa bancară, piaţa financiară, piaţa imobiliară, 
sectorul IMM-uri, decizia politică şi performanţa economică, Europa de Vest şi Uniunea 
Europeană, ciclicitatea în economie, perspectivele şomajului etc.; 

- organizarea concursului studenţesc de către FSEAP şi CECCAR pe teme de real interes din 
domeniul contabilităţii care provoacă dezbateri intense între studenţi şi reprezentanţii 
agenţilor economici prezenţi; 

- dezvoltarea unor parteneriate cu mediul privat, mergând până la identificarea unor specialişti 
care “să coordoneze” anumite specializări; 

- realizarea unui parteneriat cu Jobs Trust Grecia pentru realizarea practicii de către studenţi în 
structuri hoteliere din Grecia; 

- efectuarea unor stagii la diferite companii pe timpul vacanţei de vară în SUA prin 
intermediul Work and Travel; 

- invitarea şi participarea reprezentanţilor din partea unor firme la sesiunile de susţinere a 
lucrărilor de licenţă; 

- crearea cadrului necesar pentru realizarea unor lucrări de licenţă cu tematică oferită de către 
firme (ex. Studiu privind piaţa turistică din judeţul Suceava). 

 
Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu agenţii economici ne permit obţinerea de reacţii din partea 
mediul economic pentru revizuirea curriculei oferite de Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică, fiind create astfel premisele aplicării unui sistem de evaluare a 
programelor de învăţământ şi de către angajatori. 

 
Transparenţa informaţiilor de interes public 
 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică asigură transparenţa publică a datelor şi 
informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate programele de studii de 
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licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt în concordanţă cu cadrul 
naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu programe similare din alte universităţi 
din ţară şi din străinătate, iar prin acestea, se asigură şi mobilitatea studenţilor şi cadrelor 
didactice în spaţiul universitar european.  
 
De pe pagina web a  facultăţii www.seap.usv.ro publicul se poate informa despre: calificările 
puse la dispoziţie de către facultate, conţinutul programelor de studii, specializările oferite, 
documente privind: Ghidul studentului, Regulamentul concursului de admitere, rezultatele 
acestui concurs, programele de studiu în domeniile şi specializările oferite (licenţă, masterat, 
doctorat), conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat, manifestările ştiinţifice ale 
facultăţii, publicaţii, reviste ştiinţifice, parteneriate naţionale şi internaţionale, programe de 
asigurarea mobilităţii studenţilor, baza materială a facultăţii, calificările şi competenţele 
personalului didactic şi de cercetare.  
 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică aplică o politică transparentă a 
recrutării şi admiterii studenţilor, anunţată cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea concursului 
de admitere, organizat potrivit Metodologiei cadru pentru concursul de admitere. De asemenea 
pe pagina web a facultăţii se găseşte o interfaţă care permite actualizarea profilului fiecărui cadru 
didactic (versiune în romană şi engleză). Datele sunt memorate într-o bază de date ce poate fi 
actualizată ori de câte ori este nevoie. 
 
V. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a indicatorilor de performan ţă 
utiliza ţi în vederea ierarhizării universit ăţii/programelor de studii 
 

În cadrul structurii organizaţionale şi academice a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică se regăseşte o comisie pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care este 
conformă cu prevederile legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent. Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Administraţie Publică (FSEAP) dispune de strategii şi de proceduri concrete 
pentru managementul şi asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare şi pentru 
dezvoltarea unei culturi proprii a calităţii. Acest obiectiv major este asigurat prin modul de 
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. În cadrul FSEAP, s-a 
implementat un sistem de evaluare a calităţii activităţii didactice şi de cercetare care cuprinde: 
autoevaluarea, evaluarea colegială şi a directorului de departament, evaluarea activităţii didactice 
de către studenţi.  

 

Facultatea noastră a adoptat procedurile elaborate de Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii (CEAC)/Direcţia de asigurare a calităţii (DAC) referitoare la evaluarea 
cursurilor/activităţii didactice de către membrii colectivelor de specialitate din cadrul 
departamentelor şi la evaluarea programelor de studii de către studenţi, absolvenţi şi angajatori. 

 
Rezultatele raportului CEAC al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică vor fi în 
atenţia conducerii academice şi administrative a Facultăţii, care va urmări aplicarea următoarelor 
măsuri: 
• creşterea graduală a calităţii actului de învăţământ în Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică, plecând de la o serie de standarde specifice generale, minime, care 
reprezintă baza de pornire a evaluării; 

• preocuparea pentru realizarea indicatorilor de performanţă în asigurarea calităţii ofertei 
educaţionale în conformitate cu standardele naţionale şi europene; 

• preocupare permanentă pentru asigurarea instruirii practice adecvate a studenţilor; 
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• continuarea procesului de modernizare şi echipare tehnică a spaţiilor de învăţământ şi 
cercetare; 

• continuarea identificării cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-economic privind 
competenţele absolvenţilor fiecărui program de studii, corelarea acestora cu experienţa 
universităţii şi cu bunele practici internaţionale; 

• utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale (computerizate) în procesul de instruire 
privind pregătirea specialiştilor în domeniul economic; 

• promovarea continuă a imaginii facultăţii printr-o mai strânsă legătură cu agenţii economici, 
cu absolvenţii şi autorităţile locale şi naţionale; 

Considerăm că stadiul actual în care ne aflăm se defineşte prin maturitate şi căutarea continuă a 
calităţii şi apreciem că certificare periodică va valida angajamentul, experienţa şi resursele 
organizatorice instituţionale. 
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2.9. RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ĂŢII ÎN 
FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE ALE EDUCAŢIEI 

 
1. Organizarea facultăţii, departamente didactice, structura pe domenii de 

ierarhizare (programe de studii) 
Facultatea de Ştiin ţe ale Educaţiei  are două departamente: Departamentul de Ştiinţe ale 
Educaţiei şi Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic. Cele două departamente, 
prin membrii lor, urmează şi împlinesc, prin abordarea metodologică modernă a unor conţinuturi 
ştiinţifice actualizate, dinamica învăţământului şi cercetării în domeniu, astfel încât absolvenţii să 
se adapteze noilor cerinţe ale societăţii actuale şi de perspectivă. 

În cadrul Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei este ACREDITAT programul de 
studiu de licenţă pentru specializarea: Pedagogie – Învăţământ Primar şi Preşcolar, conform 
H.G. 676/ 28.06.2007.  
 De asemenea, în cadrul facultăţii există din anul 2008 două programe de masterat 
interdisciplinare:  

- Comunicare didactică (acreditat prin ordinul 5484 din 26.09.2008) 
- Managementul instituţiilor educaţionale (acreditat prin ordinul 5484 din 26.09.2008). 

 
2. Strategia de dezvoltare organizaţională 

În anul 2012 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a integrat în structura proprie alături de 
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic. 
Acest lucru a permis concentrarea programelor de studiu psihopedagogice într-o structură unitară 
cu perspective coerente de dezvoltare. În noua formă de organizare, prin colaborarea cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi cu celelalte inspectorate şcolare din ţară, prin efortul 
constant şi sistematic, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei asigură condiţii optime de pregătire 
teoretică şi practică cursanţilor. 

Printre programele de studii din Universitatea "Ştefan cel Mare", Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei ocupă un loc important, atât în ceea ce priveşte calitatea corpului profesoral care o 
deserveşte, cât şi a rezultatelor obţinute de studenţii şi absolvenţii săi.  

  
3. Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii din facultate 
3.1. Strategia facultăţii în domeniul calităţii 

 Sistemul de asigurare a calităţii în Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei este structurat 
conform normelor şi regulamentelor interne referitoare la calitate ale Universităţii „ Ştefan cel 
Mare” Suceava, dar şi respectând specificitatea domeniilor de cunoaştere în cadrul cărora 
funcţionează programele de studii ale facultăţii. 

Introducerea sistemului de management al calităţii în facultate este determinată de 
orientarea spre performanţă şi creşterea competitivităţii tuturor activităţilor didactice şi de 
cercetare.  Managementul calităţii implică evaluarea propriului potenţial şi îmbunătăţirea 
performanţelor atât la nivelul corpului profesoral, cât şi la nivelul studenţilor şi absolvenţilor. 
Aplicarea principiilor de management al calităţii permite asigurarea unui nivel de pregătire 
aliniat la practica şi standardele impuse învăţământului de către societate şi de către standardele 
europene. 

Pe baza misiunii şi obiectivelor se poate realiza planificarea activităţilor necesare 
asigurării îmbunătăţirii continue a programelor de studiu, urmărind în acelaşi timp modalităţile în 
care se implementează aceste măsuri pentru corectarea nonconformităţilor. 

Misiunea facultăţii  se înscrie pe linia strategiei generale de dezvoltare a Universităţii 
„Ştefan cel Mare”, de formare iniţială şi continuă a viitorilor şi actualilor profesori din 
învăţământul preuniversitar şi universitar, raportându-se la necesităţile învăţământului din 
regiunea Bucovinei şi din împrejurimi. 
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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei vizează atingerea finalităţilor propuse prin cadrele 
generale ale politicilor educaţionale europene şi româneşti, în consonanţă cu dezideratele care 
conturează misiunea instituţiei.  

� Contribuţia la dezvoltarea comunităţii locale şi a zonei sale de influenţă, prin serviciile 
universitare (ştiinţifice, culturale, artistice etc.) oferite de corpul profesoral şi studenţii 
facultăţii;  

�  Desfăşurarea unui învăţământ superior intensiv, orientat preponderent pe nevoile de 
formare care să asigure dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale specifice 
domeniului; 

�  Asigurarea unor planuri şi programe de învăţământ de calitate, cu un conţinut 
corespunzător fiecărei specializări, competitive pe plan naţional şi aliniate la standardele 
naţionale, europene şi internaţionale; 

�  Optimizarea nivelului cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative prin participări la 
conferinţe şi crearea unui centru de resurse educaţionale care să răspundă nevoilor de 
formare ale cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar; 

�  Stimularea încadrării pe posturi a tinerilor absolvenţi care au rezultate meritorii în 
cercetare şi învăţământ; 

�  Promovarea unei politici instituţionale privind dezvoltarea profesională a corpului 
didactic al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei prin participare la manifestări ştiinţifice şi 
programe europene de formare continuă universitară; 

�  Participarea în parteneriat cu instituţii educaţionale europene la programe de dezvoltare 
curriculară şi instituţională; 

 
Pentru a optimiza calitatea actului educaţional promovat de Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, s-au propus intervenţii pe direcţiile următoare, în conformitate cu Manualul Calităţii al 
Universtăţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava, ediţia 2011:  

1. În domeniul capacităţii instituţionale:  
- elaborarea planului strategic al facultăţii (analiza resurselor şi propunerea de acţiuni 

pentru dezvoltarea instituţională prin eficientizarea activităţilor didactice, de cercetare şi 
de servicii către comunitate); 

- elaborarea planului operaţional (stabilirea direcţiilor de acţiune pentru anul 2012); 
- optimizarea resurselor materiale (extinderea spaţiilor de învăţământ ale facultăţii şi a 

celor destinate cadrelor didactice; creşterea bazei materiale prin dotarea unui laborator cu 
computere; achiziţionarea de soft-uri necesare activităţilor de cercetare; achiziţia sau 
donaţia unor publicaţii periodice şi a unui număr de volume prin intermediul bibliotecii 
USV); 

- dezvoltarea resurselor umane (facilitarea  participării la programe de dezvoltare 
profesională pentru cadre didactice; autoevaluarea şi inter-evaluarea cadrelor didactice);  

- facilitarea accesului la resurse informaţionale (actualizarea site-ului facultăţii şi 
asigurarea transparenţei informaţiilor, construirea unui site specializat pentru a face 
cunoscute rezultatele cercetărilor din cadrul unui grant CNCSIS, pregătirea şi 
desfăşurarea conferinţei internaţionale în 14-15 iunie 2013); 

2. În domeniul eficacităţii educaţionale: 
- actualizarea programelor analitice;  
- actualizarea informaţiilor de pe site-ul facultăţii şi a designului acestuia;  
- adaptarea didacticii universitare conform studiilor şi cercetărilor obţinute în cadrul unui 

program doctoral pe această temă;  
- redefinirea competenţelor conform cu cerinţele angajatorilor şi conform normelor 

ACPART (competenţele au fost stabilite în acord cu tendinţele actuale de dezvoltare a 
profesiei didactice şi pe baza evaluărilor primite din partea angajatorilor: inspectorat, 
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echipele manageriale ale instituţiilor şcolare, metodişti, formatori, cadre didactice şi 
părinţi implicaţi în procesul educaţional); 

- monitorizarea capacităţii absolvenţilor de a se angaja pe piaţa muncii (rezultatele obţinute 
la examenele naţionale de titularizare în învăţământ au fost foarte bune pentru absolvenţii 
facultăţii); 

- creşterea ponderii practicii de specialitate prin: număr de ore alocat, diversitatea 
instituţiilor educaţionale (instituţii din mediul rural, practică pedagogică de o zi, 
învăţământ particular, învăţământ special etc.) şi organizarea eficientă a practicii prin 
realizarea întâlnirilor tematice cu mentorii de practică;  

- elaborarea strategiei de cercetare pe termen lung  şi a planului de cercetare pe 2013;  
- derularea proiectelor de cercetare cu finanţare europeană (POSDRU) şi proiecte 

internaţionale;  
- valorificarea rezultatelor cercetării (participarea la conferinţe internaţionale, articole în 

reviste de specialitate şi publicarea de cărţi); 
- dezvoltarea de noi colaborări în domeniul cercetării (Universitatea Lleida, Spania,  

Universitatea Adana şi Konya, Turcia şi Universitatea Padova, Italia);  
- implicarea studenţilor în activitatea de cercetare (dezvoltarea unor proiecte de cercetare-

acţiune în domeniul educaţiei);  
- constituirea şi desfăşurarea programelor de masterat; 
- auditarea periodică a activităţii financiar contabile; 
- găsirea unor resurse extrabugetare şi utilizarea acestora.  

 
3.2. Structura sistemului de calitate al Facultăţii de Ştiin ţe ale Educaţiei  
În Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei funcţionează o comisie pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii educaţiei (constituită cf. Legii 87/ 2006). Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţiei are un program de politici centrate pe calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile 
de realizare, cu prevederi, responsabilizări şi termene concrete. Comisia este alcătuită din cadre 
didactice şi reprezentanţi ai studenţilor.  
 

3.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al Facultăţii de Ştiin ţe ale 
Educaţiei  

În anul 2012, la nivelul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei s-a respectat planul 
operaţional stabilit la nivel de universitate şi cel propus la nivelul facultăţii. Au fost reactualizate 
planurile de învăţământ pentru programele de studii de licenţă şi au fost derulate două programe de 
masterat avându-se în vedere standardele specifice precizate de ARACIS. 

În domeniul financiar am propus o mai mare transparenţă asupra resurselor financiare 
ale facultăţii, precum şi realizarea direcţiilor de finanţare separată pentru toate programele 
derulate (licenţă, formare continuă şi masterat).  

De asemenea, sunt propuse activităţi care să includă toţi membrii departamentelor în 
care să fie dezbătute modalităţile concrete de predare- învăţare- evaluare specifice 
învăţământului universitar. Pe de altă parte, cadrele didactice în formare sunt invitate să participe 
la activităţi didactice universitare şi să susţină activităţi de predare în echipă sau activităţi la care 
să fie evaluaţi de către titularul disciplinei.  
 

4. Indicatori şi rezultate ale auditului intern pentru:  
4.1. Monitorizarea programelor de studii 

  În planul de studii am definit competenţele pe care dorim să le formăm prin programul 
de licenţă. Acestea sunt în concordanţă cu noile cerinţe locale, naţionale şi europene. 
Competenţele generale pe care le propunem spre a fi formate sunt un reper al strategiei în 
domeniul calităţii. Pentru stabilirea acestora au fost consultate diverse materiale de specialitate 
actuale din spaţiul naţional şi european. Competenţele generale se referă la formarea capacităţilor 
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de a organizare şi desfăşurara activităţi educaţionale din învăţământul preuniversitar şi 
universitar, la proiectarea activităţii didactice curriculare şi extracurriculare şi la utilizarea în 
procesul didactic a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare. Competenţele de 
specialitate sunt următoarele:  

- proiectarea didactică a conţinuturilor specifice învăţământului preuniversitar şi 
universitar; 

- transpunerea conţinuturilor ştiinţifice în activităţi didactice specifice ariilor curriculare 
din învăţământul preuniversitar şi universitar;   

- aplicarea demersurilor didactice şi evaluarea rezultatelor învăţării;   
- consilierea educaţională a elevilor şi studenţilor;  
- managementul grupei/clasei de elevi; 
- investigarea domeniului educaţional prin metode de cercetare specifice.  

Competenţele propuse ca finalităţi ale programelor de formare asigură un cadru de 
referinţă pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite de către facultate.  

Monitorizarea externă a programelor de studii a presupus acreditarea ARACIS în cursul 
anului 2012 a programului de studiu Pedagogia Învăţământul Primar şi Preşcolar. 

 
4.2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de cercetare 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei dezvoltă activităţi de cercetare atât în domeniul 

psihopedagogiei, cât şi în domeniul didacticii specialităţilor. 
Domeniile de cercetare specifice Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei descriu preocupările 

cadrelor didactice pe următoarele dimensiuni: 
- Dificultăţi de învăţare; 
- Utilizarea IT în educaţie; 
- Psihologia familiei: stresul familial, strategii de adaptare la stres; factori contextuali şi diadici 

în predicţia calităţii relaţiei maritale; 
- Psihologia religiei: religiozitatea şi copingul religios în relaţiile de familie; 
- Pedagogie universitară; Evaluarea în educaţia universitară; 
- Consiliere psihopedagogică; Consiliere pentru dezvoltarea socială şi emoţională a copiilor cu 

aptitudini înalte; 
- Educaţie emoţională; 
- Formarea competenţelor de comunicare la elevii din ciclul primar; 
- Stilistică şi limbă literară; Sintaxa limbii române actuale; 
- Literatură contemporană; Literatura pentru copii; 
- Probleme de curriculum în domeniul matematicii în contextul integrării europene; 
- Ştiinţe şi metodica predării lor; 
- Limba engleză. Terminologia necesara specialităţii. 

Priorităţile domeniului cercetare – dezvoltare se regăsesc la nivelul cercetării aplicative 
realizate în vederea optimizării actului pedagogic derulat la nivel preuniversitar şi universitar în 
regiune, prin elaborarea de strategii cu aplicativitate la nivel naţional, în sensul creşterii eficienţei 
acţiunii educaţionale şi prin realizarea de schimburi cu instituţii europene similare în ce priveşte 
cercetarea aplicativă în domeniul educaţiei. 

Un domeniu distinct al cercetării teoretice şi aplicative îl constituie problematica 
asistenţei metodologice şi psihopedagogice pentru învăţământul primar şi preşcolar. 

Rezultatele cercetării  sunt valorificate prin publicarea de articole în reviste naţionale şi 
internaţionale (Analele Universităţii – secţiunea Ştiinţe ale Educaţiei, publicaţii la Editura 
Universităţii Suceava, publicaţii la Editura Universităţii „Al. I. Cuza”), în reviste de specialitate, 
dar şi prin participarea membrilor catedrei la conferinţe naţionale şi internaţionale. O modalitate 
specifică de diseminare a rezultatelor cercetării aplicative derulate de Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei o constituie organizarea de cursuri de formare continuă care se adresează cadrelor 
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didactice din învăţământul preuniversitar şi propune un cadru specific de dezvoltare 
profesională.  

Rezultatele cercetărilor pot fi valorificate prin editarea de materiale de sprijin (ghiduri, 
culegeri) pentru practica psihopedagogică din învăţământul primar şi preşcolar. 

Obiective specifice pentru creşterea calităţii activităţii de cercetare 
Pentru perioada următoare se urmăreşte dezvoltarea unei politici de cercetare ştiinţifică 

care să vizeze: 
- formarea unui colectiv de cercetare în ştiinţele educaţiei care să creeze şi să menţină relaţii de 
cooperare cu alte centre de cercetare din ţară sau străinătate; 
- dezvoltarea unui centru de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei aplicate în învăţământul 
primar şi preşcolar; 
- dezvoltarea de proiecte de cercetare internaţionale (în cooperare cu alte universităţi europene); 
- publicarea rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor educaţiei; 
- organizarea de workshop-uri şi conferinţe cu participare internaţională; 
- stimularea dezvoltării cercetărilor ştiinţifice prin studii doctorale şi postdoctorale; 
- elaborarea de proiecte de cercetare care să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a 
instituţiilor educaţionale din regiune; 
- organizarea Conferinţei Internaţionale „Ştiinţele Educaţiei”, iunie 2013, realizarea site-ului 
conferinţei;  
- stimularea participării cadrelor didactice la sesiuni ştiinţifice, cu caracter local, naţional şi 
internaţional; 
- stimularea participării cadrelor didactice la stagii de formare continuă în universităţi europene; 
- implicarea studenţilor în activităţi de cercetare ştiinţifică; 
- stimularea introducerii rezultatelor cercetărilor în cursurile şi activităţile practice cu studenţii; 
- dezvoltarea unui centru de cercetare privind specificul educaţiei emoţionale în învăţământul 
primar şi preşcolar; 
- încurajarea editării de cursuri didactice şi cărţi de specialitate. 
 

4.3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de predare/învăţare 
din fiecare domeniu de ierarhizare 

FSE a urmărit în anul 2012 creşterea calităţii actului didactic şi modernizarea învăţării 
prin: 

- valorificarea bazei tehnologice prin includerea în cât mai multe activităţi didactice a  
mijloacelor tehnologice moderne din dotare (smartboard-uri, calculatoare, imprimante, 
videoproiectoare); 

-  identificarea unui număr crescut de posibilităţi de inserare în activităţile de seminar a 
softurilor educaţionale, a testelor de evaluare a aptitudinilor şi personalităţii, a bateriilor de 
evaluare a dezvoltării cognitive şi socioemoţionale a preşcolarilor şi şcolarilor, a jocurilor 
didactice; 

- asigurarea asistenţei tehnice curente (hard şi soft) în vederea utilizării la capacitate a 
aparaturii existente în dotarea laboratoarelor. 

 
4.4. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea relaţiei cu mediul extern 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a dezvoltat în anul 2012 3 programe de studii care să 

vină în întâmpinarea solicitărilor şi nevoilor de pregătire a comunităţii (Programe de formare 
continuă pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământ, Programul de formare continuă 
pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar Magister XXI, Programul de formare 
continuă în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul primar şi preşcolar RIFSE în 
parteneriat cu Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi), şi 6 parteneriate cu instituţii de învăţământ din 
mediul public şi privat; 
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Un alt obiectiv vizând relaţia facultăţii cu mediul extern este reprezentat de dezvoltarea 
de relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţii similare din  ţară şi străinătate. În acest plan, în 
anul 2012 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a promovat programul LLP prin implicarea 
studenţilor în programe de tip Erasmus (plasamente pentru dezvoltare profesională – în 
cooperare cu Universitatea Cukurova, Adana, Turcia), precum şi prin cooperări in cadrul 
Programului LLP, Erasmus cu VIA College, Danemarca, Universitatea Selcuk Konya, Turcia, 
Universitatea Kirshehir, Turcia, Universitatea Padova, Italia. 

Cadrele didactice din FSEd au participat la stagii de dezvoltare profesională şi la 
manifestări ştiinţifice internaţionale. 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei îşi propune dezvoltarea proiectelor de cooperare 
internaţională, în cadrul Programului European LLP (ERASMUS; LEONARDO DA VINCI; 
GRUNDTVIG; YOUTH IN ACTION) prin: 
• crearea de parteneriate cu facultăţi similare din universităţi europene; 
• lărgirea numărului de studenţi care să beneficieze de programe de studiu ERASMUS; 
• implicarea cadrelor didactice în realizarea de misiuni de predare în cadrul programului 

ERASMUS; 
• dezvoltarea de programe de formare profesională pentru studenţi prin programul 

LEONARDO DA VINCI; 
• organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale; 
• încurajarea cadrelor didactice în vederea participării la reuniuni ştiinţifice internaţionale; 
• implicarea în proiecte de cercetare cu participare internaţională. 
De asemenea, facultatea îşi propune valorificarea oportunităţilor oferite de programele de 
cooperare transfrontalieră pentru dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu universităţi din 
Ucraina şi Republica Moldova. 

 
4.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea 

personalului 
În anul 2012, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei au promovat un număr de 5 

cadre didactice titulare după cum urmează:  
- conferenţiar: Otilia CLIPA, Adina COLOMEISCHI (Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei); 
- lector: Oana HRIŞCĂ (Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei), Nadia SERDENCIUC, 

Monica TURTUREAN (Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic). 
De asemenea, personalul didactic al FSE a participat la cursuri de formare continuă:  

- Curs de formator acreditat CNFPA: Otilia CLIPA, Adina COLOMEISCHI, Doina 
SCHIPOR, Gabriel CRAMARIUC, Daniela JEDER; 

- Curs managementul proiectelor acreditat CNFPA: Otilia CLIPA, Adina COLOMEISCHI, 
Doina SCHIPOR, Gabriel CRAMARIUC; 

- Curs Didatec (Universitatea Tehnică Cluj Napoca): Florin DOMUNCO, Gabriel 
CRAMARIUC. 
 

4.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice de către studenţi  
Evaluarea cadrelor didactice s-a desfăşurat conform Regulamentului de evaluare a 

cadrelor didactice R42 utilizând anexele aferente. 
 

Raport anual privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
Calificativul ob ţinut Gradul 

didactic 
Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  

Profesor 0 - - - - 
Conferenţiar 3 3    
Lector 7 7 - - - 
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Asistent 9 9 - - - 
 

Raport anual privind evaluarea colegială 
Calificativul ob ţinut Gradul 

didactic 
Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  

Profesor 0     
Conferenţiar 3 3    
Lector 7 7    
Asistent 9 9    
 
Raport anual privind evaluarea de către directorul de departament 

Calificativul ob ţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  

Profesor      
Conferenţiar 3 3    
Lector 7 7    
Asistent 9 9    
 
 
Raport anual privind autoevaluarea 

Intervale în care s-a încadrat punctajul (cf. R42, Art.5.7) Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

5 4 3 2 1 

Profesor       
Conferenţiar 3 3     
Lector 6 1 1 2 1 1 
Asistent 9 2  2 4 1 
 
Raport anual privind evaluarea finală 

Calificativul ob ţinut Gradul 
didactic 

Nr. cadre 
didactice 
evaluate 

Foarte bine Bine  Satisfăcător Nesatisfăcător  

Profesor      
Conferenţiar 3 3    
Lector 6 4 2   
Asistent 9 4 4 4  
 

4.7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale 
Centrarea pe student se regăseşte atât în planul de învăţământ şi programele analitice cât 

şi la nivelul activităţilor de curs, seminar şi practice. La nivelul proiectării se au în vedere 
obiective diferenţiate în funcţie de formarea anterioară a studentului (în cazul facultăţii noastre 
cei care au parcurs o formare în domeniul pedagogic sau cei care au o altă formare) sau de 
capacităţile personale ale studenţilor (ritm de învăţare, disponibilitate şi implicare în activităţile 
didactice etc.). În planul de învăţământ reactualizat a fost introdus un curs opţional care să 
faciliteze dezvoltarea de abilităţi de învăţare oferind posibilitatea de a construi trasee 
personalizate de învăţare. În programele analitice sunt specificate standarde minimale şi 
maximale de performanţă în domeniu.  
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În derularea cursurilor şi seminariilor, cadrele didactice utilizează metode şi mijloace 
moderne, adaptate specificului domeniului şi ariei curriculare. Pentru cursuri sunt elaborate 
materiale şi sunt folosite modalităţi de activizare a lor prin: prelegerea intensificată, prelegerea-
dezbatere, dezbaterea cu oponent etc. Seminariile se desfăşoară utilizînd strategii de învăţare prin 
colaborare, strategii de învăţare experienţială, studii de caz, învăţare prin descoperire, seminarii- 
dezbatere, modelare, simulare etc. De asemenea, sunt utilizate mijloace diverse: smartboard, 
videoproiector, filme didactice, lecţii filmate, sisteme de învăţare asistată de calculator.  

Practica pedagogică a fost desfăşurată în medii educaţionale diverse, studenţii reuşind să 
acceseze stiluri didactice diferite, contexte educaţionale variate. Studenţii au posibilitatea de a-şi 
configura propriul stil didactic pe baza unui eşantion larg de experienţe profesionale.  

În activităţile extracurriculare ale facultăţii (manifestări studenţeşti şi manifestări 
ştiinţifice) a fost implicat un număr mare de studenţi.  
 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei colaborează cu instituţiile comunităţii locale 
(Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, şcoli din judeţ)  şi ONG –uri (Life Long 
Learning, Asociaţia RO-Talent – filiala Suceava, Asociaţia Learning for Life, Asociaţia 
Educatorilor Suceveni, CENRES) oferind studenţilor oportunitatea de a efectua activităţi de 
voluntariat în domeniul educaţiei.  
 

4.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei  a convenit cu Facultatea de Inginerie Mecanică asupra 

utilizării în comun a unor săli de curs / seminar din Corpul B, unele dintre acestea fiind 
reamenajate sau construite (amfiteatrul FIM2, 303b, 318, 316, 308 şi 309 şi 314 a) cu ajutorul 
material al facultăţii. De asemenea, facultatea mai utilizează patru săli pentru activitatea 
didactică şi de cercetare în corpul A (sala A022 şi sala A018, sala A112, sala A121). Pentru 
cadrele didactice au fost repartizate trei săli pentru birouri.  

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a procesului didactic ne propunem: 
• modernizarea unor săli existente prin dotarea acestora cu mijloace moderne de 

proiecţie şi audio-video; 
• centru de informare şi documentare în pedagogia universitară; 
• extinderea bazei materiale prin achiziţionarea şi dotarea unui imobil în vederea 

desfăşurării activităţilor specifice învăţământului preprimar (grădiniţă). 
S-au făcut şi se fac demersurile necesare pentru modernizarea sălilor de seminar şi 

cursuri, pentru crearea unei ambianţe academice. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţie are un 
laborator de informatică dotat cu 13 calculatoare, 1 televizor şi video şi un laborator de 
tehnologie didactică dotat cu 25 calculatoare, un videoproiector, un laptop, o tablă 
electronică, o imprimantă şi un scanner. Dotările din laborator satisfac cerinţele cursurilor de 
informatică şi de statistică în ştiinţele umaniste şi sociale pentru care a fost achiziţionat 
programul SPSS 15.0 şi SPSS 16.0. De asemenea, pentru buna desfăşurare a activităţilor 
didactice şi de cercetare în domeniul psihopedagogiei facultatea dispune de softuri şi 
instrumente de cercetare specializate: Licenţa pentru bateria C.A.S., NEPSY, teste şi 
chestionare de investigare psihopedagogică.  

În sinteză, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei dispune de un număr de 38 calculatoare, 
din care 12 cuplate la internet, 8 videoproiectoare, 2 retroproiectoare (ecran), copiator şi 
imprimante (6 buc), flipchart, aparat foto, smartboard (2), camere video (2). 

 
4.9. Transparenţa informaţiilor de interes public 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei asigură transparenţa publică a datelor şi informaţiilor, 

în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate programele de studiu, precum şi actualitatea 
şi corectitudinea acestor informaţii.  

Site-ul Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a Facultăţii 
de Ştiinţe ale Educaţiei (www.fsed.usv.ro ), în care sunt permanent actualizate date şi informaţii 
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referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor de studiu şi la specializările 
oferite. De asemenea, sunt prezentate şi reactualizate periodic programele analitice, activităţile 
ştiinţifice şi culturale din facultate etc.  

 
5. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a indicatorilor de performanţă 

utiliza ţi în vederea ierarhizării programelor de studii 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei oferă programe de studii compatibile cu nevoile de formare ale 

studenţilor, dar şi cu nevoile societăţii actuale. Calitatea educaţiei promovate de facultatea noastră poate fi 
demonstrată prin nivelul de pregătire al absolvenţilor, procentul de angajaţi din numărul acestora, implicarea 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în programe ale facultăţii, evaluările primite de la beneficiari şi 
numărul crescând al cadrelor didactice din zone apropiate (Botoşani, Neamţ) care se înscriu la programele de 
formare aparţinând facultăţii noastre.  

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei doreşte să optimizeze calitatea educaţiei prin găsirea unui echilibru între 
activităţile didactice, de cercetare şi de oferire de servicii către comunitate.  

1. În domeniul didactic ne propunem:  

- oferirea de programe de studii adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă ale societăţii;  
- sondarea nevoilor de formare iniţială şi continuă a profesorilor pentru învăţământul primar şi preşcolar;  
- integrarea elementelor de reformă din curriculumul primar şi preşcolar la nivelul programelor de studii 
academice;  
- adaptarea programului de licenţă pentru cei care au o formare în domeniul ştiinţelor educaţiei prin activităţi 
didactice modulare;  
- inţierea altor programe de licenţă din domeniul ştiinţelor educaţiei;  
- desfăşurarea unor programe de formare continuă pe baza creditelor şi aprobarea acestora de către CNFP;  
- iniţierea unor parteneriate cu diverse instituţii de învăţământ de stat şi particulare (Grădiniţa Ortodoxă „Sf. 
Ioan cel Nou” de la Suceava, Şcoala Filadelfia, şcoli din mediul rural în care activităţile se desfăşoară simultan, 
şcoli în care învaţă copii cu nevoi educaţionale speciale etc.) care să permită efectuarea practicii pedagogice în 
medii cât mai variate;  
- continuarea parteneriatelor cu inspectoratele şcolare pentru facilitarea unei comunicări eficiente între 
instituţii şi pentru dezvoltarea de programe comune;  
- introducerea unui sistem de promovare directă a ofertei facultăţii, prin mass-media şi spaţiul electronic al 
facultăţii;  
- organizarea de întâlniri metodice cu membrii catedrei pentru creşterea calităţii predării; 
- eficientizarea financiară a facultăţii prin asigurarea transparenţei situaţiilor financiare şi găsirea altor 
resurse extrabugetare (programe de formare continuă, proiecte de dezvoltare pe diferite linii de finanţare).  

2. În domeniul activităţii de cercetare:  
- extinderea preocupărilor în domeniul cercetării psihopedagogice,  
- creşterea numărului de cadre didactice cu activitate de cercetare recunoscută,  
- dezvoltarea unui laborator şi crearea unui centru de cercetare;  
- creşterea numărului de publicaţii şi articole în reviste recunoscute CNCSIS;  
- participarea la competiţii pentru obţinerea granturilor de cercetare;  
- achiziţionarea softurilor şi a altor teste psihologice pentru dotarea laboratorului;  
- implicarea studenţilor în activităţile de cercetare;  
- dezvoltarea unor parteneriate naţionale şi internaţionale în domeniul cercetării. 
-  
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2.10. RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE INTERN Ă A CALIT ĂŢII 
EDUCAŢIEI ÎN CADRUL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE 
DE DOCTORAT  
 

 
Capitolul I  Organizarea studiilor universitare de doctorat la USV  
 

La nivelul USV există 2 Şcoli doctorale: Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi 
Inginereşti şi Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane, aprobate prin hotărârea Senatului USV 
nr. 68/15.05.2012:  
 Cele 14 domenii în care se desfăşoară studiile universitare de doctorat la USV sunt:  

1. Administrarea afacerilor; 
2. Calculatoare şi tehnologia informaţiilor; 
3. Contabilitate; 
4. Economie; 
5. Filologie; 
6. Filosofie; 
7. Geografie; 
8. Ingineria materialelor; 
9. Inginerie electrică; 
10. Inginerie electronică şi telecomunicaţii; 
11. Inginerie mecanică; 
12. Inginerie industrială: 
13. Istorie; 
14. Silvicultură. 

În 2012 studiile doctorale au fost conduse de 38 de profesori din care 35 titulari ai USV şi 
3 provenind din alte instituţii universitare şi de cercetare. Numărul doctoranzilor este de 289 
(Anexa 1). 

În anul 2012 s-a susţinut un număr de 49 de teze de doctorat (anexa 2). 
 
Capitolul II  Strategia de dezvoltare 
 
 Conform Codului studiilor universitare de doctorat şi Legii 1 / 2011 în universităţile din 
România Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) are următoarele atribuţii: 
   a) stabilirea strategiei IOSUD;  
   b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii 
universitare de doctorat la nivelul IOSUD;  
   c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD;  
   d) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-înfiinţată;  
   e) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, 
potrivit contractului de parteneriat;  
   f) alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a 
programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.  

În contextul amplu al activităţilor din cadrul USV studiile doctorale şi-au propus ca 
principale obiective:  
- o înaltă calitate a cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor internaţionale contemporane; 
- afirmarea şi sprijinirea performanţelor ştiinţifice ale studenţilor doctoranzi din cadrul USV; 
- ameliorarea permanentă a activităţilor de evaluare a cercetării doctorale; 
- ameliorarea activităţii de management a CSUD. 
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Pentru îndeplinirea acestor obiective, conducerea CSUD a avut în vedere de la bun 
început elaborarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat la USV, document avizat în C.A. şi aprobat în şedinţa Senatului USV din 24.07.2012. 
 Şedinţa CSUD din semestrul I al anului universitar 2012/2013 (29.11.2012) a stabilit cu 
precizie viziunea de ansamblu şi priorităţile CSUD pentru anul universitar în curs. 
  
Capitolul III  Sistemul de evaluare şi asigurare a calităţii 
 
În cadrul studiilor universitare de doctorat calitatea cercetării doctoranzilor este evaluată  prin: 
a. menţionarea afilierii la USV în toate articolele şi contribuţiile doctoranzilor, publicate în 
ţară şi în străinătate; 

b. premii şi distincţii obţinute de conducătorii de doctorat pe plan naţional şi internaţional 
(prof. univ. dr. ing. Dorel CERNOMAZU; prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT); 

c. colaborări ale conducătorilor de doctorat cu diverse universităţi din ţară sau străinătate, în: 
- comitetele ştiinţifice, peer review, etc.; 
- comisii de promovare; 
-  comisii CNATDCU: Prof. univ. dr. ing. Radu CENUŞĂ, Prof. univ. dr. Mircea 

DIACONU, Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT, Prof. 
univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, Prof. univ. dr. Maria  RĂDOANE, Prof. univ. dr. 
Elena Brânduşa STEICIUC; 

- colaborări ARACIS:  
d. misiuni în străinătate efectuate de conducătorii de doctorat (în universităţi partenere); 
e. câştigarea de proiecte POSDRU 

 În 2012 s-a finalizat un al doilea proiect de burse doctorale „Provocările cunoaşterii şi 
dezvoltare prin cercetare doctorală” - PRO-DOCT, început în anul 2009, cu durata 3 ani, cu 
valoarea totală de 7431168 lei. Acesta a asigurat grupului ţintă un cadru stimulator şi competitiv 
pentru documentare, cercetare, explorare şi experimentare, în scopul unei foarte bune formări 
iniţiale, în fiecare dintre cele opt domenii. Din totalul celor 28 de doctoranzi 13 au susţinut public 
teza in 2012. 
 Din anul 2010 se derulează şi al treilea proiect de burse doctorale „Doctoratul: o carieră 
atractivă în cercetare” care se adresează unui număr de 18 doctoranzi, în valoare totală de 
7574580 lei şi unde universitatea noastră are ca partener Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj 
Napoca. În acelaşi timp suntem parteneri cu Universitatea Tehnică Cluj Napoca în cadrul altui 
proiect de burse doctorale cu un număr de 21 de doctoranzi, intitulat „Q-DOC - Creşterea calităţii 
studiilor doctorale în ştiinţe inginereşti pentru sprijinirea dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” în valoare de 2146061 lei. 
 Se află în finalizare şi un proiect de burse post-doctorale „Progres si dezvoltare prin 
cercetare şi inovare post-doctorala în inginerie şi ştiinţe aplicate” (POST-DOC PRiDE), cu durata 
de 3 ani, partener Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca în valoare totala 13.414.188 lei. 
f. evaluarea dosarului de cercetare ştiinţifică al fiecărui doctorand înainte de susţinerea publică 

a tezei (cel puţin 4 articole publicate în reviste cotate sau în actele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale, incluse în BDI); 

 
Capitolul IV  Indicatori de performan ţă şi rezultate ale auditului intern 
 
a. evaluarea activităţii de cercetare a conducătorilor de doctorat se face la nivelul facultăţilor 

din care fac parte aceştia; 
b. Cercetare doctoranzi 
 Interesul doctoranzilor pentru activitatea de cercetare a cunoscut o dinamică ascendentă. 
Numărul de articole şi alte rezultate ale acestei activităţi a crescut faţă de anii anteriori cu circa 
5%. Rezultatele pe categorii de publicaţii sunt cuprinse în Anexa 3 si Anexa 4. 
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 S-au remarcat pe plan naţional şi internaţional următoarele rezultate ale cercetării 
doctoranzilor: 
1.  internaţional 
- Diploma si Medalie de aur - Electromechanical actuator with bellow; EuroInvent, European 
exhibition of creativity -  UNGUREANU Constantin, ROMANIUC Ilie,  RAȚĂ Mihai, 
OLARIU Elena-Daniela, NITAN Ilie , MILICI Laurentiu-Dan, MILICI Mariana-Rodica, 
CERNOMAZU Dorel; 
- Diploma si Medalie de argint - Electromechanical actuator with liquid; EuroInvent, European 
exhibition of creativity - ROMANIUC Ilie , RAȚĂ Mihai, OLARIU Elena-Daniela, 
UNGUREANU Constantin, NITAN Ilie,  MILICI Mariana-Rodica, MILICI Laurentiu-Dan, 
CERNOMAZU Dorel;  
- Diploma si Medalie de argint - Microelectromechanical pump with hydrogen;EuroInvent, 
European exhibition of creativity - ROMANIUC Ilie,  RAȚĂ Mihai, OLARIU Elena-Daniela, 
UNGUREANU Constantin, NITAN Ilie, MILICI Laurentiu-Dan, MILICI Mariana-Rodica, 
CERNOMAZU Dorel;  
2. naţional 
- Diploma de excelenţă şi medalia de aur - Salonul Internaţional de Inventică PRO INVENT 
Cluj-Napoca; 2012.- ROMANIUC Ilie , RAȚĂ Gabriela, OLARIU Elena-Daniela, 
UNGUREANU Constantin, NITAN Ilie,  MILICI Mariana-Rodica, MILICI Laurentiu-Dan, 
CERNOMAZU Dorel;  
- Medalia de aur - International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer;  
"Inventica 2012"- DAVID Cristina, OLARIU Elena-Daniela, ROMANIUC Ilie, NITAN Ilie;   
 
c. relaţia cu mediul extern 
 S-a continuat şi amplificat colaborarea cu universităţi de prestigiu din străinătate la nivel 
doctoral prin: 
-  mobilităţi efectuate de doctoranzi în cadrul proiectelor POSDRU 
1. URSULEANU Mihai-Florentin – Noiembrie 2011 – Martie 2012 -  Technische Universitat 

Ilmenau, Germania; 
2. BARBIR C. Constantin-Florin – Decembrie 2011 – Martie 2012 – Universitatea Tehnică 

Dresda Tharant, Germania; 
3. TOFAN Georgiana – Februarie 2012 – Iulie 2012 - Technische Universitat Ilmenau, 

Germania; 
4. SIMION Daniel – Mai 2012 – Iulie 2012 - Technische Universitat Ilmenau, Germania; 
5. DEJU Ş. Elena - Februarie 2012 - Iulie 2012 - Université de Nice Sophia Antipolis Nice, 

Franta; 
6. CHETRARIU P.G. Andreea Anca – Februarie 2012 – Iulie 2012 – Université Artois Arras, 

Franta; 
7. ENEA D. Dumitru Sorin – Februarie 2012 – Iulie 2012 – Université Artois Arras, Franta; 
8. OBREJA I. Florin Gheorghe – Februarie 2012 - Iulie 2012 - Katholieke Universiteit Leuven 

Leuven, Belgia; 
9. FOMIN (BUNDUC) Ana Maria – Martie 2012 – August 2012 – Universitatea Cardiff 

Cardiff, Marea Britanie; 
10. CIUBOTARIU Marius – Martie 2012 – August 2012 – Universita degli Studi di Parma, 

Italia; 
11. CROITOR Lorena Elisabeth (Tcaciuc) – Martie 2012 – August 2012  - Universita degli 

Studi di Parma, Italia; 
12. COLBU Ioana Cristina - Martie 2012 – August 2012 - Universita degli Studi di Parma, 

Italia; 
13. MAFTEI Daniel - Martie 2012 – August 2012 - Universita degli Studi "G. d'Annunzio" 

Pescara, Italia; 
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14. MAEREAN Oana - Aprilie 2012 – Septembrie 2012 - University of Essex Essex, Marea 
Britanie; 

15. OBREJA Cristina - Aprilie 2012 – Septembrie 2012 - Universite Lille Nord de France Lille, 
Franţa; 

16. IFTIMIA Corina - Aprilie 2012 – Septembrie 2012 - Universite Paul-Valery Montpellier, 
Franţa; 

17. CHEIA Gheorghe - Mai 2012 – Iulie 2012 - Universitatea din Durham Durham, Marea 
Britanie şi - Octombrie 2012 – Decembrie 2012 - Universitatea din Viena Viena, Austria; 

18. TUDOR Lucia -  Noiembrie 2012 – Aprilie 2013 - Universitatea din Freiburg, Germania; 
19. ŞLUSARCIUC Marcela - Octombrie 2012 – Martie 2013 - Central European University 

Budapesta, Ungaria; 
20. MOHR Carol - Aprilie 2012 – Iunie 2012 - Eberhard Karls Universitat Tubingen, Germania 
şi - Octombrie 2012 – Decembrie 2012 - Eberhard Karls Universitat Tubingen, Germania; 

21. MIHALOVICI Florina - Septembrie 2012 – Februarie 2013 - Universitatea Liberă din 
Bruxelles, Belgia. 

-  mobilităţi efectuate de doctoranzi în cadrul proiectului ERASMUS 
1. UNGUREAN I. Liviu Marcel – 1.09.2012 – 31.01.2013 - Univ.Blaise Pascal, Clermont – 
Ferrand, Franţa 
- mobilităţi efectuate de doctoranzi străini în USV 
1. CHIRIŢĂ Mariana din R. Moldova (bursier Eugen Ionescu) - 1.03.2012 – 1.07.2012 - 
coordonator Prof. univ. dr. S.M.ARDELEANU 
2. CONDRAT Viorica din R. Moldova (bursier Eugen Ionescu) 1.03.2012 – 31.07.2012 - 
coordonator Prof. univ. dr. S.M.ARDELEANU 
- acorduri de cotutelă cu universităţi prestigioase din străinătate aflate în derulare 
1. CĂILEAN V. Alin Mihai - Cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en Yvelines, 

FRANŢA 
2. CHIRUŢĂ G. Daniel Gabriel - Cotutelă cu Université de Versailles St. Quentin en 

Yvelines, FRANŢA 
3. CRĂCIUN G. Elena Gina - Cotutelă cu Universitatea Lille, Franţa 
4. LEFTER G. Constantin  Cotutelă cu Université Paul Sebatier – Toulouse III FRANŢA 
5. MIHALOVICI I. Florina Liliana - Cotutelă cu Universite de Limoges, Franţa 
- Participări ale conducătorilor de doctorat de la USV în comisii de doctorat din străinătate 
1. Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa STEICIUC – Univ. de Nice Sopha-Antipolis, Franţa 

- Conferinţe ale conducătorilor de doctorat în universităţi prestigioase din străinătate 
1. Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa STEICIUC – Univ. Libre de Bruxelles, Belgia; 
2. Prof. univ. dr. Gheorghe ONISORU - Universitatea Lorraine din Nancy, Franta 

 d. transparenţa informaţiilor de interes public 
- s-a continuat postarea de informaţii cu privire la studiile universitare de doctorat (admitere, 
susţineri publice teza, etc) 
- s-a diseminat imaginea USV prin: 

b. menţionarea afilierii la USV în toate articolele şi contribuţiile doctoranzilor, publicate în 
ţară şi în străinătate; 

c. premii şi distincţii obţinute de conducătorii de doctorat pe plan naţional şi internaţional 
(prof. univ. dr. ing. Dorel CERNOMAZU; prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT); 

d. colaborări ale conducătorilor de doctorat cu diverse universităţi din ţară sau străinătate, 
în: 

- comitetele ştiinţifice, peer review, etc.; 
- comisii de promovare; 
-  comisii CNATDCU: Prof. univ. dr. ing. Radu CENUŞĂ, Prof. univ. dr. Mircea 

DIACONU, Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT, Prof. 
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univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, Prof. univ. dr. Maria  RĂDOANE, Prof. univ. dr. 
Elena Brânduşa STEICIUC; 

- colaborări ARACIS:  
e. misiuni în străinătate efectuate de conducătorii de doctorat (în universităţi partenere). 

 
Capitolul V Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi a indicatorilor de 
performanţă la nivelul CSUD 
 
- evaluarea calităţii studiilor universitare de doctorat se va efectua în continuare, având în 
vedere indicatorii de performanţă (numărul şi calitatea publicaţiilor doctoranzilor). 
 

 
 
 
 
E.B.S./C.Sk./1 ex. 
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CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT    
Anexa 1 

 
 

Numărul studenţilor  
doctoranzi pe domenii şi conducători de doctorat 

 
 

Nr. 
crt 

Facultatea Domeniul  Conducător ştiinţific 
Număr 

doctoranzi 

1. 
Inginerie 

Alimentară 
Ingineria 

materialelor  
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe GUTT 14 

2. Prof. univ. dr. ing. Vasile Gheorghiţă GĂITAN 5 
3. Prof. univ. dr. ing. Ştefan Gheorghe PENTIUC 11 
4. 

Calculatoare şi 
tehnologia 

informaţiilor  Prof. univ. dr. Corneliu Octavian TURCU 2 
5. Inginerie electrică  Prof. univ. dr. Dorel CERNOMAZU 11 
6. Prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR 12 
7. 

Inginerie electronică 
şi telecomunicaţii  Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA 6 

8. 

Inginerie 
Electrică şi 
Ştiinţa 

Calculatoarelor 

Inginerie industrială  Prof. univ. dr. ing. Dumitru AMARANDEI 3 
9. Prof. univ. dr. ing. Gheorghe FRUNZĂ 6 

10. Prof. univ. dr. ing. Ioan MIHAI 6 

11. 

Inginerie 
Mecanică, 

Mecatronică şi 
Management 

Inginerie mecanică  

Prof. univ. dr. ing. Ilie MUSCĂ 4 

12. Prof. univ. dr. Sanda Maria ARDELEANU  13 
13. Prof. univ. dr. Ion Horia BÎRLEANU 16 

14. 
Prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş 
CONSTANTINESCU 

9 

15. Prof. univ. dr. Mircea DIACONU 10 
16. Prof. univ. dr. Rodica Mărioara NAGY 12 
17. Prof. univ. dr. Ioan OPREA 17 
18. Prof. univ. dr. Elena Brânduşa STEICIUC  9 
19. 

Litere şi Ştiinţe 
ale Comunicării 

Filologie  

Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON 6 
20. Prof. univ. dr. Costică BRÂNDUŞ 4 
21. Prof. univ. dr. Vasile EFROS 3 
22. Prof. univ. dr. Maria  RĂDOANE 0 
23. 

Geografie  

Prof. univ. dr. Nicolae RĂDOANE 2 
24. Prof. univ. dr. Viorel  GULICIUC 2 
25. 

Filosofie  
Prof. univ. dr. Tudor Sorin MAXIM 5 

26. Prof. univ. dr. Mihai IACOBESCU 20 
27. Prof. univ. dr. Dumitru ŞANDRU 4 
28. Prof. univ. dr. Gheorghe ONIŞORU  19 
29. 

Istorie şi 
Geografie 

 Istorie 

Prof. univ. dr. Dumitru VITCU  12 
30. Prof. univ. dr. ing. Radu CENUŞĂ 14 
31. Academician Victor GIURGIU 2 
32. Prof. univ. dr. ing. Ioan MILESCU  4 
33. 

Silvicultură  Silvicultură 

Cerc. ştiinţ. I dr. ing. Ionel POPA 7 

34. 
 Administrarea 

afacerilor 
Prof. univ. dr. Aurel BURCIU 3 

35.  Contabilitate Prof. univ. dr. Elena HLACIUC 5 
36. Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN 0 
37. Prof. univ. dr. Cristian Valentin HAPENCIUC  5 
38. 

Ştiinţe 
Economice şi 
Administraţie 

Publică  Economie 
Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN 6 

TOTAL UNIVERSITATE 289 

 
 
 
 
 
 



 

 160

CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT    
     Anexa 2 

Teze de doctorat susţinute în USV în anul 2012 
Nr 
crt 

Domeniul Nume şi prenume Conducător 
Data 

susţinerii 
Denumirea tezei 

1.  BALAN T. Ionuţ 
Prof. univ. dr. ing. 
Ştefan Gheorghe 
PENTIUC 

7.12.2012 

Contribuţii privind utilizarea 
calculului de înaltă performanţă 
la rezolvarea unor probleme de 
optimizare 

2.  

Calculatoare şi 
tehnologia 
informaţiei 

RADU I. 
Gheorghe 

Prof. univ. dr. ing. 
Ştefan Gheorghe 
PENTIUC 

19.01.2012 
Contribuţii la dezvoltarea 
modelelor de învăţare 
supervizată 

3.  
AMARGHIOALE
I C. Elena 
(VIERU) 

Prof. univ. dr. Ioan 
OPREA 

13.10.2012 
Elementul lexical popular din 
discursul narativ al lui Vasile 
Voiculescu 

4.  
BARANAI Gh. 
Diana (SAVA)  

Prof. univ. dr. Sanda 
Maria ARDELEANU  

1.03.2012 
Valenţe didactice şi educative 
ale discursului mediatic 

5.  
BLEOJU D. Anca 
Gianina 
(CAZACU)  

Prof. univ. dr. Mircea 
DIACONU 

19.12.2012 
O faţă a postmodernismului 
românesc. Mircea Nedelciu, 
prozatorul 

6.  
BODNARU G. 
Nicolae  

Prof. univ. dr. Elena-
Brânduşa STEICIUC 

27.09.2012 
Cultura inuită în opera lui Yves 
Thériault (La culture inuit dans 
l'oeuvre d'Yves Thériault) 

7.  
CAZACU I. Lilia 
din R. Moldova 

Prof. univ. dr. Sanda 
Maria ARDELEANU 

23.11.2012 
Contact şi conflict lingvistic în 
Republica Moldova 

8.  
CHIFAN Gh. 
Silvia-Andreia 
(PINTEA) 

Prof. univ. dr. Ioan 
OPREA 

5.12.2012 
Gramatica sincronică a 
adverbului românesc 

9.  
CIORNOHAC C. 
Daniela 
(PINTILEI)  

Prof. univ. dr. 
Muguraş Albumiţa 
CONSTANTINESCU 

29.09.2012 

Traducerea şi retraducerea 
operei lui Emil Zola în limba 
română (Traduire et retraduire 
l'oeuvre d'Emile Zola en 
roumain) 

10.  
COCLICI A.I. 
Adina Elena 
(TELESCU)  

Prof. univ. dr. Rodica 
NAGY 

17.11.2012 
Discursul religios neoprotestant. 
trăsături şi variante 

11.  
COJOCARIU M. 
Viorica 
(BLÎNDĂ)  

Prof. univ. dr. Sanda 
Maria ARDELEANU 

14.09.2012 

Tehnici şi strategii 
semiolingvistice în discursul 
ştiinţific geografic cu valenţe 
didactice 

12.  
DUMITROV V. 
Anişoara Nina  

Prof. univ. dr. Ion-
Horia BÎRLEANU 

17.12.2012 
Terminologia biblioteconomică 
românească 

13.  FĂRMUŞ G. Ioan 
Prof. univ. dr. Mircea 
DIACONU 

5.03.2012 
Privind înapoi, cititorul. ipostaze 
ale lectorului în proza 
românească 

14.  
LUCHIAN A. 
Alexandra Suzana 
(SÎRGHI) 

Prof. univ. dr. Sanda 
Maria ARDELEANU  

1.03.2012 
Construirea ethosului în 
discursul politic feminin 

15.  
LUDUŞAN S. 
Diana Simina  

Prof. univ. dr. Elena-
Brânduşa STEICIUC 

22.11.2012 

Tradiţie şi modernitate în opera 
Malikăi Mokeddem (Tradition et 
modernite dans l’oeuvre de 
Malika Mokeddem) 

16.  

MACOVEI C. 
Carmen 
Constantina 
(AGOUTIN) 

Prof. univ. dr. Sanda 
Maria ARDELEANU  

7.09.2012 
Discursul politic românesc în 
context european 

17.  
MIRON D. 
Carmina Simona 
(STOIAN)  

Prof. univ. dr. Mircea 
DIACONU 

29.11.2012 Octavian Paler, scriitorul 

18.  

Filologie 

MOISII I. Liliana 
(RĂDULESCU) 

Prof. univ. dr. Sanda 
Maria ARDELEANU  

26.01.2012 
Folosirea timpurilor 
indicativului în discurs/povestire 
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în franceza şi româna 
contemporană 

Nr 
crt 

Domeniul Nume şi prenume Conducător 
Data 

susţinerii 
Denumirea tezei 

19.  

PASINCOVSCHI 
N. Mariana 
(COZMA) din 
R.Moldova 

Prof. univ. dr. Mircea 
DIACONU 

5.03.2012 
Paul Goma. Biografie şi 
literatură 

20.  
PENTELESCU I. 
Maria Loredana 
(BUCULEI)  

Prof. univ. dr. Ion-
Horia BÎRLEANU 

21.12.2012 
Toponimia din Bazinul Superior 
al Moldovei 

21.  
POPESCU M. 
Dorin 

Prof. univ. dr. Mircea 
DIACONU 

18.10.2012 
Paradigma constituirii 
discursului literar la Constantin 
Noica 

22.  
ROBOTĂ P. 
Adina Simona 
(MITROFAN) 

Prof. univ. dr. Rodica 
NAGY 

5.12.2012 
Influenţa limbii franceze asupra 
limbii Hortensiei Papadat-
Bengescu 

23.  
ŢIGĂNAŞ A. 
Liliana Stela 
(BALAN)  

Prof. univ. dr. Mircea 
DIACONU 

29.11.2012 
Ipostaze americane ale exilului 
literar românesc 

24.  
TOFAN G. 
Georgiana  

Prof. univ. dr. Ioan 
OPREA 

17.12.2012 
Rolul împrumutului englezesc în 
formarea terminologiei actuale: 
informatica şi electronica 

25.  

Filologie 

VARVAROI V. 
Alina Viorela 

Prof. univ. dr. Ion 
Horia BÎRLEANU 

16.06.2012 
Verba dicendi în limbile română 
şi spaniolă: privire comparativă 

26.  
OROIAN I. 
Mircea Adrian  

Prof. univ. dr. ing. 
Gheorghe GUTT 

16.11.2012 

Cercetări şi contribuţii privind 
noi tehnici şi echipamente pentru 
încercarea, monitorizarea şi 
caracterizarea reologică avansată 
a materialelor vâscoase 

27.  

Ingineria 
materialelor 

SEVERIN L. 
Traian Lucian 

Prof. univ. dr. ing. 
Gheorghe GUTT 

16.11.2012 

Cercetări şi contribuţii la 
realizarea şi promovarea de noi 
metode şi aparate pentru 
încercarea de duritate 

28.  BACIU L. Iulian  
Prof. univ. dr. ing. 
Dorel CERNOMAZU 

2.03.2012 

Contribuţii la studiul şi 
perfecţionarea 
transformatoarelor pentru 
reglarea continuă a tensiunii 

29.  
BUZDUGA I. 
Corneliu  

Prof. univ. dr. ing. 
Dorel CERNOMAZU 

2.03.2012 

Contribuţii la extinderea 
aplicaţiilor ferofluidelor şi 
pulberilor feromagnetice în 
electrotehnică 

30.  
CUJBĂ O. 
Tiberiu Octavian  

Prof. univ. dr. ing. 
Dorel CERNOMAZU 

29.03.2012 

Contribuţii privind creşterea 
siguranţei în exploatare a 
transformatoarelor electrice de 
putere 

31.  
JEDER M. 
Mihaela, 
(GUGOAŞĂ) 

Prof. univ. dr. ing. 
Dorel CERNOMAZU 

5.06..2012 

Contribuţii teoretice şi 
experimentale privind noi 
realizări în domeniul 
actuatoarelor electromecanice cu 
parafină 

32.  
NEGRU N. 
Mihaela Brânduşa 

Prof. univ. dr. ing. 
Dorel CERNOMAZU 

7.12.2012 

Contribuţii privind extinderea 
aplicaţiilor ferofluidelor şi a 
pulberilor feromagnetice în 
electrotehnică 

33.  
POIENAR N. 
Niculina 

Prof. univ. dr. ing. 
Dorel CERNOMAZU 

10.02.2012 

Contribuţii teoretice şi 
experimentale privind 
conexiunile şi grupele de 
conexiuni speciale la 
transformatoarele trifazate 

34.  

Inginerie 
electrică 

SOREA I. Nicolae Prof. univ. dr. ing. 27.07.2012 Contribuţii teoretice şi 
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Dorel CERNOMAZU experimentale privind 
perfecţionarea motoarelor solare 
bazate pe conversia 
termomecanică 

Nr 
crt 

Domeniul Nume şi prenume Conducător 
Data 

susţinerii 
Denumirea tezei 

35.  
Inginerie 

electronică şi 
telecomunicaţii 

HREBENCIUC 
V. N. Florin 
Alexandru 

Prof. univ. dr. ing. 
Adrian GRAUR 

9.03.2012 

Contribuţii privind autentificarea 
şi urmărirea transabilităţii 
produselor utilizând tehnologii 
RFID 

36.  
Inginerie 
mecanică 

SUCIU V. Cornel-
Camil 

Prof. univ. dr. ing. 
Gheorghe FRUNZĂ  

28.09.2012 

Cercetări teoretice şi 
experimentale privind 
determinarea presiunii de contact 
între suprafeţe reale prin metoda 
reflectivităţii 

37.  
ARGATU V. 
Ştefan 

Prof. univ. dr. 
Gheorghe ONIŞORU 

15.09.2012 
Mitropolitul Nicolae Balan al 
Ardealului (1920 – 1955) 

38.  
Istorie 

BÂRGOANU Gh. 
Luisa Georgiana 

Prof. univ. dr. 
Dumitru VITCU 

30.07.2012 
Societatea moldovenească în 
lumina rapoartelor consulare 
franceze (1848 – 1859) 

39.  
DOLIPSCHI I.R. 
Marilena Oana 
(NEDELEA) 

Prof. univ. dr. Mihai 
IACOBESCU 

9.11.2012 

Organizarea administrativ 
teritorială a României în 
perioada interbelică (1918 – 
1940) 

40.  FEDOR L. Lucian 
Prof. univ. dr. Mihai 
IACOBESCU 

13.01.2012 
Relaţiile între România şi 
R.F.Germană (1964 – 1989) 

41.  
FILIP Gh. Ligia 
(DĂNILĂ) 

Prof. univ. dr. 
Gheorghe ONIŞORU 

15.09.2012 
Feminismul în România 
Interbelică 

42.  
HRIHORCIUC A. 
Otilia 

Prof. univ. dr. 
Dumitru VITCU 

2.11.2012 

Chestiunea evreiască în 
dezbaterile parlamentare ale 
României la sfârşitul secolului al 
XIX-lea 

43.  
IORGA N. 
Nicolae 

Prof. univ. dr. 
Gheorghe ONIŞORU 

26.10.2012 
România şi Uniunea Europeană. 
Aspiraţii şi realităţi economice 

44.  
IVAŞCĂ P. 
Simona 

Prof. univ. dr. 
Dumitru VITCU 

17.02.2012 
Nicolae Istrati. Cărturarul şi 
omul politic 

45.  
LAZĂR I. Natalia 
Silvia 

Prof. univ. dr. 
Gheorghe ONIŞORU 

8.09.2012 
Problema emigrării evreilor din 
România în perioada comunistă:  
1948 - 1965 

46.  
MOCANU C. 
Alina Ştefania 
(BRUJA)  

Prof. univ. dr. 
Dumitru VITCU 

28.09.2012 
Haretismul în societatea 
românească la cumpăna 
secolelor XIX - XX 

47.  
PĂUN N. Radu 
Bogdan 

Prof. univ. dr. 
Gheorghe ONIŞORU 

8.09.2012 
România şi problemele 
terorismului în Orientul Mijlociu 

48.  

 

VINTILĂ L. 
Alexandru Ovidiu 

Prof. univ. dr. Mihai 
IACOBESCU 

19.10.2012 Traian Brăileanu: Viaţa şi opera 

49.  Silvicultură 
CARDAŞ  I. 
Gabriel 

Prof. univ. dr. ing. 
Radu Leontie 
CENUŞĂ 

28.06.2012 

Cercetări privind biologia, 
ecologia şi managementul 
integrat al populaţiilor de 
Aproceros leucopoda Takeuchi  
(hymenoptera, argidae) în păduri 
cu ulm în compoziţie 
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CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT    
     Anexa 3 

Raport cercetarea ştiin ţifică pentru anul  2012 
Conform Criteriului 2 din F09 - Centralizator 

      

Nr. Indicatorul 
1.01.2012- 
30.09.2012 

1.10.2012 – 
31.12.2012 

TOTAL 
2012 

2. 2 

Publicare carte de autor (monografie, tratat de specialitate, 
studii, atlase, dicţionare) în România la edituri prestigioase, în 
colecţii ştiinţifice prestigioase, la edituri cotate CNCS 
(CNCSIS), altele decât cursurile universitare.  

1 3 4 

2. 3 
Pubicare carte la edituri care nu sunt acreditate CNCS 
(CNCSIS). 

2 1 3 

2. 7 
Publicare traducere ale unor texte sursă, din texte din 
patrimoniul cultural universal, cu ISBN. 

1 0 1 

2. 9 
Articol / studiu publicat în revistă cotată ISI (A) / ERIH. (FI – 
factor de impact; SRI – scor relativ de influenţă) 

9 9 18 

2. 10 
Articol / studiu publicat în revistă de specialitate recunoscute la 
nivel naţional de CNCS (CNCSIS) (B+). 

49 33 82 

2. 11 
Articol / studiu publicat la conferinţe cu proceedings-uri 
redactate în volume publicate în edituri internaţionale. 

2 9 11 

2. 12 
Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice la 
conferinţe cu proceedings-uri indexate ISI. 

12 2 14 

2. 13 
Articol / studiu publicat în revistă de specialitate recunoscută la 
nivel naţional de CNCS (CNCSIS) (B). 

8 1 9 

2. 14 Studiu publicat în volum colectiv (cu ISBN) 3 0 3 

2 15 

Articol / studiu publicat la conferinţe cu proceedings-uri 
indexate în baze de date internaţionale, altele decât ISI, regăsite 
în Ordinele nr. 4691 şi 4692 din 2011 al Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

10 0 10 

2. 16 
Articol / studiu publicat în revistă de circulaţie internaţională, cu 
referenţi si colectiv editorial internaţional (cu ISSN). 

13 2 15 

2. 17 
Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice din 
străinătate. 

7 2 9 

2. 18 
Articol / studiu publicat în reviste de specialitate de circulaţie 
naţională (cu ISSN), (C). 

6 3 9 

2. 19 
Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice 
internaţionale din ţară (publicate într-o limbă de circulaţie 
internaţională). 

20 8 28 

2. 20 
Articol / studiu publicat în volumele manifestărilor ştiinţifice 
naţionale din ţară. 

3 3 6 

2. 21 
Articol/studiu publicat in reviste de specialitate, cu ISSN, 
necotate 

9 2 11 

2. 22 
Lucrare susţinută la manifestare ştiinţifică din străinătate 
(confirmare prin documente, delegaţie). 

9 4 13 

2. 23 
Lucrare susţinută la manifestare ştiinţifică din ţară (confirmare 
prin documente, delegaţie). 

32 6 38 

2. 24 
Lucrare susţinută la manifestare ştiinţifică din străinătate, fără 
publicare în volum, cuprinsă în programul manifestării, 
(confirmare prin documente, delegaţie). 

2 4 6 

2. 25 
Lucrare comunicată la manifestare ştiinţifică din ţară, fără 
publicare în volum, cuprinsă în programul manifestării, 
(confirmare prin documente, delegaţie). 

10 4 14 

2. 29 

Model fizic, model experimental, model funcţional, prototip, 
normativ, procedură, metodologie, reglementare şi plan tehnic 
nou sau perfecţionat, realizat în cadrul programelor naţionale sau 
comandate de beneficiar (institute de cercetare, firme de 
specialitate, societăţi comerciale etc.) – confirmare contract. 

1 0 1 

2. 33 
Proiect/grant de cercetare câştigat prin competiţie naţională 
(partener coordonator), în anul semnării contractului. (valoare 

1 0 1 

+
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contract – reprezintă partea ce revine universităţii) 
2. 39 Cercetător în proiect / grant / contract de cercetare internaţional. 5 4 9 

Nr. Indicatorul 
1.01.2012- 
30.09.2012 

1.10.2012 – 
31.12.2012 

TOTAL 
2012 

2. 40 Cercetător în proiect / grant / contract de cercetare naţional.  5 6 11 
2. 46 Brevete de invenţie obţinut în România 6 1 7 
2. 47 Confirmare constituire depozit reglementar brevet invenţie. 18 7 25 

2. 48 
Participare cu lucrare la saloane de invenţii internaţionale, 
organizate în străinătate (confirmare prin documente, delegaţie). 

1 0 1 

2. 52 Susţinere referat în cadrul doctoratului. 41 8 49 
2. 53 Raport de cercetare ştiinţifică susţinut în departament. 6 2 8 
2. 54 Susţinere publică teza doctorat  28 21 49 
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CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT    
     Anexa 4 

 
 
 

Raport cercetarea ştiin ţifică pentru anul 2012 
Conform Criteriului 3 din F09 – Centralizator 

 
      

Nr. Indicatorul 
1.01.2012- 
30.09.2012 

1.10.2012 – 
31.12.2012 

TOTAL 
2012 

3. 2 
Editor la revistă cotată ISI (A) / ERIH. (FI – factor de impact; 
SRI – scor relativ de influenţă) 

1 1 2 

3. 4 
Membru în colectivul editorial la revistă cotată ISI (A) / ERIH. 
(FI – factor de impact; SRI – scor relativ de influenţă) 

1 2 3 

3. 5 
Recenzor la revistă cotată ISI (A) / ERIH. (FI – factor de impact; 
SRI – scor relativ de influenţă) 

4 1 5 

3. 6 Membru în comitetul ştiinţific al revistelor (B+). 1 2 3 
3. 7 Editor la revistă categoria B+. 1 1 2 
3. 8 Co-editor  la revistă categoria B+. 0 2 2 
3. 9 Membru în colectivul editorial  la revistă categoria B+. 3 6 9 
3. 10 Recenzor  la revistă categoria B+. 3 4 7 
3. 12 Co-editor sau membru în colectivul editorial la revistă B. 3 0 3 
3. 14 Editor la revistă categoria C / specialitate. 1 0 1 

3. 16 
Membru în comitetul ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice din 
străinătate (conferinţe, simpozioane, saloane invenţii etc.). 

1 0 1 

3. 17 
Membru în comitetul ştiinţific al unei manifestări ştiinţifice din 
ţară (conferinţe, simpozioane, saloane invenţii etc.). 

2 1 3 

3. 19 Prezentare lucrare în plen (dovedit prin program). 3 3 6 
3. 21 Prezentare lucrare în plen (dovedit prin program). 19 6 25 

3. 22 
Moderator secţiune conferinţă naţională, simpozion (dovedit prin 
program). 

3 2 5 

3. 32 Elaborare apreciere teză doctorat. 13 7 20 
3. 35 Evaluator al procesului educaţional la nivel naţional/universitate. 1 0 1 
3. 40 Editor de volum publicat la nivel naţional. 2 0 2 

3. 44 
Profesor invitat pentru conferinţe / expunere pe teme de 
specialitate, în ţară (confirmare prin documente). 

0 2 2 

3. 45 
Citare în: revistă cotată ISI sau echivalent ERIH, **punctaj 
acordat în anul citării (se consideră o singură citare într-o 
lucrare).  

7 0 7 

3. 46 

Citare în: revistă indexată în bază date internaţională (B+, B) / 
carte publicată de autor străin / carte publicată în editură 
recunoscută CNCS  (CNCSIS), **punctaj acordat în anul citării 
(se consideră o singură citare într-o lucrare). 

3 1 4 

3. 47 
Citare în: cronică sau recenzie / articol de specialitate / lucrare 
ştiinţifică, **punctaj acordat în anul citării (se consideră o 
singură citare într-o lucrare). 

0 2 2 

3. 51 
Premiu ştiinţific, medalie etc., distincţie acordată de Academia 
Română sau alte autorităţi echivalente. 

3 0 3 

3. 56 Premierea rezultatelor cercetării. 1 1 2 
3. 57 Titlul de doctor  36 25 61 
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4. SISTEME DE BUNE PRACTICI IMPLEMENTATE ÎN 

UNIVERSITATE 
 

USV, ca instituţie acreditată, integrată în sistemul naţional de învăţământ superior, îşi 
asumă misiunea de învăţământ şi cercetare ştiin ţifică, la care participă întreaga comunitate 
academică. În contextul dinamismului societăţii româneşti de astăzi, USV îşi asumă răspunderea 
de a forma specialişti competenţi prin ponderea alocată de personalul său activităţilor didactice 
(45% din activitatea USV), de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă (35% din activitate) 
şi de a susţine dezvoltarea regională promovând principiile fundamentale europene alături de 
valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din Bucovina (20% din activitate). În condiţiile 
economiei de piaţă funcţionale, legătura dintre universitate şi mediul economic este esenţială 
pentru supravieţuirea universităţii şi a agenţilor economici angajatori. De calitatea ei depind atât 
performanţele universităţii cât şi competitivitatea agenţilor economici pe o piaţă concurenţială 
care a depăşit limitele teritoriului naţional. În aceste condiţii, pentru a putea fi angajaţi rapid în 
profesia pentru care s-au pregătit, absolvenţii trebuie nu numai să posede cunoştinţe şi deprinderi 
cerute de angajatori ci şi să manifeste atitudini şi comportamente proactive, capabile să genereze 
valoare adăugată cât mai mare. Performanţele de nivel mediu (standard) sunt posibile doar dacă 
se asigură repetabilitatea activităţilor care generează rezultate bune. Astfel, practicile uzuale care 
asigură un nivel minim acceptabil al performanţelor devin bune practici, asigurând un nivel 
standard al performanţelor. Câteva din aceste bune practici aplicate în universitate, care au 
impact asupra calităţii programelor de studii, sunt prezentate în continuare. 

Evaluarea internă a programelor de studii. Adoptarea de către universitate a unei 
viziuni orientate spre calitate a avut şi are drept efect creşterea gradului de satisfacţie al 
studenţilor. În acest sens, îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi sociale, a vizibilităţii 
şi ofertei de burse internaţionale reprezintă condiţii esenţiale ale viabilităţii universităţii în 
contextul actual. Autoevaluarea programelor de studii propuse pentru autorizare provizorie sau 
acreditarea la intervale de cinci ani constituie una dintre preocupările majore ale conducerii 
facultăţilor şi universităţii,  structurilor organizatorice privind calitatea, întregului personal 
didactic şi se face în conformitate cu Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă 
şi lista indicatorilor de performanţă ARACIS. Pentru a răspunde cerinţelor în schimbare de pe 
piaţa muncii s-au revizuit Procedura de elaborare şi aprobare a planurilor de învăţământ (P01), 
Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor 
de studii (R40) precum şi procedura aferentă (P02).  

Monitorizarea programelor de studii este o activitate permanentă ce are ca scop 
menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora. Sarcina monitorizării programelor de 
studii revine conducerii facultăţii, prin coordonatorii programelor de studii, comisiile CEAC şi 
are în vedere următoarele aspecte: modul de îndeplinire a obiectivelor propuse prin programul de 
studii; nivelul calitativ al tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul programului de studii; 
corelarea între conţinuturile programelor analitice ale tuturor disciplinelor din planul de 
învăţământ şi adaptarea acestora la cerinţele pieţei forţei de muncă; aplicarea corectă a sistemului 
de evaluare a studenţilor şi urmărirea rezultatelor obţinute de studenţi în fiecare sesiune de 
examene; asigurarea permanentă a compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi 
din UE.  

Evaluarea internă a personalului didactic. Raportul mediu optim dintre numărul de 
cadre didactice şi numărul de studenţi al universităţii este stabilit periodic în funcţie de cerinţele 
de îndeplinire a standardelor privitoare la calitatea educaţiei şi în funcţie de calitatea cercetării. 
Raportul dintre numărul de cadre didactice şi numărul de studenţi este caracteristic fiecărei 
facultăţi, program de studiu şi an universitar ca urmare a structurii mixte a universităţii, ponderii 
diferite a studenţilor ce urmează anumite domenii de studii, a valorilor recomandate de 



 

 167

Standardele specifice, pe domenii fundamentale, ale ARACIS, şi, nu în ultimul rând, de legislaţia 
în continuă schimbare dată de schimbările politice la nivel naţional. 

Evaluarea colegială. Regulamentul privind evaluarea calităţii corpului profesoral 
(R42) conţine o procedură de evaluare colegială. Aceasta se face anual sau de câte ori este 
nevoie (în cazul promovărilor pe post), pe baza unei fişe de evaluare bazată pe criterii generale 
de performanţă şi comportament, care a fost dezbătută public. Responsabilitatea privind această 
evaluare revine directorului de departament. Rezultatele sintetice au fost sunt centralizate la nivel 
de universitate de către CEAC, într-un raport anual privind evaluarea colegială.  

Evaluarea personalului didactic de către studenţi. Evaluarea cadrelor didactice de 
către studenţi se face conform unei proceduri ce utilizează fie un sistem informatic de completare 
on-line şi evaluare automată fie un sistem clasic bazat pe completare de formulare şi evaluare 
manuală a datelor. Ambele sisteme de evaluare se bazează pe formulare adaptate pentru fiecare 
activitate didactică (curs, laborator, seminar, practică). Formularele au fost aprobate de Senat şi 
îmbunătăţite permanent pe baza sugestiilor cadrelor didactice şi a studenţilor. În ultimii ani 
această evaluare a fost derulată la toate facultăţile şi la DSPP iar rezultatele sunt confidenţiale, 
fiind accesibile doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. Rapoartele întocmite au fost 
analizate în Senatul universităţii şi s-au formulat politici ce privesc calitatea actului educaţional.  

Autoevaluarea. Cadrele didactice se autoevaluează anual folosind o fişă de 
autoevaluare multicriterială (F9) concepută unitar la nivelul universităţii şi revizuită periodic 
(2011).  

Evaluarea de către managementul universităţii. Pe baza fişei de autoevaluare, a 
evaluării cadrelor didactice de către studenţi şi a evaluării colegiale s-au întocmit proceduri de 
evaluare multicriterială de către managementul universităţii, respectiv de către directorul de 
departament  şi de către decanul facultăţii/directorul DSPP. Aceste proceduri au fost permanent 
îmbunătăţite fiind supuse dezbaterii publice succesiv pe parcursul anului 2009 şi începutul anului 
2011, iar aplicarea lor se face începând cu anul universitar 2009-2010, o dată cu uniformizarea 
criteriilor de autoevaluare la nivelul întregii universităţi.  

Evaluarea şi auditul activit ăţilor de cercetare. Coordonarea activităţilor de cercetare 
revine Consiliului Cercetării, Departamentului de Managementul Programelor, prodecani ai 
facultăţilor care urmăresc implementarea sistemului calităţii în activităţile de cercetare la toate 
nivelurile, recunoaşterea rezultatelor deosebite şi stimularea performanţei prin premiere. Pentru 
îndeplinirea şi menţinerea la nivel înalt a standardelor de calitate în activitatea de cercetare, anual 
fiecare cadru didactic întocmeşte un raport de autoevaluare a activităţii de cercetare pe baza unui 
punctaj definit unitar la nivelul universităţii (fi şa F09 din regulamentul R42). În funcţie de media 
punctajelor din departament, în urma analizei în departament este apreciată calitatea activităţii de 
cercetare a fiecărui cadru didactic şi se fac recomandări de îmbunătăţire, după caz. Pe baza 
punctajelor medii obţinute de departamente şi în urma analizei rezultatelor cercetării de către 
Consiliul de administraţie  acesta propune o grilă cu punctajul minim de cercetare corespunzător 
fiecărei funcţii didactice. În funcţie de îndeplinirea/neîndeplinirea punctajului minim, directorii 
de departament stabilesc măsurile ce se impun în ceea ce priveşte mărimea normei didactice şi de 
cercetare. Activitatea de cercetare este un criteriu preponderent în aprecierea condiţiilor de 
promovare sau în obţinerea gradaţiilor de merit. În menţinerea indicatorilor de calitate ai 
proceselor de cercetare un rol important îl au rapoartele comisiilor de audit intern a activităţilor 
de cercetare, formate din cadre didactice cu experienţă care nu fac parte din colectivul de 
cercetare al proiectului evaluat. Începând cu anul 2010 USV este preocupată îndeosebi de 
auditarea externă a activităţilor de cercetare şi creşterea performanţelor în conformitate cu 
standardele şi grilele stabilite de ANCS. 

 
 
Respectarea autonomiei facultăţilor.  USV lucrează ca o structură centralizată la nivel 

instituţional, cele nouă facultăţi respectând regulamentele generale aprobate de Senatul 
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universităţii care definesc cadrul general de funcţionare al fiecărei entităţi. Autonomia 
universitară a facultăţilor este respectată prin dreptul acestora de a adapta cadrul general stabilit 
de Senat la particularităţile sistemului lor specific de funcţionare. Ca obiectiv al autonomiei 
financiare s-a perfecţionat descentralizarea gestiunii fondurilor până la nivel de facultate pentru a 
se realiza o utilizare cât mai eficientă a resurselor alocate. Autonomia universitară este statutată 
în Carta universităţii, aprobată de Senat şi avizată de ministerul de resort. 

Procesul luării deciziilor în universitate. Managementul academic este asigurat de 
personalul şi organismele de conducere la nivelul colectivelor, departamentelor, facultăţilor şi  
Universităţii, corespunzătoare structurilor autorizate prin legislaţie şi prin hotărâri ale USV, 
aprobate de minister. Deciziile în universitate sunt de natură să permită o desfăşurare eficace şi 
eficientă a proceselor didactice, de cercetare, administrative şi economice. Deciziile la nivelul 
facultăţii/departamentelor sunt luate de către cadre didactice şi studenţi, aleşi în mod democratic. 
Primul nivel decizional universitar se regăseşte la nivelul departamentului: propuneri care 
vizează modificarea sau dezvoltarea procesului didactic; aprobarea statului de funcţii; 
propunerile de scoatere la concurs şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice, propunerile de conducere de doctorate, utilizarea fondurilor de investiţii etc. Al doilea 
nivel de decizie este constituit la nivel de facultate/ departament prin Consiliul facultăţii. În acest 
forum de management, principalele decizii sunt: aprobarea strategiilor de dezvoltare a facultăţii/ 
departamentului; avizarea dosarelor de autoevaluare pentru acreditare sau autorizare de 
funcţionare provizorie a programelor de studii; propuneri pentru definirea şi înfiinţarea 
structurilor noi pentru specializările din facultate sau desfiinţarea lor; propunerea cifrelor de 
şcolarizare şi a metodologiei de admitere etc. Cel de-al treilea nivel decizional este Senatul 
Universităţii. Senatul decide: obiectivele şi strategia de dezvoltare a universităţii în plan didactic, 
ştiinţific, investiţional şi administrativ. Deciziile operative privind punerea în practică a 
deciziilor Senatului sunt luate în Consiliul de administraţie prezidat de Rector. 

Transparenţa informaţiilor de interes public. Managementul universităţii şi al 
facultăţilor asigură prin sistemul informatic universitar mijloacele media, transparenţa publică a 
datelor şi informaţiilor care se referă la programele de studii, diplomele obţinute, taxele de studii, 
facilităţile oferite studenţilor. Universitatea dispune de un sistem informatic performant care 
colectează, prelucrează şi analizează date şi informaţii privind starea calităţii şi a vieţii 
studenţilor în campusul universitar. Site-ul Calităţii, reactualizat, conţine informaţii relevante 
care permit monitorizarea calităţii, accesul intranet la majoritatea documentelor în vederea 
întocmirii rapoartelor de autoevaluare pentru programele de studii. Forumul de discuţii 
facilitează dezbaterea publică asupra tuturor documentelor privind calitatea academică. 
Secretariatele  facultăţilor  dispun de soft-uri care permit accesul studenţilor pe bază de parolă la 
baza de date în care se înregistrează situaţia lor profesională. Membrii comunităţii academice şi 
studenţii organizează anual vizite în liceele din regiunea nord-est şi numeroase acţiuni precum 
“Zilele Universităţii”, “Student pentru o zi”, “Porţi deschise”, participă la târguri educaţionale 
regionale, naţionale şi internaţionale. Relaţia cu presa naţională (Adevărul, Gândul, Capital, 
Cotidianul etc.) şi locală (organizarea de întâlniri săptămânale), comunicatele şi conferinţele de 
presă, prezentarea ofertei educaţionale la emisiuni de televiziune sunt acţiuni media care 
contribuie la promovarea USV. 

Dezvoltarea legăturilor cu mediul economic. Integrarea universităţii în mediul socio-
economic se caracterizează prin oferta de programe de studii pentru pregătire în domenii diferite 
de licenţă, masterat, doctorat şi formare continuă, respectiv prin oferta de servicii pentru 
realizarea de produse tehnologice, proiectare, consultanţă sau expertiză, evaluări profesionale, 
pregătirea resurselor umane. Sunt promovate parteneriate cu autorităţile locale şi regionale 
pentru dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii; dezvoltarea de cursuri în sistemul 
„Învăţare de-a lungul întregii vieţii” în scopul reconversiei profesionale, în domenii dinamice pe 
piaţa muncii; dezvoltarea cursurilor de perfecţionare şi specializare postuniversitare. Un pas 
important în atragerea reprezentanţilor din mediul extern pentru a participa la deciziile din cadrul 
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universităţii a fost crearea în 8 iulie 2010 a asociaţiei ALUMNI USV. Scopul asociaţiei este să 
dezvolte un parteneriat la care să participe absolvenţii, cadrele didactice pentru a susţine 
progresul instituţional al universităţii. Implicarea se traduce prin furnizarea de sugestii privind 
dezvoltarea unor programe de studii de licenţă şi master, sugerarea unor teme de cercetare dar şi 
prin furnizarea de feed-back privind calitatea pregătirii absolvenţilor. În funcţie de informaţiile 
primite se iau măsuri care să răspundă exigenţelor din piaţa muncii.  

Evaluarea internă a activităţilor din USV. Evaluarea internă periodică a calităţii 
activităţilor didactice şi ştiinţifice, la nivelul departamentelor, facultăţilor, centrelor de cercetare 
şi a Şcolii doctorale este bazată pe criteriile, standardele şi pe indicatorii de performanţă 
formulaţi de autorităţile naţionale (CNCSIS, ANCS, ARACIS). Evaluarea se realizează prin 
audit intern şi extern al instituţiei/ structurilor componente sau programelor de studii, în vederea 
determinării gradului în care curriculum-ul, personalul şi infrastructura satisfac misiunea şi 
obiectivele asumate. Activitatea auditului intern funcţionează în subordinea Rectorului USV, în 
cadrul Compartimentului de Audit Public Intern, conform prevederilor legale şi de reglementare. 
Auditarea internă a programelor de studii  se realizează de către echipe de audit numite prin 
decizie la nivelul fiecărei facultăţi. Comisiile de audit au în componenţă 3 ÷ 4 cadre didactice şi 
un student. Comisiile pentru auditarea internă a programelor de studii  întocmesc rapoarte de 
audit, care sunt prezentate decanului. Rapoartele enunţă punctele slabe identificate şi formulează 
recomandări pentru eliminarea acestora. 
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5. ANALIZA SWOT 

 
 

Analiza SWOT a activităţii de management 
 
Puncte tari: Procesul decizional este unul transparent în care se asigură o participare 

democratică pentru stabilirea obiectivelor şi luarea deciziilor strategice. Deciziile strategice 
privind utilizarea finanţării, de selecţie şi promovarea a personalului, de selecţie a studenţilor 
sunt luate de Consiliul de Strategie şi Dezvoltare care are funcţiile bine definite. Deciziile 
operaţionale sunt asigurate de personal promovat pe funcţii în baza unor concursuri organizate de 
Consiliul de Administraţie care a ţinut seama de necesarul de competenţe specifice postului. 
Selecţia studenţilor se realizează pe baza unor metodologii care sunt cunoscute de candidaţi. Pe 
lângă procesele didactice se asigură servicii pentru realizarea de produse tehnologice, proiectare, 
consultanţă sau expertiză, evaluări profesionale, pregătirea resurselor umane dar şi de petrecere a 
timpului liber prin oferirea de activităţi sportive şi culturale. Cooperarea interinstituţională este 
asigurată pe baza unor acorduri de parteneriat cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi 
străinătate. Sunt stabilite schimburi de cadre didactice şi de studenţi prin participare la programe 
internaţionale.  

Puncte slabe: Capacitatea de decizie este limitată de structura surselor de finanţare. 
Insuficienta coordonare a recrutării de personal, disfuncţionalităţi privind activităţile de 
promovare şi slaba preocupare a unor facultăţi privind orientarea adecvată a programelor în 
funcţie de cererea de locuri de muncă. 

Oportunit ăţi: Existenţa unor programe structurale şi posibilitatea de obţinere a unor 
finanţări suplimentare.  

Ameninţări: Decizii la nivel politic privind legiferarea funcţionării sistemului 
universitar. Finanţarea insuficientă a programelor de schimburi internaţionale. Alocaţie bugetară 
per student aflată constant în scădere în ultimii patru ani.  
Managementul propune ca înlăturarea punctelor slabe să se realizeze prin atragerea de surse 
suplimentare de finanţare prin participări la granturi de finanţare pentru cercetare şi dezvoltare, 
prin crearea unor legături cu foşti absolvenţii aflaţi în poziţii decizionale, prin promovarea unor  
activităţi instituţionale pentru sponsorizări şi donaţii, prin creşterea gradată a taxelor de 
şcolarizare. 
 

Analiza SWOT a activităţilor didactice şi de cercetare 
 

Puncte tari: Angajarea şi integrarea în profesie a absolvenţilor  este un indicator 
deosebit de important în ceea ce priveşte eficienţa activităţii didactice. Studiul realizat de Centrul 
de Consiliere şi Orientare în Carieră în perioada ianuarie 2006 – decembrie 2011 pe un eşantion 
de 6678 de absolvenţi relevă că    de absolvenţi (   %) sunt angajaţi cu carte de muncă şi din 
aceştia      (  %) profesează în domenii concordante cu specializarea absolvită. Gradul satisfacţiei 
profesionale, abilitarea pentru a reuşi să aplice şi să răspundă solicitărilor de la locul de muncă 
pe baza cunoştinţelor dobândite în cadrul facultăţii sunt argumente pentru eficienţa activităţii 
didactice (Anexa 5.19.Gradul de satisfacţie al absolvenţi angajaţi).   
Acest rezultat este confirmat şi de studiul efectuat la nivel naţional în anul 2009 de către 
compania germană Kienbaum Management Consultants în colaborare cu revista Capital, studiu 
în care au fost chestionaţi peste 3000 de absolvenţi de învăţământ superior din 84 de universităţi 
de stat şi private şi peste 400 de angajatori în privinţa: educaţiei teoretice, orientării practice, 
competenţelor lingvistice şi experienţei internaţionale obţinute în cadrul studiilor universitare. 
Acest studiu situează USV pe poziţia a 4-a în clasamentul naţional, ceea ce demonstrează o 
foarte bună corelare a ofertei educaţionale a USV cu nevoile actuale de dezvoltare socio-
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economică. Un alt punct tare al sistemului de învăţământ promovat în USV este antrenarea 
studenţilor în cercetarea ştiin ţifică aplicativă în concordanţă cu standardele naţionale şi 
internaţionale, fapt recunoscut şi prin cele 40 de premii obţinute de studenţi la concursurile 
naţionale şi internaţionale în perioada 2007-2012. Este remarcabilă şi dinamica activităţii de 
cercetare, dezvoltare şi inovare din USV ce a înregistrat o creştere a finanţării atrase din surse 
externe universităţii de la o medie anuală de aproximativ 100 000 Euro în 2000/2001, la una de 
aproximativ 2 500 000 Euro în 2009/2010. Totodată, USV a înregistrat un progres notabil la 
aproape toţi indicatorii de performanţă ai cercetării ştiinţifice, ceea ce a condus la trecerea USV 
de la statutul de contributor la fondul comun pentru calitate al universităţilor de stat din Romania 
la cel de beneficiar. Aceste puncte tari au fost reflectate şi de acreditarea USV ca unitate 
naţională de cercetare şi dezvoltare de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiin ţifică, USV situându-se între primele 15 universităţi româneşti din punctul de vedere al 
rezultatelor obţinute într-o perioadă de 5 ani din activitatea de cercetare,  precum şi de 
calificativul „Grad de încredere ridicat”,  acordat în urma evaluărilor instituţionale externe de 
către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Înv ăţământul Superior, acesta fiind cel 
mai înalt calificativ ce poate fi acordat unei universităţi din sistemul naţional de învăţământ.  

Puncte slabe: USV este puţin pregătită pentru atragerea de studenţi străini având în 
vedere numărul foarte mic de programe de studii în limbi străine. Evaluarea activităţii de 
cercetare pentru perioada 2007-2012 a scos în evidenţă faptul că un procent semnificativ de 
cadre didactice nu au obţinut rezultate de cercetare la un nivel recunoscut internaţional, conform 
standardelor CNCSIS. Chiar dacă această situaţie se regăseşte, chiar la un nivel mai ridicat, în 
majoritatea universităţilor din Romania, ea trebuie abordată cu toată consideraţia de către 
comunitatea academică suceveană pentru a putea deveni competitivă la nivel internaţional. Din 
păcate, modalităţile de motivare financiară la nivelul universităţii sunt limitate de cadrul 
legislativ actual iar pachetele financiare folosite pentru atragerea de noi resurse umane de calitate 
nu sunt competitive pe plan internaţional. 
Ameninţarea cea mai mare, pe de o parte, pentru activitatea de învăţământ o reprezintă efectul 
cumulat al scăderii constante a populaţiei şcolare (populaţia cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de 
ani a scăzut cu aproape  40 % din 2007 în 2012), şi pe de altă parte, scăderea finanţării de stat 
datorită crizei economice (cu peste 40 % în 2012 faţă de 2008)  şi a veniturilor populaţiei. Toate 
aceste aspecte vor induce efecte negative asupra calităţii educaţiei ce vor genera implicaţii socio-
economice majore pe termen lung. De asemenea, fondurile alocate Planului Naţional de CDI au 
scăzut semnificativ în ultimii doi ani în ciuda unui plan strategic care indica o creştere constantă 
a alocaţiei bugetare pentru cercetare în perioada 2007 – 2013. Ca soluţie la aşteptata scădere a 
efectivelor la licenţă în următorii ani o constituie focalizarea pe programele de master şi 
postuniversitare adaptate la cerinţele absolvenţilor încadraţi. Totodată, USV poate beneficia de 
interesul în creştere al tinerilor dar şi a populatiei cu vârsta de peste 35 ani de a finaliza studiile 
universitare (pentru a avea şanse sporite pe piaţa muncii sau în păstrarea locului de muncă) atât 
timp cât costurile educaţionale vor putea fi păstrate în continuare la un nivel competitiv. Ca 
soluţie la scăderea finanţării naţionale pentru procesul didactic şi de cercetare s-a avut în vedere 
reorientarea propunerilor de proiecte către competiţiile de proiecte finanţate din fondurile 
europene. 
 
 
Analiza SWOT a activităţii financiare 
Puncte tari:  

• descentralizarea financiară la nivel de facultate, face posibilă o mai bună cunoaştere a 
capacităţii de „autofinanţare” şi a măsurării gradului de independenţă financiară;  

• existenţa soft-ului informatic de la nivelul universităţii, care funcţionează ca un tablou de 
bord şi care dă posibilitatea managementului superior să cunoască situaţia de la nivelul 
facultăţilor în timp real şi să ia cele mai bune decizii de alocare a resurselor;  
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• creşterea sumelor provenite din contracte de cercetare naţionale, internaţionale şi cu 
mediul de afaceri;  

• autonomia financiară în atragerea surselor de finanţare;  
• realizarea unor investiţii importante (modernizarea spaţiilor de învăţământ şi a căminelor 

studenţeşti, noi clădiri de învăţământ, cercetare, bibliotecă şi facilităţi sportive, dotarea cu 
aparatură electronică şi tehnologie IT etc.) la nivelul universităţii;  

• sistemul de audit financiar intern al compartimentului de audit financiar. 
Puncte slabe:  

• nu s-a realizat descentralizarea financiară la nivel de departamente şi pe programe de 
studii;  

• diferenţa încă mare dintre finanţarea bugetară pe student şi taxa anuală de studii pentru 
studentul de la învăţământul cu taxă; 

• existenţa unor entităţi în cadrul universităţii care sunt net debitori, în timp ce alţii 
reprezintă net creditori la bugetul consolidat al rectoratului (existenţa unor entităţi care 
necesită susţinere financiară; în fapt, alocaţia guvernamentală a acestora per student 
echivalent este  foarte mică, comparativ cu alocaţia medie din UE);  

• lipsa unor planuri de restructurare financiară, dar şi de adaptare şi readaptare a 
programelor de studii din aceste entităţi, pentru a le face mai atractive pentru potenţialii 
candidaţi; 

• amânarea deciziei de renunţare la unele programe de studii  pe perioade scurte de timp, 
respectiv şcolarizarea din 2 în 2 ani etc.;   

• autonomie limitată (control guvernamental) în alocarea sumelor, mai ales în ceea ce 
priveşte programele şi proiectele de investiţii.  

Ameninţările  sunt date de: 
• reducerea fondurilor pentru educaţie, atât finanţarea pe student, cât şi a fondurilor alocate 

cercetării naţionale; 
• declin demografic la nivel naţional şi regional;  
• situarea USV într-o regiune mai puţin dezvoltată, în care piaţa muncii este slab dezvoltată 
şi neatractivă; 

• reducerea continuă a nivelului de trai în regiune;  
• efectele crizei economico-financiare actuale;  
• migraţia forţei de muncă către alte ţări, în special către locuri de muncă ce nu necesită 

educaţie superioară.  
• legislaţia privind achiziţiile publice şi cea care priveşte parteneriatul public-privat. Insă 

parteneriatul public-privat poate aduce oportunităţi viabile pentru finanţarea investiţiilor 
USV. 

Remedierea punctelor slabe are în vedere o mai bună implicare a factorilor interesaţi pentru o 
gestionare eficientă a sumelor alocate de la buget, dar şi pentru identificarea şi atragerea de noi 
fonduri.  
Astfel, facultăţile, prin administratorul financiar, trebuie să-şi proiecteze eficient bugetul de 
venituri şi cheltuieli, să contribuie la atragerea de noi fonduri şi să adopte măsuri de îmbunătăţire 
a calităţii.  
Managementului superior îi revine sarcina de a aloca resursele eficient şi de a lua cele mai bune 
decizii în ceea ce priveşte structura universităţii, în sensul susţinerii programelor de studii cerute 
de piaţă şi/sau care au un indice superior de finanţare.  
Nivelul administrativ va urmări o utilizare mai judicioasă a fondurilor, realizarea de investiţii 
necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice şi de cercetare, atragerea de fonduri prin 
iniţierea propriilor proiecte, finanţate din fonduri europene sau să participe la cele deja iniţiate. 
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Capacitatea de schimbare. Analiza SWOT 
Puncte tari: 
• Corp profesoral bine pregătit şi racordat la evoluţia învăţământului şi cercetării din spaţiul 

european, care îşi actualitează permanent metodele de predare şi adoptă noi tehnologii pentru 
îmbunătăţirea procesului de învăţare; 

• O structură bună pe vârste şi specializări a personalului didactic cu asigurarea continuităţii şi 
colaborării între generaţii; 

• Campus universitar în continuă transformare şi modernizare: în ultimii cinci ani mare parte 
din facilităţile existente au fost renovate iar un număr semnificativ de clădiri noi şi 
echipamente s-au adăugat infrastructurii USV. 

• Intrarea în proprietatea USV a unor noi şi importante suprafeţe de teren (30 ha) în zona 
limitrofă a oraşului creează perspective deosebite pentru dezvoltarea infrastructurii USV; 

• USV a reuşit să menţină taxele de şcolarizare la un nivel relativ scăzut comparativ cu alte 
universităţi din ţară şi UE şi a sporit în acelaşi timp calitatea programelor de studii; 

• USV are o structură mixtă iar marea diversitate a programelor academice permite adaptarea 
la schimbările din societate şi oferă studenţilor posibilităţi numeroase de adaptare la 
transformările de pe piaţa muncii; 

• Cultura instituţională de calitate şi modernizarea procesului de instruire se reflectă în gradul 
de satisfacţie şi inserţia foarte bună pe piaţa muncii a absolvenţilor USV; 

• Dinamică ascendentă pe plan naţional şi internaţional a calităţii cercetării ştiinţifice; 
• Relaţii internaţionale cu mare potenţial de colaborare în domeniul învăţământului şi 

cercetării; 
• Bună autonomie financiară la nivel de universitate prin descentralizarea activităţilor 

financiare până la nivel de facultate.. 
 
Puncte slabe: 
• Autonomie limitată, în ultimii doi ani, în ceea ce priveşte scoaterea posturilor la concurs şi în 

ceea ce priveşte alocarea fondurilor, care a condus la un număr insuficient de facultăţi şi 
personal, contrar planului de dezvoltare al USV; 

• Motivaţie salarială încă slabă pentru unele poziţii didactice (asistent, preparator), respectiv o 
recompensare slabă pentru performanţă ştiinţifică, fapt ce afectează concentrarea asupra 
obiectivelor academice; 

• Activităţile centrate pe student sunt încă prea puţin dezvoltate, de asemenea o orientare a 
procesului educaţional spre practică insuficientă în unele domenii; 

• Insuficienta comunicare cu mediul de afaceri local şi naţional şi numărul mic de firme cu 
preocupări de cercetare limitează dezvoltarea cercetării aplicative şi transferul tehnologic;   

• Insuficienta dezvoltare a spiritului şi activităţilor antreprenoriale din universitate; 
• Lipsa programelor de studii în limbi străine sau în parteneriat internaţional; 
• Contractele de cercetare internaţionale sunt în număr redus. 
• Nefinalizarea unui program informatic de evaluare securizată, on-line a cadrelor didactice de 

către studenţi, cu posibilitatea de prelucrare automată a datelor. 
Într-un mediu aflat în continuă schimbare, universitatea are o atitudine proactivă faţă de 
următoarele elemente considerate a fi oportunit ăţi: 
• Alinierea sistemului de învăţământ superior din România la cel european; 
• Creşterea interesului mediului privat pentru atragerea de forţă de muncă cu competenţe 

sporite; 
• Aderarea României la UE în 2007 a facilitat dezvoltarea de colaborări internaţionale cu 

universităţii din UE; 
• Accesarea unor programe structurale şi posibilitatea de obţinere a unor finanţări suplimentare 

începând cu anul 2007; 



 

 174

• Localizare geografică strategică la graniţa UE începând cu 2007; 
• Creşterea prognozată a investiţiilor în partea de nord-est a ţării şi redimensionarea cererii de 

specialişti (potrivit analizelor şi tendinţelor identificate); 
• Posibila reconfigurare a profilului activităţilor de bază din economia regiunii. 
Universitatea încearcă să atenueze unele dintre efectele negative ale mediului extern, se 
adaptează şi încearcă să obţină rezultate pozitive din cuplarea punctelor forte cu următoarele 
elemente externe, considerate ameninţări:  
• Factor demografic deficitar în următorii ani, asociat crizei economice, cu tendinţă de 

menţinere;  
• Migratia forţei de muncă din regiune cu implicaţii asupra populaţiei tinere; 
• Îndreptarea absolvenţilor de liceu către centre universitare cu tradiţie, inclusiv din UE; 
• Migraţia cadrelor didactice tinere spre sectoare de activitate din ţară şi străinătate care oferă 

avantaje materiale;  
• Lipsa resurselor financiare nu permite firmelor din regiune să susţină programe de cercetare 

de amploare;  
• Schimbarea profilului economic din regiune din unul preponderent industrial într-unul 

comercial limitează interesul tinerilor pentru cursuri universitare, aceştia preferând să lucreze 
în străinătate pe posturi necalificate dar mai bine plătite;  

• Lipsa unei strategii de dezvoltare a zonei motivante, care să ofere în viitor noi locuri de 
muncă pentru absovenţi; 

• Amplificarea concurenţei în mediul universitar internaţional şi o vizibilitate redusă a 
sistemului de învăţământ superior din România. 
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6.  RAPORTUL STUDENŢILOR  
 

Analiză S.W.O.T. 

Puncte tari: 
• USV dispune, în mare parte, de spaţii dotate şi modernizate corespunzător pentru 

asigurarea unui învăţământ de calitate. 
• Înfiin ţarea postului de radio USV creează un mediu practic de diseminare a ştirilor 
şi informaţiilor de interes academic, dar şi de relaxare prin muzică de calitate. 

• USV implică studenţii în evenimente precum: Admiterea anuală, „Student pentru o 
zi", „Şcoala Altfel", etc. Apreciem recompensarea studenţilor voluntari. 

• USV contribuie la stimularea culturală a studenţilor prin piese de teatru, 
spectacole, conferinţe, dezbateri etc. 

         Puncte slabe: 
• Posibilitatea studenţilor de alegere a cursurilor opţionale este limitată. În unele din 
cazuri, disciplinele opţionale trecute în programa de studiu nu reprezintă alegerea 
studenţilor. 
• O mare parte din studenţi se plâng de atitudinea personalului de la secretariatele unora 
din facultăţile universităţii precum FLSC, FIG, FSEAP. 
• Biblioteca universităţii nu acoperă un număr bibliografic satisfăcător pentru 
specializările cele mai noi (asistenţă socială, ştiinţe politice, R.I.S.E., etc) necesar elaborării 
lucrării de licenţă. 
 

IP.A.1.1.1. Misiune si obiective 
 
Universitatea are misiunea şi scopul clar definite atât în Carta Universităţii, cât şi pe site-

ul universităţii. Aceasta îşi îndeplineşte cu success rolul şi prioritizeaza învăţământul centrat pe 
student. 
 

IP.A. 1.1.2. Răspundere si responsabilitate publică 

Universitatea dispune de un cod de etică prezent în Codul eticii şi integrităţii academice 
cât şi de un Regulament al Comisiei de Etică la nivel universitar. 

Pe site-ul universităţii este prezent un volum mare de informaţii, actualizate la timp. Însă, 
unele pagini ale facultăţilor nu sunt actualizate, (FIG- 
http://atlas.usv.ro/www/filosofie/prima.pagina.filosofie.php  

 
IP.A. 1.2.1. Sistem de conducere 

Universitatea are un Regulament de Organizare şi Funcţionare. Studenţii sunt reprezentaţi 
în Senat, Consiliile Facultăţilor, Consiliul de Administraţie, organizaţiile studenţeşti încurajând 
studenţii să candideze. Există un regulament de alegere a studenţilor reprezentanţi şi o durată de 
mandat clar stabilită. 
 

IP.A. 1.2.3. Administraţie eficientă 
Secretariatele facultăţilor au un program pentru studenţi relativ scurt (2 ore pe zi), aceştia 

declarându-se nemulţumiţi de faptul că adesea se creează cozi şi sunt nevoiţi să piardă timp 
aşteptându-şi rândul. Se recomandă prelungirea programului pentru studenţi la secretariate 
cu cel puţin 2 ore în fiecare zi. 
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În plus, o mare parte din studenţi sunt nemulţumiţi de atitudinea personalului din unele 
secretariate ale facultăţilor precum FLSC, FIG, FSEAP afirmând că folosesc un ton nepotrivit şi 
neprofesional faţă de studenţi. 

 
A.2. Baza materială 

USV pune la dispoziţia studenţilor 18 corpuri de clădiri cu o suprafaţă totală de 
aproximativ 56.000 m2, din care utilă pentru învăţământ 29.211 m2. Mai bine de jumătate din 
această suprafaţă este destinată celor 140 laboratoare cu o capacitate totală de 2.100 locuri, iar un 
sfert, celor 41 săli de curs şi seminar cu o capacitate totală de 2.900 locuri. Suprafaţa totală 
desfăşurată a clădirilor de învăţământ este de 40.242 m2. 

 Toate spaţiile de învăţământ din Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava beneficiază 
de conexiune la Internet. Biblioteca universităţii este dotată cu 6 săli de lectură cu acces la raft 
având o suprafaţă de 819 m2, 429 locuri şi un fond de carte de peste 275.000 de volume. 

 Universitatea are o tipografie care asigură multiplicarea îndrumarelor de laborator, a 
cursurilor şi a altor materiale didactice necesare procesului de învăţământ superior, precum şi o 
editură proprie recunoscută CNCSIS. Dotarea tehnică a tipografiei corespunde cerinţelor de 
editare a unor lucrări de calitate în tiraj suficient. 

Complexul de nataţie şi kinetoterapie al USV situat în campusul I se desfăşoară pe o 
structură demisol, parter, 1 etaj, având 2900 m2 suprafaţă desfăşurată şi cuprinde bazin de înot, 
vestiare, anexe (staţie tratare apă, centrală termică şi ventilaţie), săli de pregătire fizică, cabinete 
didactice, cabinete de kinetoterapie. 

Cazarea studenţilor şi a cadrelor didactice se poate face în cămine care beneficiază de o 
capacitate maximă de 1050 de locuri distribuite în 4 cămine studenţeşti. 

Universitatea dispune şi de  un post de radio online care prezintă o  platformă de 
comunicare online dedicată atât studenţilor, cât şi profesorilor. Prin intermediul acestuia 
informaţiile de interes academic sunt împărtăşite tuturor celor interesaţi. 

Restaurantul USV asigură frecvent servicii de masă pentru 1200 – 1400 persoane pe zi şi 
include un meniu variat din care studenţii să îşi poată alege. Studenţii cazaţi în căminele 
universităţii beneficiază de o reducere mai mare la costul meniului dorit decât cei din exteriorul 
campusului. 

Studenţii se declară mulţumiţi de condiţiile oferite de baza materială pusă la dispoziţia 
lor. 

                                       

IP.A .2.1 Dotare 

Dotarea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde 
stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile 
dezvoltate din Europa şi cu bunele practici internaţionale. 

Sălile de curs sunt dotate cu echipamente tehnice de predare care facilitează activitatea 
cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. 

IP.A.2.2. Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material 
pentru studenţi 

Acordarea burselor este prevăzută în Regulamentul cadru de acordare a burselor în 
USV privind activitatea profesională a studenţilor. Procesul se desfăşoară pe baza unor 
proceduri aprobate. Cuantumul bursei este stabilit anual de Senatul universităţii. Bursele 
sunt acordate atât din fonduri de la bugetul de stat cât şi din resurse proprii. 
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Flexibilitatea programelor de studiu 
 
Deşi în planurile de învăţământ sunt trecute disciplinele opţionale, în unele cazuri 

studenţii nu ajung să decidă asupra disciplinelor dorite. 
Se recomandă asigurarea reală a posibilităţii de alegere a disciplinelor opţionale, 

precum şi lărgirea gamei de opţiuni, chiar şi dintre disciplinele altor facultăţi din cadrul 
USV. 
 

IP.B.2.1. Orientarea în carieră a studenţilor 

Există îndrumatori de an pentru fiecare program de studiu, însă unii dintre studenţi nu ştiu 
de existenţa acestora şi de orarul de consiliere. Unii dintre îndrumătorii de an nu interacţionează 
cu studenţii. Deşi majoritatea studenţilor sunt familiarizaţi cu existenţa Centrului de Consiliere şi 
Orientare în Carieră, aceştia nu cunosc precis cu ce se ocupă acesta şi nici unde găsesc 
informaţiile necesare. 

Deşi centrul dispune de un personal deschis şi profesionist, este păcat ca studenţii să nu 
profite de existenţa acestuia. Se recomandă  afişarea pe avizierele facultăţilor a numelui 
îndrumătorului de an pentru fiecare specializare, inclusiv a biroului şi intervalului orar 
unde acesta poate fi găsit. De asemenea, încurajăm promovarea serviciilor oferite de 
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră în rândul studenţilor. 

IP.C.2.1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la ini ţierea, 
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu 

La nivel de universitate există o preocupare pentru evaluarea periodică a programelor de 
studiu. Cu toate acestea, încă nu există o corelare concretă cu cerinţele de pe piaţa muncii. 

Se recomandă realizarea unor monitorizări şi evaluări periodice a programelor de 
studiu, în care să fie implicaţi şi studenţii. De asemenea, recomandăm intensificarea 
legăturilor cu actorii economici de pe plan local pentru o mai bună corelare cu cerinţele de 
pe piaţa muncii. 

 
IP.C.3.1. Evaluarea personalului didactic de către studenţi 

Evaluarea cadrelor didactice se realizează anual. Rezultatele sunt confidenţiale, fiind 
accesibile numai decanului, şefului de catedră şi respectivului cadru didactic. Studenţii sunt 
implicaţi în acest proces numai ca respondenţi. 

Se recomandă promovarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii activit ăţii didactice, 
în rândul studenţilor, care au fost stabilite în urma evaluării pentru încurajarea bunelor 
practici a cadrelor didactice, cât şi pentru creşterea încrederii studenţilor în ceea ce 
priveşte luarea în considerare a feedback-ului lor. 
 

Imaginea universităţii 
Apreciem că sentimentul de apartenenţă la comunitatea universitară şi îmbunătăţirea unor 

valori şi simboluri comune creşte semnificativ calitatea interacţiunilor din mediul academic şi 
favorizează învăţarea. Din acest motiv apreciem faptul că identitatea vizuală a universităţii este 
bine promovată. Sigla universităţii este prezentă pe mai toate materialele din universitate. 
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Recomandăm o mai mare susţinere din partea universităţii a facultăţilor pentru 
promovarea mai intensă a programelor de studiu în cadrul liceelor din întreg judeţul, 
care să ducă implicit la creşterea numărului de candidaţi la programele de licenţă a 
facultăţilor. 
 
Organizaţii studenţeşti 

În USV îşi desfăsoară activitatea 18 organizaţii studenţeşti. Cumulând numarul de 
membri activi din toate organizaţiile rezultă un procent de 1-1,5% dintre studenţii universităţii 
activează ca şi voluntari în aceste ONG-uri. Asociaţiile studenţeşti sunt mulţumite de sprijinul 
primit din partea universităţii în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie a spaţiilor universităţii 
pentru activităţile lor. 

Recomandăm ca membrii organizaţiilor studenţesti active în cadrul USV, care se 
implică voluntari în realizarea proiectelor specifice ale acestora,  să beneficieze de puncte 
în plus la dosarele pentru repartizarea locurilor în cămine sau în taberele studenţeşti, după 
exemplul de bună practică al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiin ţa Calculatoarelor. 

  
 Clasificarea universităţii 

Părerea studenţilor privind clasificarea Universităţii „ Ştefan cel Mare” şi ierarhizarea 
programelor de studiu este împărţită în tabere pro şi contra. Cert este că unele domenii şi 
programe de studiu din cadrul USV deţin un punctaj de rang înalt referitor la calitatea 
educaţională şi de cercetare asigurată, însă, specializările mai noi şi  în curs de dezvoltare au fost 
cotate inferior. Având în vedere că această clasare este direct proporţională cu finanţarea din 
bugetul de stat, considerăm că studenţii au de suferit în acest caz, deoarece orice fond alocat 
universităţii poate contribui la îmbunătăţirea şi dezvoltarea calităţii mediului academic, inclusiv 
a specializărilor şi programelor de studiu clasate inferior. În plus, clasarea inferioară a 
programelor de studiu va duce implicit şi la scăderea numărului de studenţi înscrişi la unele din 
programele de studiu, defavorizând potenţialul educativ. 

Recomandăm continuarea punerii în aplicare a viziunii de îmbunătăţire şi 
dezvoltare a domeniilor şi programelor de studiu clasate inferior după standardele stabilite 
pentru asigurarea progresului şi calităţii în învăţământul superior sucevean. 

Această evaluare a fost întocmită de către Asociaţia Studenţilor din Universitatea 
Suceava (A.S.U.S.). 

 

Data: 14.05.2013       
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7.  CONCLUZII ŞI PLAN DE M ĂSURI 
 
Pentru a concluziona analiza efectuată în cadrul acestui  raport, vom încerca să evidenţiem într-o 
manieră elocventă principalele puncte tari şi slabe, precum şi oportunităţile şi ameninţările cu 
care se confruntă USV, în scopul stabilirii măsurilor relevante care trebuie luate pentru 
dezvoltarea viitoare a USV : 
 
Puncte tari: 
 
• USV este un element de referinţă în comunitatea locală şi regională şi un partener credibil pe 

plan internaţional; 
• Recunoaşterea de către ARACIS a activităţilor desfăşurate în universitate prin acordarea, la 

nivel de instituţie, a calificativului „Grad de încredere ridicat”; 
• Universitatea oferă studii pe toate nivelurile de formare: licenţă, masterat, doctorat şi 

postuniversitar; 
• Corp profesoral bine pregătit şi racordat la evoluţia învăţământului şi cercetării din spaţiul 

european; 
• Costul relativ redus al instruirii faţă de alte universităţi din ţară şi din UE; 
• USV oferă studenţilor facilităţi moderne de educaţie; 
• USV are o structură mixtă, ceea ce permite o pregătire în diverse domenii şi oferă studenţilor 

posibilităţi variate de adaptare la modificările din piaţa muncii 
• Relaţii internaţionale cu potenţial crescut de colaborare în domeniul învăţământului şi 

cercetării; 
• Dinamică ascendentă a cercetării ştiinţifice în ultimii cinci ani; 
• Bună autonomie financiară la nivel de universitate prin descentralizarea activităţilor 

financiare până la nivel de facultate. 
• Procesul decizional este unul transparent şi asigură o participare democratică a membrilor 

facultăţii la stabilirea obiectivelor şi luarea deciziilor strategice. 
• Cultură instituţională de calitate în procesul de instruire, reflectată în gradul de satisfacţie şi 

inserţia foarte bună pe piaţa muncii a absolvenţilor USV, atestată de rezultatele studiilor cu 
privire la opinia absolvenţilor şi angajatorilor; 

• Pe lângă educaţie şi instruire, USV asigură servicii pentru realizarea de produse tehnologice, 
proiectare, consultanţă sau expertiză, evaluări profesionale, pregătirea resurselor umane dar 
şi de petrecere a timpului liber prin oferirea de activităţi sportive şi culturale. 

 
 Puncte slabe şi ameninţări:                                            Plan de măsuri: 

 
1. Locuri de cazare în căminele USV în 
număr limitat, raportat la solicitările în 
creştere; 

1.1. Achiziţia de către USV a unui teren de 
30 de ha oferă oportunităţi de dezvoltare a 
infrastructurii USV prin construirea a 4 noi 
cămine studenţeşti cu peste 1000 de locuri. 

2. USV nu poate atrage studenţi străini din 
cauza numărului mic de programe de studii 
în limbi străine 

2.1. Efort concentrat pentru atragerea mai 
multor studenţi ucrainieni şi moldoveni 
vorbitori de limba română (având în vedere 
poziţia geostrategică şi excelentele legături 
istorice şi culturale). 
2.2. stimulente financiare pentru cadrele 
didactice care predau în limbi străine (cu 
excepţia programelor de limbi străine) 

3. Un procent semnificativ de cadre 3.1. creşterea normei didactice pentru 
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didactice nu a obţinut rezultate de cercetare 
la un nivel recunoscut internaţional, 
conform standardelor CNCSIS. 

profesorii care nu obţin rezultate recunoscute 
internaţional în cercetare; 
3.2. sprijin financiar pentru cadrele didactice 
care publică în reviste cotate ISI sau aplică 
pentru brevete internaţionale; 
3.3. sprijin financiar şi logistic acordat 
publicaţiilor editate de USV care au fost 
indexate în ISI Web of Science sau în alte 
baze de date internaţionale. 

4. Număr scăzut de contracte de cercetare 
internaţională. 

4.1. sporirea interesului privind apelurile 
pentru propuneri de cercetare internaţională; 
4.2. Realizarea de noi parteneriate, 
colaborări, reţele fizice şi virtuale,  
intensificarea proceselor de consolidare şi 
diversificare a relaţiilor cu universităţi străine 
de prestigiu. 
4.3. Valorificarea calităţii României de 
membru al UE. 

5. Salarii şi motivaţii financiare slabe 
pentru realizările ştiinţifice. 

5. Salariile sunt stabilite prin legislaţie. 
Totuşi, facultatea va fi încurajată să aplice la 
competiţii de cercetare şi dezvoltare care să îi 
ofere şi alte surse de venit. 

6. Număr scăzut de cadre didactice 
comparativ cu numărul de studenţi în 
creştere în ultimii ani. 

6. Universităţile de stat au avut autonomie 
limitată în privinţa ocupării posturilor în 
ultimii doi ani. USV ar putea creşte gradul de 
implicare a studenţilor doctoranzi în activităţi 
de predare, fără a le afecta planul de 
cercetare. 

7. Spirit şi activităţi antreprenoriale slabe; 
comunicare insuficientă cu mediul de 
afaceri regional şi naţional. 

7. Extinderea practicii de creare a unor 
parteneriate strategice cu structuri 
guvernamentale, administraţia publică locală, 
şi cu mediul de afaceri (firme, asociaţii ale 
oamenilor de afaceri etc.), sub forma unor 
centre de excelenţă, incubatoare de afaceri – 
existente deja în spaţiul european. 

8. Coexistenţa unor entităţi net debitoare şi 
net creditoare la bugetul consolidat al 
universităţii. 

8.1. Planuri de restructurare financiară pentru 
majoritatea programelor academice care 
aparţin entităţilor debitoare. 
8.2. Întreruperea sau şcolarizarea din 2 în 2 
ani în cazul programelor de studii ineficiente 
financiar. 
8.3. Găsirea de surse alternative de sprijin 
pentru programele de studii ineficiente 
financiar. 

9. Procent relativ scăzut al activităţilor 
practice în procesul educaţional. 

9.1. Îmbunătăţirea dialogului cu mediul de 
afaceri. 
9.2. Reconfigurarea planurilor de învăţământ 
conform cerinţelor pieţei muncii şi adaptarea 
fişelor disciplinelor la o nouă orientare 
pragmatică  
9.3. Organizarea de workshop-uri cu 
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participarea reprezentanţilor mediului de 
afaceri. 
9.3. Reprezentanţii mediului de afaceri să 
devină membri ai comisiilor de susţinere a 
examenelor de licenţă şi disertaţie. 

10. Procent relativ ridicat de studenţi care 
renunţă la studii, comparativ cu media 
europeană.  

10.1 Oferirea unei mai bune consultanţe 
academice şi tutoriat studenţilor din anul I şi 
II. 
10.2. O mai bună asistenţă financiară pentru 
studenţi, având în vedere că motivul principal 
pentru renunţarea la studii este cel financiar 
(împrumuturi pentru studenţi, locuri de 
muncă cu jumătate de normă). 

Ameninţări                                                                             Plan de măsuri 
1. Reducerea numărului de studenţi 
potenţiali în anii următori (cauzată atât de 
deficitul demografic cât şi de fenomenul 
migraţiei forţei de muncă). 

11.1. Dezvoltarea de programe de studii 
flexbile (în special la masterat) şi la distanţă 
pentru atragerea candidaţilor angajaţi cu 
normă întreagă sau parţială, precum şi a 
candidaţilor din zone îndepărtate. 
11.2. Iniţierea de programe de studii în 
domenii noi (precum medicină, inginerie 
civilă) care să atragă interesul absolvenţilor 
din  învăţământul preuniversitar; 
11.3. Sensibilizarea publicului, la nivel 
naţional, în privinţa avantajelor şi 
oportunităţilor oferite de programele de studii 
ale USV.  

2. Reducerea finanţării statului determinată 
de criza economică şi veniturile reduse ale 
populaţiei. 

12.1. Administratorii financiari ai facultăţilor 
trebuie să  reorganizeze bugetul facutăţii pe 
priorităţi, să caute noi surse de finanţare şi să 
propună măsuri de asigurare a calităţii; 
12.2. Aplicarea la proiecte şi propuneri de 
obţinere de fonduri europene este o opţiune 
viabilă pentru depăşirea acestor reduceri de 
finanţare. 
12.3. Posibilităţi de implementare a 
parteneriatului public-privat, inclusiv pentru 
realizarea de clustere inovative 

3. Schimbarea profilului economic al 
regiunii din unul preponderent industrial 
într-unul comercial afectează negativ 
interesul tinerilor privind educaţia 
superioară. 

13.1. Membrii facultăţilor USV ar trebui să 
viziteze regulat liceele din regiune şi să 
explice mai bine grupului ţintă avantajele 
învăţământului superior şi oportunităţile 
oferite de programele noastre academice de 
studii; 
13.2. O mai bună diseminare a studiilor şi 
analizelor care arată viitoarea creştere a 
investiţiilor în zona de nord-est a ţării şi  
redimensionarea cererii de specialişti. 

4. Creşterea competiţiei academice şi 
vizibilitatea redusă a sistemului românesc 
de învăţământ superior. 

14.1. Îmbunătăţirea programelor de studii 
prin adaptare la tendinţele pieţei naţionale şi 
internaţionale pentru a asigura o mai bună 
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compatibilitate între programele noastre şi 
cele corepunzătoare din universităţile 
europene; 
14.2. Stabilirea de noi parteneriate, colaborări 
în domeniul educaţiei şi cercetării şi 
intensificarea proceselor de consolidare şi 
diversificare a relaţiilor din cadrul 
parteneriatelor existente cu universităţi 
străine de prestigiu. 

 
Acest raport este unul descriptiv dar şi analitic şi de evaluare, şi prezintă principalele aspecte cu 
privire la contextul regional şi managementul instituţional, arătând modalitatea în care 
managementul universitar se îmbină cu asigurarea calităţii, pentru o mai bună înţelegere a 
punctelor tari şi a celor slabe ale USV. Am dorit să punem în evidenţă schimbările care au loc în 
acest domeniu, împreună cu ameninţările şi oportunităţile care decurg din aceste schimbări, 
pentru a stabili în mod concret măsurile care trebuie luate pentru dezvoltarea viitoare a USV, 
având în vedere cele trei direcţii de interes ale universităţii: diversitate, dinamism şi 
internaţionalizarea educaţiei şi cercetării.  

 
  
 
 
 

 


