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Raport de evaluare
Domeniu
Învăţământul

Nr.c
rt.
I

Obiectiv

Acţiuni preconizate ptr.. Îndeplinirea obiectivului

1. redefinirea planurilor de
învăţământ pentru a asigura
corespondenţa dintre
conţinuturi şi competenţele
corespunzătoare ciclului de
studii;
2. creşterea gradului de
utilizare a tehnologiilor
informaţiei în procesul
educaţional
3. Internaţionalizarea
învăţământului

a) Evaluarea programelor analitice
b) Schimbarea planurilor de învăţământ

4. Optimizarea pregătirii din
programele de licenţă şi
masterat şi dezvoltarea
competenţelor de cercetare în
acord cu exigenţele societăţii
cunoaşterii şi de inserţie pe
piaţa muncii
6. Creşterea ponderii studiilor
masterale şi doctorale în
activităţile educaţionale
derulate de către facultate

a) adecvarea competenţelor curriculare la cerinţele pieţei muncii;
b) Redefinirea programelor masterale aflate în derulare pentru a
asigura conexiunea acestora la piaţa muncii şi sustenabilitatea
lor financiară

a)

Depunerea unei cereri de finanţare din fonduri structurale
pentru realizarea unei platforme electronice şi transferul
cursurilor în format digital

a)

redefinirea ofertei de cursuri în limbi de circulaţie
internaţională
b) Organizarea de activităţi didactice în comun cu universităţi din
străinătate
c) atragerea de studenţi din străinătate pentru vizite cu caracter
profesional, contribuţie la organizarea unor asemenea vizite.

a)

Dezvoltarea contactelor internaţionale pentru a dezvolta noi
programe de joint-masters
b) Creşterea numărului de doctorate în cotutelă (naţională şi
internaţională), semnarea de acorduri de cooperare
internaţionale în acest sens
c) Înfiinţarea de noi programe la nivelul ciclului II de studii
(master), cu pronunţat caracter interdisciplinar şi nişe
ocupaţionale foarte bine conturate pe piaţa muncii

Cuantificare
obiectiv
a) grad
acoperire cu
programe
analitice

a) realizarea
cererii de
finanţare
- număr cursuri
oferite
- număr studenţi
străini atraşi /
participanţi la
programe
didactice şi
activităţi de
cercetare

Rezultate
Planurile de învăţământ au fost revizuite, pentru a
le asigura un grad cât mai mare de adecvare la
competenţele ciclului de studii
Au fost revizuite şi completate programele
analitice aferente disciplinelor oferite în cadrul
programelor de studii.
A fost depusă o cerere de finanţare în cadrul
programului operaţional sectorial de dezvoltare a
resurselor umane (POSDRU)
În anul universitar 2008-2009 sunt oferite 5
cursuri în limbi străine
Număr de studenţi străini atraşi:
ciclul I: 10
ciclul II, masterat: 2
Activităţi didactice în comun cu universităţi din
străinătate: 5

a) schimbarea
planurilor de
invatamant si
modificarea
programelor
analitice

-

a) nr. de
acorduri
b) număr de
programe de
joint-masters
autorizarea şi
organizarea
admiterii pentru
noi programe
masterale

-

-

Au fost schimbate planurile de
învăţământ pentru a creşte dimensiunea
aplicativă a programelor
Au fost propuse 9 programe de masterat
noi
Număr doctorate în cotutelă – 2
Programe noi de masterat: 9
Programe de joint-master: 1

Cercetare

II

7. Perfecţionarea serviciilor
oferite de facultate prin
CFCID

a) Finalizarea implementării sistemului tutorial;
b) utilizarea tehnologiei moderne în prezentarea suporturilor de
curs; imprimarea suporturilor de curs pe CD
c) susţinerea realizării unor cursuri postuniversitare
d) extinderea grupului ţintă al IDD: categoria de vârstă 35-55 ani

8. Practica profesională

a)

1. Îmbunătăţirea performanţei
ştiinţifice şi a publicaţiilor de
profil

a) cărţi publicate pe baza unor cercetări individuale sau colective.
b) creşterea numărului de publicaţii la reviste cotate;
c) redefinirea temelor de cercetare în funcţie de direcţiile
priorotare de finanţare naţională şi europeană (FP7)
d) integrarea studenţilor de la nivelele postuniversitare (în special
nivel doctorat) în programe de cercetare

Nr publicaţii
Nr. doctoranzi
implicaţi în
programe de
cercetare

2. Creşterea rulajului financiar
destinat cercetării

a)

Număr de
proiecte atrase.
Rulajul
financiar

3. Cooperări cu alte facultăţi şi
instituţii

introducerea unui proces mai amplu de pregătire şi evaluare a
practicii
b) sprijinirea din punct de vedere financiar de către facultate a
practicii profesionale a studenţilor;
c) identificarea unor noi agenţi instituţionali (firme, ONG-uri,
etc.) care să utilizeze studenţi de la facultatea noastră ca interni

identificarea surselor şi a programelor de finanţare la nivelul
administraţiilor publice locale şi judeţene;
b) pregătirea din timp a unor proiecte pentru granturi şi alte surse
de finanţare permanente interne şi externe
c) identificarea unor proiecte şi programe de cercetare europene,
diseminarea acestor informaţii
d) participarea la reţele internaţionale de cercetare şi la
programele de cercetare ale Uniunii Europene (FP7)
a) organizarea unui schimb de experienţă cu o facultate/secţie de
profil din străinătate
b) sprijinirea cu prioritate a activităţilor de cercetare care
promovează colective de cercetare comune cu colective din
afara facultăţii

Număr de
cursuri
organizate
Număr de
cursanţi din
grupa de vârstă
35-55 de ani
La fiecare secţie
în funcţie de
specific

Număr activităţi
Număr studenţi
implicaţi

40% din cursanţii înscrişi în anul universitar
2007-2008 fac parte din grupa de vârstă 35-55 de
ani.

Facultatea a alocat fonduri financiare pentru
programele de desfăşurare a practicii profesionale
a studenţilor.
Au fost încheiate 12 convenţii de colaborare cu
agenţi publici şi privaţi, pentru a facilita
desfăşurarea stagiilor de practică.
-articole publicate in reviste recunoscute ISI 7
-lucrari publicate in reviste indexate BDI 9
-articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS
4
-capitole publicate la edituri recunoscute
international 5
-studii publicate la edituri recunoscute
international 1
-carti publicate la edituri recunoscute CNCSIS 13
-capitole publicate la edituri recunoscute CNCSIS
17
-studii publicate la edituri recunoscute CNCSIS
11
7 din doctoranzii facultăţii au fost implicaţi în
programele de cercetare desfăşurate.
Număr proiecte depuse în 2008: 8
Număr proiecte aprobate pentru finanţare în 2008:
4
Proiecte şi contracte demarate anterior:
Proiecte nationale 15
Contracte nationale 5
Contracte internationale 7
Două din proiectele aprobate pentru finanţare
beneficiază de colective de cercetare compuse din
membri ai celor două catedre ale facultăţii şi
membri ai unor instituţii / centre de cercetare
similare din alte ţări europene.

Studenţii

III

4. Mediatizarea activităţii de
cercetare

a)

Susţinerea activităţii de promovare a publicaţiilor facultăţii şi
ai membrilor facultăţii
b) organizarea unor conferinţe, prezentări dezbateri pro domo a
cercetărilor
c) Publicitate susţinută pentru publicaţiile şi evenimentele
ştiinţifice ale membrilor facultăţii
d) Publicarea de către fiecare Centru de Cercetare din cadrul
facultăţii a unei cărţi / asistarea publicării unui număr al unei
reviste de specialitate, care să reflecte profilul şi activitatea
centrului

Număr reviste

5. Conferinţe ştiinţifice

a)

Număr
conferinţe

1. Îmbunătăţirea serviciilor
educaţionale oferite
studenţilor

a)

facilitarea accesului la baza informatică a studenţilor, creşterea
gradului de folosire a reţelelor;
b) modernizarea bazei informatice la care studenţii au acces
c) acces multiplu la diferitele surse de informare legate de
procesul didactic (Internet, afişaj)
d) forme de asistare de către doctoranzi a iniţiativelor de cercetare
studenţeşti

-forme de acces
la baza de date

Creşterea cu 25% a utilizări bazei informatice
proprii
Studenţii au putut accesa informaţiile legate de
procesul didactic folosind laboratoarele
informatice ale facultăţii şi resursele bibliotecii şi
ale centrelor de cercetare ce funcţionează în
cadrul facultăţii.

2. Susţinerea de conferinţe
ştiinţifice studenţeşti

a) organizarea unei conferinţe studenţeşti
b) facilitarea participării studenţilor la conferinţe studenţeşti
organizate în alte centre universitare

- nr.
evenimente,
participanţi

3. Sprijinirea studenţilor cu
situaţie socială defavorizată

a) alocare din bugetul facultăţii a unei sume pentru bursele
studenţilor

Număr burse
Volum alocat

Au fost făcute cunoscute studenţilor programele
tuturor conferinţelor organizate în cadrul UBB,
prin anunţuri la avizierele secretariatelor, precum
şi pe site-ul facultăţii.
Număr burse: Fond alocat: -

organizarea de conferinţe ştiinţifice interne şi internaţionale

Au fost publicate alte 2 numere ale revistei Studia
Sociologia, în care au apărut articole ale
membrilor celor două catedre ale facultăţii.
O bună parte din rezultatele activităţii de cercetare
au fost făcute publice prin prezentarea lor în
cadrul unor conferinţe şi evenimente ştinţifice de
profil, precum şi prin publicarea lor în articole şi
volume de specialitate. Cele 3 centre de cercetare
ce funcţionează în cadrul facultăţii au publicat (în
format electronic sau tipărit) rezultatele
intermediare sau finale ale programelor de
cercetare desfăşurate.
Conferinţe organizate:
1. ESF Exploratory Workshop on
Particularities of Childbearing
Determinants in East-European
Countries after the Political Turnover,
septembrie 2008
2. Needs, rights and responsibilities.
Ethical and juridical issues in the
professional relationship with persons in
difficulty, septembrie 2008
3. Teenagers Actions and Interactions
Online in Central and Eastern Europe.
Potentials and Empowerment, Risks and
Victimization, mai 2008

Organizarea multi-culturală

IV

VI

Relaţii
internaţionale

Facultatea şi Societatea

V.

4. Dezvoltarea activităţilor
extra-curriculare initiate de
asociatiile studentesti

a) alocarea şi amenajarea unor spaţii în incinta facultăţii pentru
asociaţiile studenţeşti

1. Dezvoltarea liniilor de
studii la nivelul facultăţii

a)
b)
c)
d)

2. Dezvoltarea interferenţelor
culturale la nivelul liniilor de
studiu

1. Sporirea vizibilităţii şi
implicării sociale a facultăţii
prin lărgirea serviciilor
profesionale oferite spre
comunitate
2. Consultanţă şi expertiză

Finalizarea
amenajării
spaţiului, număr
de acţiuni
organizate,
număr de
studenţi
implicaţi
Nr. volume şi
periodice

A fost alocat spaţiul în clădirea din Plugarilor 3436. Amenajarea acestuia se va realiza in trimestrul
I - 2009

a)

realizarea de reuniuni ştiinţifice şi culturale comune ale
studenţilor şi cadrelor didactice de la cele două linii de studiu;
b) flexibilizarea sistemului de credite pentru a se permite
obţinerea de credite între liniile de studiu;
c) sprijinirea de către facultate a acelor iniţiative ale Colegiului
Max Weber care vizează cercetări în comun
d) sprijinirea practicilor organizate în comun

Număr reuniuni,
număr
participanţi

Au avut loc numeroase întîlniri de cercetare şi
practică profesională, ce au reunit studenţi şi
cadre didactice de la ambele linii de studiu ale
facultăţii.

a)

Nr. parteneriate
incheiate

Au fost încheiate acorduri de practică
profesională cu diferite organisme publice şi
private (12).

Număr
contracte,
valoarea
contractelor

Număr contracte: 2
Valoarea contractelor: 30000 euro

În cadrul programelor de studiu post-universitare
au fost semnate acorduri de joint-masters cu:
Fachochschule Merseburg
Evaglische Fachochschule Darmstadt
Studenţii au putut beneficia de bursele oferite prin
programele Eramsus şi Leonardo da Vinci.

inscripţionarea bilingvă în facultate
sprijinirea periodicelor publicate de linia maghiară
dezvoltarea fondului de cărţi în limba maghiară
sprijinirea programului de visiting profesor din cadrul liniei
maghiare

mediatizarea consecventă a serviciilor profesionale oferite de
facultate sectorului public şi privat;
b) stabilirea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii din
comunitate
c) creşterea ofertei de servicii oferite comunităţii:
- cursuri LLL (life long learning)
- cursul de lucrători sociali
a) realizarea a cel puţin unui contract de servicii comerciale
destinate mediului economic

1. Stabilirea unor parteneriate
strategice cu câteva facultăţi
de profil

a) acorduri de joint masters
b) acorduri de cooperare
c) proiecte comune internaţionale

Număr acorduri
şi proiecte

2. Extinderea contactelor de
mobilitate internaţională a
studenţilor

a) contacte cu instituţii specializate pe mobilităţi studenţeşti (Lexia)

Număr studenţi
atraşi

Fondul de cărţi în limba maghiară a fost
suplimentat cu 52 de volume noi. De asemenea,
au fost menţinute abonamentele periodicelor
publicate în limba maghiară (7).

VII

3 Atragerea de parteneri
pentru secţia în limba engleză

a) parteneriate pe termen lung cu variate instituţii

I Managementul Academic
1. Perfecţionarea sistemului
de evaluare a activităţii
academice

a)

Management şi resurse umane

2. Intensificarea comunicării
între componentele facultăţii
II Management
administrativ
1 restructurarea activităţilor în
funcţie de facilităţile oferite de
programul GESCO
2. restructurarea organizării
procesului de învăţământ
III Managementul
Resurselor Umane
1. susţinerea politicii de
personal a facultăţii
2. Îmbunătăţirea activităţii
profesionale a personalului din
administraţie şi secretariat
4. Perfecţionarea sistemului de
salarizare diferenţiată a
personalului facultăţii

Număr de
parteneriate

evaluarea performanţei academice prin urmărirea
performanţelor în funcţie de criteriile implicite prevăzute la
variatele capitole
b) sondarea alternativă a opiniei studenţilor cu privire la
activitatea de predare
a) eficientizarea circuitului informaţional între conducerea
facultăţii, cadrele didactice, administraţie şi studenţi , prin
extinderea cursului de informaţii prin poştă electronic şi pagina
Web, buletin informativ
a) instruirea beneficiarilor privind utilizarea acestui program

Performanţa academică şi activitatea de predare
au fost evaluate atât intern, cât şi prin activităţile
iniţiate la nivelul întregii Universităţi de Centrul
pentru Mangementul Calităţii.
Site-ul facultăţii a fost reorganizat în întregime,
pentru a asigura resurse şi instrumente eficiente
de informare şi comunicare.
S-a demarat implementarea şi folosirea
sistemului de gestiune informatizată a procesului
de şcolarizare

a. definirea şi creşterea competenţelor secretarilor de catedră
a)

definirea (ţinând cont de vârste de pensionare, schimbări în
structura procesului de învăţământ) pe termen mediu a nevoi
de competenţe profesionale şi didactice şi identificarea din
timp a resurselor interne şi externe
b) testarea şi evaluarea performanţelor doctoranzilor în vederea
creării unei baze de selecţie în vederea unor noi angajări
a) elaborarea ghidului secretarului de facultate
b) identificarea de cursuri de specialitate şi crearea de posibilităţi
de participare
a) evaluarea periodică a activităţii academice
b) anunţarea şi explicitarea criteriilor generale de salarizare
diferenţiată a personalului

Au fost încheiate 22 de acorduri de cooperare în
cadrul programelor Erasmus şi Leonardo da Vinci

Nr. doctoranzi

O parte din doctoranzi (7) au fost implicaţi în
diferite programe de cercetare desfăşurate de
către Facultate

A fost realizată evaluarea colegială anuală – mai
2008

Promovarea imaginii interne şi
externe a facultăţii
Informatizarea şi comunicarea

VIII
.

Infra-structura

IX

Creşterea funcţionalităţii şi
utilităţii bibliotecii Facultăţii

a) reaalizarea unei noi pagini WEB a facultăţii;
b) creşterea numărului de linkuri, conectarea unor site-uri
specializate în ştiinţele socio-umane
c) realizarea materialelor de prezentare a facultăţii;
d) organizarea campaniei publicitare pentru admiterea 2008
e) încurajarea cadrelor didactice în crearea unor pagini Web
proprii, legarea acestora la pagina proprie
f) dezvoltarea paginii Web în limba maghiară şi engleză

numărul
referirilor pe
site-uri străine
nr. şi conţinut
pagini Web
profesori

-

a)
b)
c)
d)

-

informatiza
rea
evidenţei
fondului de
carte
număr
achiziţii

Fondul de carte al bibliotecii din cadrul
Facultăţii a fost sporit cu achiziţionarea a
peste 300 de noi volume.
Publicaţiile cadrelor didactice de la
facultate sunt în permenanenţă aduse la
cunoştinţa studenţilor şi a celor interesaţi.

amenajarea unei
săli de curs, 5
săli de seminar
şi a birourilor
profesorale
pentru membrii
catedrei de
sociologie

Au fost finalizate spaţiile din Plugarilor
34-36: o sală de curs, 5 săli de seminar şi
birouri profesorale pentru membrii
catedrei de sociologie

Informatizarea evidenţei fondului de carte existent
Creşterea numărului de volume
Expoziţie cu achiziţii noi
Expoziţie permanentă cu publicaţiile cadrelor didactice de la
facultate

-

-

a fost realizată o pagină nouă de web
au fost realizate noi materiale de
promovare (brosuri, pliante, afise)
a fost realizată o campanie de
promovare pe posturile locale de
televiziune

Îmbunătăţirea infrastructurii şi
optimizarea utilizării bazei
materiale

a) amenajarea şi mobilarea sediului de pe Plugarilor 34-36
b) soluţionarea problemelor legate de spaţiile de birou

Amenajări interioare

a)

montarea în cinci săli de curs a unor sisteme de
retroproiectare
b) mobilarea sălilor de seminar din clădirea Traian Vuia
c) finalizarea amenajării birou profesori etaj doi Traian Vuia

5 săli de curs au fost dotate cu
retroproiectoare

Amenajări exterioare

a)

A fost amenajat spaţiul verde, instalate
mese şi bănci

DECAN
Conf. univ dr. Dan Chiribucă

Spaţii verzi şi bănci în jurul clădirii din Traian Vuia

CANCELAR
Conf. univ. dr. Cornelia Mureşan

