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RAPORT ANUAL
cu privire la
Asigurarea Calităţii în Facultatea de Energetică
în anul universitar 2013/2014
Pentru atingerea obiectivelor propuse în strategia pentru asigurarea calităţii,
Facultatea de Energetică a avut în vedere pe lângă acţiuni proprii şi realizarea
obiectivelor impuse în planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii la nivelul UPB. De
asemenea, fiecare departament din facultate a avut propriile acţiuni pentru asigurarea
calităţii. Se prezintă în continuare principalele activităţi desfăşurate în facultate:
Implementarea Sistemului de Management al Calităţii
1. elaborarea planului de măsuri pentru asigurarea calităţii pentru anul 2013/2014 şi
implementarea acestuia
2. urmărirea de către Comisia pentru Asigurarea Calităţii a modului de respectare a
procedurilor de calitate în activitatea de secretariat şi serviciul administrativ din
facultate
3. elaborarea, implementarea și urmărirea modului de respectare a procedurii de
utilizare a cataloagelor
4. elaborarea Raportului anual de audit intern de către fiecare departament al
facultăţii care conţine: Raportul anual privind asigurarea calităţii în departament,
Raportul de audit intern privind implementarea SMC, Raportul de audit privind
activitatea didactică şi Raportul de audit privind activitatea de cercetare
5. analiza la nivel departamental de către directorul de departament împreună cu
membrii biroului de departament a fişelor de evaluare colegială
6. participarea şi mediatizarea pe pagina web a facultăţii a sondajului studenţesc
anual al Institutului Trendence - Graduate Barometer Europe (GBE) 2014 /
Barometrul Absolvenţilor din Europa 2014
7. actualizarea bazei de date a cadrelor didactice care desfăşoară activităţi în
facultate în scopul îmbunătăţirii gradului de comunicare
8. participarea la dezvoltarea durabilă a societății în România prin organizarea în
facultate a unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Apei 2014
Programe de studii
1. analiza programelor de licenţă şi de masterat în vederea respectării
recomandărilor ARACIS
2. actualizarea fişelor de disciplină pentru toate programele de studiu
3. analiza practicii anului III şi elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a modului de
desfăşurare a acesteia
4. analiza stagiului de practică a anului II al programelor de masterat şi elaborarea
propunerilor de îmbunătăţire a modului de desfăşurare al acestuia
5. analiza permanentă a modului de desfăşurare a studiilor de masterat în cadrul
facultăţii prin monitorizarea prezenţei masteranzilor la orele de curs şi aplicaţii,
verificarea activităţii de cercetare a masteranzilor
6. dezvoltarea/îmbunătăţirea suporturilor de curs
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7. asigurarea mentenanței platformei Moodle a facultății și îmbunătățirea utilizării
acesteia de către cadrele didactice și studenții facultății
8. organizarea şi desfăşurarea unor cursuri postuniversitare de formare continuă
9. participarea cadrelor didactice la proiectele strategice finanţate din fonduri
structurale europene
Activitate studenţească
1. implementarea procedurii de calitate pentru elaborarea temei şi a lucrării de
disertaţie pentru absolvenţii programelor de masterat ale Facultăţii de Energetică
2. implementarea procedurii de calitate privind elaborarea şi susţinerea proiectului
de diplomă pentru absolvenţii Facultăţii de Energetică
3. evaluarea prin sondaj a disciplinelor de către studenţi pentru programele de
licenţă şi masterat, analiza rezultatelor și propunerea de măsuri
4. actualizarea bazei de date a absolvenţilor programelor de licenţă şi masterat ale
facultăţii în vederea monitorizării inserţiei lor pe piaţa muncii
5. organizarea de întâlniri între studenți și angajatori, unii dintre studenții selectați
fiind angajați la companiile ofertante
6. atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi participarea acestora
la diverse manifestări ştiinţifice (Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti
2014, concursuri şi conferinţe naţionale şi internaţionale)
7. selectarea viitorilor studenţi doctoranzi, în urma analizei rezultatelor de la
masteratele organizate în departamente
8. promovarea centrului de consiliere psiho-pedagogică în cadrul facultății
9. dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine a studenţilor şi cadrelor
didactice prin prezentarea parteneriatelor UPB in acest domeniu cu British
Council și Institutul Cervantes
10. realizarea mai bunei informări a studenţilor prin postarea anunţurilor pe pagina
web a facultăţii şi pe pagina Facebook
11. crearea canalului oficial Youtube al facultatii
12. actualizarea permanentă a resurselor pe pagina facultăţii pentru pregătirea
individuală a studenţilor (biblioteci, cărţi şi cursuri gratuite)
13. analiza rezultatelor școlare
14. acordarea de premii de excelență, din fonduri proprii extrabugetare, studenților
facultății cu merite deosebite
15. consolidarea comunității absolvenților prin constituirea Clubului Absolvenților
Facultății de Energetică
16. realizarea unui portal studențesc pentru informarea viitorilor și actualilor studenți
din anul I, http://studentportal.energ.pub.ro/
Infrastructură
-

modernizarea dotării unor laboratoare didactice, atât din fonduri de la buget,
cât şi din proiecte de cercetare sau cu terţi
reabilitarea şi modernizarea unor spaţii de învăţământ ale facultăţii

Acţiuni de promovare
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1. dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic şi cu patronatele pentru
creşterea gradului de angajare a tinerilor absolvenţi
2. participarea la acţiunile POLIFEST 2013 şi 2014 organizate de UPB
3. îmbunătăţirea şi actualizarea paginii web a facultăţii şi a paginilor web ale celor
trei departamente
4. promovarea programelor de licenţă şi masterat ale facultăţii prin realizarea de
pliante şi postere
5. realizarea de parteneriate cu instituţii de învăţământ preuniversitar în scopul
promovării programelor de studiu ale facultăţii
6. promovarea programelor de masterat ale facultăţii la diferite universităţi din ţară
7. asigurarea de vizite în facultate şi prezentarea ofertei educaţionale elevilor din
diferite licee din ţară
Cooperare internaţională
1. realizarea de mobilităţi studenţeşti în cadrul convenţiilor Socrates Erasmus şi a
altor convenţii de colaborare internaţională inter-universitară pentru pregătirea
proiecte de diplomă şi a lucrărilor de disertaţie
2. dezvoltarea de teze de doctorat în co-tutelă (Universitatea din Trento - Italia,
INSA Lyon – Franţa)
3. dezvoltarea de programe de licenţă şi masterat cu dublă diplomă cu E.N.S.A.M.
Cluny (Franța), respectiv Université de Lorraine, Nancy (Franța)
4. participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale
5. întâlniri cu reprezentanţi ai universităţilor din străinătate cu domenii similare de
studiu şi stabilirea de parteneriate cu acestea
6. visiting profesor

Decan,

Prodecan
cu asigurarea calităţii,

prof.dr.ing. Constantin BULAC

prof.dr.ing. Diana ROBESCU

3|4

