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1. Îmbunătățirea calității și eficacității procesului educațional

Acțiunile principale privind îmbunătățirea calității și eficacității procesului educațional din
cadrul Facultății de Științe și orientarea acestuia către cerințele pieței muncii, pentru perioada 20202024, sunt următoarele:
•

Monitorizarea programelor de studii și susținerea acestora pentru o poziționare bună în
procesului de ierarhizare a programelor de studii,

•

Promovarea unui sistem de învățământ competitiv, creativ, inovativ și aplicativ, centrat pe
student și orientat către formarea de aptitudini și competențe,

•

Perfecționarea cadrelor didactice în utilizarea tehnologiilor digitale utilizate în procesul
educațional,

•

Continuarea procesului de actualizare a conținutului fișelor disciplinelor, atât pentru
programele de licență, cât și pentru programele de masterat, care să urmărească o mai bună
corelare a conținutului disciplinelor cu calificarea universitară oferită la absolvire;

•

Încurajarea personalului didactic în vederea publicării online, pe platformele educaționale, a
suporturilor de curs, seminarii, laboratoare și proiecte dedicate dezvoltării personale și
profesionale a studenților,

•

Organizarea

evenimentului „Mediul academic — mediul de afaceri”, cu invitarea

absolvenților realizați cu succes în profesiile lor,
•

Dezvoltarea și îmbunătățirea procesului de efectuare a stagiilor de practică pe bază de
convenții încheiate între facultăți, organizații economice de profil și studenți,

•

Inițierea unor programelor de licență și masterat cu predare în limba engleză, în colaborare
cu universitățile partenere din străinătate pentru atragerea de studenți străini,

•

Încurajarea participării studenților la conferința XGEN și publicarea articolelor,

•

Crearea unei baze de date cu articolele conferințelor,

• îmbunătățirea comunicării dintre studenți-profesori și studenți- secretare.

2. Dezvoltarea activității de cercetare științifică
Acțiunile principale privind activitatea de cercetare științifică din cadrul Facultății de Științe,
pentru perioada 2020-2024, sunt următoarele:
•

Dezvoltarea activităților centrelor de cercetare din cadrul facultății și încurajarea implicării
studenților de la programele de masterat și doctorat în activități de cercetare,

•

Încurajarea încheierii de contracte de cercetare cu mediul economico-social, rezultatele
cercetării să poată fi aplicate în unitățile economice,

•

Invitarea unor profesori de la universitățile din străinătate pentru susținerea unor conferințe
în cadrul școlilor doctorale și a masteratelor de cercetare și pentru dezvoltarea de proiecte
comune de cercetare,

•

Încurajarea cadrelor didactice în vederea participării la competițiile naționale și internaționale
în scopul obținerii finanțării pentru publicarea și prezentarea la conferințe internaționale de
prestigiu a celor mai semnificative rezultate ale cercetării științifice.
3. Recunoașterea, motivarea și dezvoltarea capitalului uman

Obiectivul principal al conducerii Facultății de Științe pentru perioada 2020-2024, în ceea ce
privește capitalul uman, este creșterea implicării și responsabilității tuturor cadrelor didactice
universitare, care să contribuie la dezvoltarea facultății și dezvoltarea resurselor umane prin:
•

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților cadrelor didactice, studenților
și personalului didactic-auxiliar și nedidactic,

•

Continuarea procesului de acordare a gradațiilor de merit și a salariilor diferențiate cadrelor
didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic pe criterii de performanță specifice
fiecărei categorii de personal,

•

Continuarea organizării unor întâlniri semestriale cu colegii facultății,

•

Realizarea de întâlniri semestriale ale conducerii Facultății de Științe cu cadrele didactice din
departamente, care au drept scop identificarea și soluționarea la timp a problemelor.

4. Dezvoltarea relațiilor internaționale
Acțiunile principale privind abordarea integrată a domeniului internaționalizării, pentru
perioada 2020-2024, sunt următoarele:
•

Continuarea dezvoltării relațiilor de parteneriat cu universitățile din străinătate, pentru
intensificarea mobilităților studenților și a cadrelor didactice din cadrul Facultății de Științe,
pentru schimb de experiență, promovarea unor programe comune de cercetare științifică,
precum și pentru participarea la manifestări științifice,

•

Creșterea numărului de mobilități internaționale ale cadrelor didactice în scopul îmbunătățirii
actului de predare și abilităților de cercetare,

•

Creșterea numărului de mobilități a studenților prin programul Erasmus+,

•

Încurajarea cadrelor didactice și studenților doctoranzi pentru publicarea de articole științifice
elaborate împreună cu autori străini în reviste naționale și internaționale de prestigiu

5. Implicarea studenților în, dezvoltarea activităților educaționale
Acțiunile principale privind implicarea studenților în dezvoltarea activităților educaționale,
pentru perioada 2020-2024, sunt următoarele:
•

Continuarea deschiderii conducerii Facultății de Științe către un management participativ,
prin receptivitate față de propunerile studenților și încurajarea participării lor în cadrul unui
management transparent și performant,

•

Continuarea procesului de consultare a studenților pentru stabilirea numărului burselor de
merit, a burselor sociale și a burselor de performanță, în funcție de alocațiile bugetare
acordate,

•

Acordarea de sprijin din partea conducerii Facultății de Științe pentru creșterea gradului de
angajabilitate a absolvenților, prin îmbunătățirea calității procesului educațional și prin
racordarea acestuia la cerințele pieței muncii,

•

Impulsionarea personalului didactic-auxiliar și nedidactic pentru soluționarea urgentă a
problemelor studențești prin creșterea vitezei de reacție a acestora la problemele semnalate,

•

Eficientizarea desfășurării practicii de specialitate, creșterea numărului de locuri de practică,

•

Continuarea organizării de conferințe semestriale ale studenților,

•

Continuarea întâlnirilor cu studenții anilor terminali de la programele de licență privind
perspectivele continuării studiilor la programele de masterat,

•

Monitorizarea studenților cu risc de abandon universitar și căutarea unor soluții pentru
diminuarea acestuia,

•

Organizarea de reuniuni și evenimente cu absolvenții care lucrează în companii naționale și
internaționale.

