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PLAN DE MĂSURI LA ANALIZA SWOT IN FMI
Nr.
crt.

1.

2.

OBIECTIVE

Previzionarea efectelor
schimbărilor pe piaţa forţei
de muncă, în solicitările
angajatorilor şi ale
studenţilor, analiza
reacţiilor (feedback)
absolvenţilor.

Creşterea interesului
absolvenţilor de liceu
pentru Facultatea de
Matematică şi Informatică
printr-o mai bună
informare.

MĂSURI

RĂSPUNDE

Contactarea inspectorilor
de
matematică
şi
informatică din cadrul ISJ
şi
a
directorilor
principalelor licee din judeţ
în
vederea
stabilirii Responsabilul cu asigurarea
gradului de competenţă a calităţii
absolvenţilor facultăţii, cu
evidenţierea carenţelor ce
trebuiesc remediate.
Menţinerea legăturii dintre
studenţii informaticieni şi
firmele IT, oficializată prin
programul AIESECT.

TERMEN

OBSERVAŢII

01.10.2009

Interesul pentru matematică
scade şi datorită „grijii”
guvernului de a salariza V Boskoff, C. Popa, V. Ene
necorespunzător o muncă E. Petac, M. Popovici, A. 01. 04.2009
de dificultate mare şi care Bobe
implică
multă
responsabilitate.
Se vor edita şi emite
materiale promoţionale cu
informaţii clare şi precise

Coordonatorul de
program
întocmeşte planul
activităţilor de
promovare a
programului de studii.

despre viitoarea pregătire în
cadrul
programului
şi
despre
oportunităţile
previzionate la terminarea
studiilor.
3.

4.

5.

Uniformizarea nivelului de
pregătire a studenţilor din
anul I prin activităţi
didactice diferenţiate.

Aplicarea procedurilor şi
activităţilor de evaluare şi
asigurare a calităţii.

Creşterea numărului de ore
dedicate consultaţiilor cu
studenţii.

Monitorizarea studenţilor
din anul I prin controlul
prezenţei, teste, lucrări şi
acoperirea
golurilor
moştenite
din
erorile
programelor de învăţământ
preuniversitar.

Titularii disciplinelor din anul
I adaptează cursurile la 01.10.2009
nivelul de pregătire al
studenţilor.

Se va menţine programul de
asistenţă colegială cu
concluzii şi măsuri, dacă
rezultatele nu sunt conform
standardelor facultăţii. Se
Responsabilul cu asigurarea
va continua evaluarea
calităţii.
cadrelor didactice de către
studenţi, începută din 2005,
cu rezultate vizibile în
sensul îmbunătăţirii.relaţiei
profesor/ student.

Îndrumarea directă a
studenţilor în cadrul orelor
de consultaţii care sunt
afişate la avizier şi pe
pagina web a facultăţii.

Toate cadrele didactice.

01.10.2009

01.10.2009

Se continuă
autoevaluarea şi
evaluarea anuală a
cadrelor didactice de
către şeful de catedră.

6.

7.

8.

Achiziţionarea de soft de
ultimă generaţie,
abonamente la jurnale de
specialitate şi acces la baze
de date online.

Decan, administrator de
Planificarea
alocării
facultate, coordonatori de
optime a resurselor.
programe de studii.

01.10.2009

Extinderea spaţiilor de
instruire şi a spaţiilor
pentru cadrele didactice.

Este
problema
universităţii să asigure Decan, prodecan, şefi de
pentru facultate condiţii de catedre.
cercetare de bună calitate.

01.10.2009

Acreditarea pe următorii 5
ani a Centrului de
Cercetare.

Întocmirea
acreditare.

01.03.2009

DECAN,
Prof. univ dr. Vladimir BOSKOFF

dosarului

de

Secretarul Ştiinţific

Intocmit,
Conf. dr. Elena POPESCU

