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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2017 PRIVIND EVALUAREA ŞI ASIGURAREA
CALITĂŢII LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
Nr.
crt.
1.

Obiective
Dezvoltatrea unui
mediu academic
competitiv prin
perfecţionarea
colectivului
facultăţii

Nr.crt.

Acţiuni,programe,proiecte
pentru îndeplinirea obiectivelor

1.

Susţinerea promovării cadrelor
didactice tinere care au dat dovadă
de performanţă şi perseverenţă,
inclusiv susţinerea financiară a
acestorîn elaborreaa şi publicarea
de articole în reviste de impact, ISI
şi BDI

Resurse

Responsabil

Venituri UAV

Venituri UAV

2.
Ssprijinirea profesorilor în
activitatea de abilitare

3.

4.

5

Evaluarea permanentă în cadrul
facultăţilor a întregului personal
didactic
Asigurarea mobilităţii didactice în
cadrul Programului Erasmus plus
sau în vederea participării la stagii
de predare şi cercetare la
universităţi partenere din
străinătate
Încurajarea şi sprijinirea cadrelor
didactice în accesarea unor

Decan,
Director
departament
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Decan,
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Decan,
Director
departament
Resposabil
CEAC-F

Termen

Indicatori

Octombrie
2017

Scoaterea la concurs a 2 posturi de
lector/ 1 post asistent
Premierea tinerilor cercetători

Decembrie
2017

Minim 2 cd. abilitate în domeniul
filologie şi 1 cd în domeniul teologie

Octombrie
2017

100% c.d. autoevaluate, evaluate de
către studenţi, colegi şi director
departament

Decan,
Responsabil
Erasmus

Octombrie
2017

Minim 3 c.d. incluse în programe de
mobilităţi Erasmus +

Decan,
Director

Decembrie
2017

Minim 2 c.d.

Venituri UAV

Venituri UAV

1

proiecte şi fonduri de cercetare

2

Un mamagement
performant pentru
susţinerea şi
promovarea
cercetării ştiinţifice

1.

2.

3.

Stabilirea unei strategii de
cercetare viabile pe teme şi direcţii
de actualitate pt. domeniile de
studii ale FSUS

-

Centrarea procesului de cercetare
pe nevoile concrete ale mediului
economic şi social din zona
Accesarea de proiecte finanţate,
obținute prin competiții naţionale
şi europene

Venituri UAV

-

4.
Consolidarea centrului de
cercetare existent în faculate

5.
Încurajarea creativităţii şi
atragerea studenților în activitatea
de cercetare

6.

3.

Managementul
calităţii în pregătirea
studenţilor

Diseminarea rezultatelor cercetării
pe plan național și internațional

departament
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Decan,
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Director
Centru de
cercetare
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Coordonatori
programe de
studii
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică

Martie 2017

Revizuire Strategiei de cercetare a
FSUS 2016-2020

Octombrie
2017

Stabilirea unor proiecte de cercetare
cu impact relevant pentru institutiile
de învăţământ şi ale administraţiei
locale şi regionale

Octombrie
2017

Diseminarea apelurilor privind
proiectele de cercetare.
Minim 2 proiecte depuse

Mai 2017

Organizarea de manifestări ştiinţifice
şi accesarea de proiecte sub egida
Centrului de cercetare al FSUS
„Studii interculturale şi
interconfesionale”

Decembrie
2017

Minim 10 studenţi şi masteranzi
cooptaţi în activităţi de publicare de
articole ştiinţifice

Decembrie
2017

Fiecare din cele 32 de c.d. va avea cel
puţin un articol BDI /participare la o
conferinţa internaţională

-

1.
Actualizarea şi implementarea
standardelor de calitate în
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor didactice (coerență în
elaborarea/actualizarea planurilor

Decan,
Director
departament
Resposabil
CEAC-F

Aprilie 2017

Revizuirea planurilor de învăţământ
şi a fişelor discilinelor aferente anului
universitar urmator

2

de învăţământ şi a fişelor
disciplinelor
Venituri UAV

2.
Participarea alături de studenţi la
organizarea unor activităţi extracurriculare, culturale etc

3.

4.

Creşterea numărului
de studenţi

Consultarea permanentă a
studenţilor, prin reprezentanţii
acestora atât cu privire la
problemele care-i privesc în mod
direct cât şi cu privire la
problemele generale ale facultăţii

-

Popularizarea ofertei facultăţii
noastre în liceele din judeţ și din
județele învecinate

3.

5.

Asigurarea unui
management
financiar viabil

Decembrie
2017

Organizarea a min.2 acţiuni extracurriculare

Decan,
Director
departament
Resposabil
CEAC-F

Decembrie
2017

Organizarea unei întâlniri cu
studenţii fiecarui program de studii
Participarea studenţilor în comisii şi
în consiliul departamentului/facultăţii

Decan,
Director
departament
Coordonatori
programe de
studii

Decembrie
2017

Popularizarea ofertei academice a
FSUS in liceele din Arad şi judeţele
învecinate
Campanie mass-media,
Ziua porţilor deschise,
Concursul de creaţiei Adolescenta şi
provocările scrisului
Concursul secţiei de Jurrnalism
pt.liceeni

Reprezentant
Erasmus pe
facultate

Decembrie
2017

Creşterea numărului de studenţi
participanţi la programul Erasmus minim 8 studenţi

Venituri UAV

1.

2.

Decan,
Director
departament
Coordonatori
programe de
studii

Asigurarea unei mobilităţi a
studenţilor prin participarea
acestora la programe derulate în
ţară şi străinătate

Atragerea unui număr cat mai
mare de studenţi din străinătate

Venituri UAV

Venituri UAV

Decan,
Director
departament

Mai 2017

Autorizarea anului pregatitor
pentru studenţii străini
Predarea de cursuri de limba
română prin intermediul
Centrului de Li,mbi al FSUS

Venituri UAV

1.

Crearea unui parteneriat cu
autorităţile publice locale Primăria Municipiului Arad,
Inspectoratul judeţean de
învăţământ - pentru identificarea
domeniilor de interes comun care
să permită finanţarea din sursele
bugetului local a unor proiecte

Decan
Responsabil
CEAC-F

Decembrie
2017

Minim 2 proiecte comune

3

comune
Atragerea membrilor ALUMNI de
partea FSUS pentru identificarea
unor surse de finanţare din
domeniile economice unde aceştia
îşi desfăşoară activitatea

2.

6.

Consolidarea
implicării facultăţii
în integrarea
absolvenţilor pe
piaţa muncii

Venituri UAV

Venituri UAV

1.
Actualizarea permanentă a bazei
de date cu absolvenții facultăţii

Decan
Responsabil
CEAC-F

Decembrie
2017

2 întâlniri tematice cu membri
ALUMNI

Centrul de
Consiliere şi
Orientare în
Carieră
Responsabil
Alumni FSUS

Permanent

Dezvoltarea platformei on-line pentru
absolvenți

PROGRAM ANUAL DE AUDITURI INTERNE FSUS
2017
Nr.crt.

Unitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Auditor

Organizatorica
1.

LLR-LLE

2.

AP

3.

TPD

x

C.Coşer
x

C.Pădurean
x

I.RivişTipei

4.

J

x

x

C.Pădurean

Decan,

Preşedinte CEAC-FSUS,

Conf.univ.dr. Otilia Huţiu

Prof.univ.dr. Cornelia Coşer

4

