Program de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică
la nivelul facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune din ASE Bucureşti
pentru anul universitar 2012-2013

Nr.
crt.
1.

2.

3.

Obiective
Îmbunătăţirea şi
actualizarea politicii şi a
obiectivelor existente în
domeniul calităţii

Îmbunătăţirea politicii în domeniul calităţii, în •
conformitate cu noile exigenţe privind asigurarea
calităţii în învăţământul superior;
Îmbunătăţirea obiectivelor în domeniul calităţii în
conformitate cu noile exigenţe privind asigurarea
calităţii în învăţământul superior;
Prezentarea şi aprobarea în Consiliul Facultăţii.
Afişarea în locuri vizibile în decanat, în spaţiile •
aferente departamentelor din subordine şi pe site-ul
facultăţii CIG.

Consiliul calităţii CIG

Termen
de
realiz
are
Permanent

Consiliul calităţii CIG

Permanent

Propunerea responsabilului cu managementul calităţii•
la nivelul departamentelor;
•
Aprobarea numirii responsabilului cu managementul
calităţii la nivelul departamentelor în Biroul
Departamentelor;
Transmiterea şi aprobarea numirii la Biroul Consiliului;
Transmiterea noului responsabil cu managementul
calităţii la nivelul departamentelor la nivel ierarhic
superior.

Consiliul calităţii CIG
1 octombrie
Directorii departamentelor 2012

Activităţi propuse
•

•

•
Prezentarea de informaţii •
privind politica şi
obiectivele existente în
domeniul calităţii către
părţile interesate
Stabilirea responsabilului •
cu managementul calităţii
la nivelul departamentelor •
din subordinea facultăţii
•
•

Responsabili

Nr.
crt.
4.

5.

6.

7.

Obiective
Actualizarea componenţei
comisiei pentru
asigurarea şi evaluarea
calităţii (CAEC) la
nivelul facultăţii
Programarea
auditului
intern pentru evaluarea
sistemului de management
al calităţii (SMC) la
nivelul CIG.

Activităţi propuse
•
•
•
•
•

Instruirea
personalului •
propriu
în
domeniul
managementului calităţii •
şi al auditului intern al
calităţii
Îmbunătăţirea planurilor •
de învăţământ şi a fişelor
de
disciplină
pentru •
stadiile de formare iniţială
şi continuă în conformitate •
cu cerinţele europene,
internaţionale şi socialeconomice din România

Responsabili

Propunerea unor membrii pentru CAEC la •
nivelul facultăţii;
Aprobarea CAEC în Biroul CP şi CP al facultăţii;
Transmiterea noi componenţe a CAEC a facultăţii la
nivel ierarhic superior.

Biroul CP

Elaborarea programului de audit intern al SMC la •
nivelul CIG pentru anul universitar 2011-2012;
Constituirea echipelor de audit la nivelul facultăţii;

Responsabilii
cu
managementul calităţii
la nivelul facultăţii şi a
departamentelor
din
subordinea facultăţii
Biroul CP
Responsabilii
cu
managementul calităţii
la nivelul facultăţii şi a
departamentelor
din
subordinea facultăţii
Biroul CP
CAEC CIG
Biroul CP

•
Întocmirea programului anual de instruire în domeniul•
SMC;
Perfecţionarea personalului intern în domeniul auditului
prin participare la cursuri interne.
•
Elaborarea şi aprobarea noilor planuri de •
învăţământ pentru anul universitar 2013-2014;
•
Elaborarea şi aprobarea programelor analitice pentru
anul universitar 2013-2014;
Evaluarea rezultatelor anterioare şi stabilirea unor
măsuri de îmbunătăţire.

Termen de
realizare
31 octombrie
2012

iunie 2013

iunie 2013

iunie 2013

2

Nr.
crt.
8.

9.

10.

Obiective

Activităţi propuse

Îmbunătăţirea modalităţii •
de desfăşurare a orelor de
curs, seminar sau lucrări •
aplicative
la
nivelul
•
facultăţii
Evaluarea cursurilor de •
master în vederea lansării
ofertei educaţionale pentru
anul universitar 2013- •
2014

Alinierea la cerinţele •
Metodologiei de evaluare
externă a A.R.A.C.I.S.
•

11.

Crearea unei culturi a •
calităţii educaţiei şi a
protecţiei beneficiarului
de educaţie în facultate

Monitorizarea permanentă a activităţilor printr-un•
sistem de control interactiv;
•
Introducerea pe scară largă a metodelor şi
tehnicilor moderne de predare şi seminarizare;
Aplicarea cu consecvenţă a PO15, PO16;
Reevaluarea ofertei educaţionale privind cursurile de •
master pentru 2013-2014, ţinând cont de cerinţele pieţei•
muncii şi reglementările legale şi instituţionale;
•
Elaborarea suporturilor de curs şi a fişelor de disciplină
pentru oferta de programe de master la nivel de •
facultate şi analiza conţinutului acestora în cadrul
unor colective de specialişti, urmate de definitivarea
conţinuturilor;
Analiza diagnostic privind gradul de îndeplinire •
a standardelor minimale de referinţă în domeniul•
eficacităţii educaţionale şi al managementului calităţii•
la nivelul facultăţii;
Analiza activităţii Comisiei de monitorizare şi evaluare
periodică a calităţii programelor şi a activităţilor
desfăşurate la nivelul facultăţii.
Orientarea întregii activităţi educaţionale şi de •
cercetare ştiinţifică din cadrul facultăţii spre cadrul•
organizatoric stipulat în Ordonanţa de urgenţă privind •
asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/12.07.20005.

Responsabili
CAEC CIG
Biroul CP

Termen de
realizare
Permanent

CAEC CIG
15 iunie 2013
Biroul CP
Preşedinţi de comisii de
evaluare
Titulari de curs.

CAEC CIG
iunie 2013
Biroul CP
Responsabili cu
managementul calităţii
pe departament şi
colective
CAEC CIG
Permanent
Biroul CP
Responsabili cu
managementul calităţii
la nivel de
departamente şi
colective.

Nr.
crt.
12.

13.

Obiective

Activităţi propuse

Responsabili

Termen de
realizare
Permanent

•
Îmbunătăţirea
conţinutului disciplinelor
predate în cadrul facultăţii •

Definirea clară a tematicii de studiu şi •
îmbunătăţirea acesteia;
•
Diferenţierea în realizarea programelor de studii; •
Stabilirea de colective de discuţii şi analiză la nivelul
disciplinelor existente.
•

CAEC CIG
Biroul CP
Preşedinţi de comisii de
evaluare
Titulari de curs

Îmbunătăţirea activităţii •
de
perfecţionare
profesională prin doctorat

Identificarea şi analiza cerinţelor referitoare la •
perfecţionarea
prin
doctorat
a
cadrelor•
didactice debutante sau a colaboratorilor externi ce au
calitatea de doctoranzi;
Implementarea
reglementărilor
interne
privind •
activitatea şcolii doctorale la nivelul facultăţii.

Biroul CP
Directorul
Şcolii Doctorale a
facultăţii
Conducătorii
de doctorat

Permanent

•

14.

Promovarea continuă la •
nivelul
facultăţii
a
principiului
“orientării
•
către client”
•

Organizarea culegerii datelor şi crearea unei baze de •
date privind încadrarea în muncă, în funcţie de •
specialităţile absolvite;
Prelucrarea informaţiilor culese;
•
Analiza şi diseminarea rezultatelor.

Biroul CP
Prodecanul cu
activitatea didactică
CAEC CIG

Permanent

15.

Îmbunătăţirea sistemului •
de
comunicare
cu
studenţii, cursanţii la •
master sau doctoranzii din
cadrul facultăţii
•

Identificarea
cerinţelor
studenţilor
şi
altor•
părţi interesate;
Analiza
sistemului
de
comunicare
decanat •
– studenţi, cursanţi master sau doctoranzi;
Analiza
sistemului
de
comunicare
decanat/conducere
departament-studenţi/cursanţi
master/doctoranzi.

Decanat/conducere
departament
CAEC CIG

Permanent

Nr.
crt.

Obiective

Activităţi propuse

Responsabili

16.

Îmbunătăţirea sistemului •
de evaluare a rezultatelor
învăţării şi de
monitorizare a
•
competenţelor dobândite •
de către studenţi, cursanţi
master sau doctoranzi
din cadrul ASE

Evaluarea unitară a competenţelor dobândite de •
către studenţi, cursanţi master sau doctoranzi din cadrul•
facultăţii CIG;
Elaborarea procedurii unitare de evaluare a studenţilor; •
Monitorizarea
competenţelor
la
nivelul
conducerii facultăţii.

Biroul CP
Prodecanul cu
activitatea didactică
CAEC CIG

17.

Creşterea numărului de •
proiecte de cercetare •
ştiinţifică eligibile şi/sau •
finanţate prin competiţii
naţionale şi internaţionale
faţă de anul universitar
precedent

Identificarea programelor naţionale de cercetare;
•
Identificarea programelor internaţionale de cercetare; •
Definirea şi propunerea de noi teme de cercetare la
nivel intern şi internaţional.

Biroul CP
Prodecanul
responsabil cu
activitatea
de
cercetare ştiinţifică
Directorul CSCIG
CAEC CIG

Creşterea numărului de •
lucrări publicate de către
cadrele universitare ale
CIG în reviste cotate ISI, •
BDI, dar şi a numărului
de
cărţi,
tratate
şi
monografii de specialitate

Elaborarea şi publicarea de articole ştiinţifice, cursuri, •
tratate, monografii în edituri de prestigiu din ţară şi din
străinătate;
Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale.

18.

•
•

Termen de
realizare
Permanent

Permanent

Colectivele de
Permanent
cadre didactice din
cadrul departamentelor
arondate facultăţii

Nr.
crt.
19.

Obiective

Activităţi propuse

Asigurarea de materiale •
didactice
la
nivelul •
facultăţii,
în
special
pentru învăţământul la
distanţă

Responsabili

Analiza acoperirii cu materiale didactice pentru fiecare •
dintre
disciplinele
gestionate
de
facultate; •
Monitorizarea planului editorial al departamentelor;
•
•

20.

Îmbunătăţirea activităţii •
de
organizare
şi
coordonare
a
manifestărilor ştiinţifice
•
la nivelul facultăţii
•
•

21.

Promovarea
facultăţii CIG

imaginii•
•
•
•
•

DECAN,
Prof. univ. dr. FELEAGĂ Liliana
30 septembrie 2012

Colectarea datelor cu privire la manifestările ştiinţifice •
anuale din ţară şi străinătate organizate în aria de •
interes CIG şi diseminarea acestora în rândul cadrelor
didactice;
Analiza datelor referitoare la manifestările ştiinţifice;
Stimularea
colaborării
dintre colectivele
de •
specialişti în vederea îmbunătăţirii cercetării ştiinţifice;
Sprijinirea
conferinţei
facultăţii
AMIS
în
organizare şi desfăşurare.
Actualizarea materialelor de promovare ale facultăţii•
CIG;
•
Editarea materialelor de promovare în mai multe •
limbi de circulaţie internaţională;
Actualizarea site-ului facultăţii (atât în limba română
cât şi în limba engleză);
Prezentarea facultăţii CIG în cadrul broşurii aniversare
-ASE 100;
Actualizarea paginilor personale web ale tuturor
cadrelor didactice.

Biroul CP
Prodecan responsabil
cu activitatea didactică
Prodecan responsabil
cu învăţământului
la distanţă
CAEC CIG

Termen de
realizare
La începutul fiecărui
semestru

Biroul CP
Prodecanul
responsabil cu
activitatea
de
cercetare ştiinţifică
Directorii
departamentelor

Permanent

Consiliul Profesoral
Biroul CP
CAEC CIG

Permanent

PRODECAN RESPONSABIL CU MANAGEMENTUL CALITĂŢII,
Prof. univ. dr. CALU Daniela Artemisa

