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IP 1 Educaţie 

 
Nr. Indicator de performanţă 

Modalitate de măsurare Valoare 

Perioada 

de 

evaluare Realizări 

IP 1.1 Numărul studenţilor Numărul de studenţi inscrişi în programele de studii În conformitate cu 

reglementările legale 

din domeniu, 

capacitatea de 

şcolarizare şi 

evolutia la nivel 

naţional din 

învățămantul 

superior  

anual Admitere 2015 

Licenţă: 203 

Masterat: 58 

Crestere de 30% fata de 2014 

IP 1.2 Gradul de satisfacţie a studenţilor 

privind programele de studii 

Ancheta la nivelul studenţilor privind procesul 

didactic 

minim 50% anual Aprecierea actului didatic s-a făcut 

de către studenţi prin completarea 

formularelor specifice >90% 

Ambele semestre au fost evaluate. 

IP 1.3 Rata de absolvire  a programelor de 

studii 

Procentul de absolvire pe total programe de studii minim 50% anual Licenţă zi: 69/95=73%>50% 

Masterat: 27/46 = 59%>50% 

IP 1.4 Inserţia pe piaţa muncii Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a 

absolvenţilor  

minim 40% din 

absolvenţii din 

anual 80/96 = 83% dintre absolventi 

inscrisi pe 

mailto:mateinfo@univ-ovidius.ro
http://www.math.univ-ovidius.ro/
mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/


Page 2 of 6 

 

fiecare an înscrişi pe 

platformă 

http://mate-info.univ-

ovidius.ro/portal/  

 

Ancheta la nivelul absolvenţilor privind statutul pe 

piaţa muncii 

1 anchetă pe an anual S-au efectuat 2 anchete: in cadrul 

Proiectului Mate-Info.NET si de 

catre CCEP 

IP 1.5 Evaluarea externă a calităţii 

procesului educaţional   

Reacreditarea programelor de studii de catre 

ARACIS 

In conformitare cu 

calendarul 

evaluarilor 

pe 

perioada 

mandatul

ui 

Programul de Matematica 

informatica evaluat cu succes 

IP 1.6 Transparenta in activitatea 

manageriala 

Afisarea orarelor la intrarea in salile de curs, de 

seminarii si laboratoare; 

Postarea pe site-ul facultatii a CV si listelor de 

lucrari pentru toate cadrele didactice, precum şi a 

Hotararilor Consiliului Facultăţii 

100% anual 100% 

In plus pe site: orarul salilor, orarul 

fiecarei grupe, orarul fiecarui cadru 

didactic, Statele de functii, PO, 

Analiza licenta/disertatie, Raport 

calitate 

I.P. 1.7 Competenta si abilitatea corpului 

profesoral;  

Existenta materialelor didactice (cursuri, aplicatii 

practice), tiparite sau in format electronic, 

actualizate conform noilor criterii de calitate; 

 Utilizarea metodelor modern de predare si 

evaluare. 

100% cadre 

didactice 

anual 100% 

Toate cursurule si 

seminariile/laboratoarele sunt 

disponibile in format electronic pe 

portalul facultatii 

Au fost dezvoltate 19 noi materiale 

didactice moderne 

IP 1.8 Actualizarea informatiei  Site-ul va cuprinde toate informatiile necesare 

cadrelor didactice si studentilor; 

Actualizarea permanenta a site-ului facultatii cu 

ultimele  noutati; 

100% anual 100% 

Exista persoana desemnata care se 

ocupa zilnic de reactualizarea 

permananta a site-ului, avand peste 

50 de reactualizari lunare 

IP 1.9 Mobilitatea internaţională a cadrelor 

didactice 

Procentul cadrelor didactice beneficiare de 

mobilități internaţionale 

În conformitate cu 

veniturile atrase şi 

media naţională din 

invăţământul 

superior  

anual 2 cadre didactice 

IP 1.10 Fondul de documentare didactică şi  

ştiinţifică 

Achiziţie de carti si publicaţii de specialitate 1 procedură de 

achiziţie anual 

anual  S-a achiziţionat carte pentru 

biblioteca facultăţii (TIKA) 

Revista facultatii Includerea sau 

mentinerea in 

categoria B, B+, A  

anual  Revistă ISI cu FI 0.333 
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IP 1.11 Internaţionalizarea facultatii Prezentarea site-ului facultatii in limbi de circulatie 

internationala 

Cel putin in limba 

engleza 

pe 

perioada 

mandatul

ui 

Exista site in limba engleza in care 

au fost reactualizate planurile de 

invatamant 

Număr de acorduri noi de colaborare incheiate cu 

universităţi de prestigiu 

2 acorduri anual  2 acorduri  

 

 

IP 2 Parteneriatul cu studentii 

 
Nr. Indicator de performanţă Modalitate de măsurare Valoare Perioada 

de 

evaluare 

Realizări 

IP 2.1 Viața studenţească Reuniuni de lucru cu studenţii 2 întâlniri pe an anual 10 intâlniri 

Program de consultatii cu studentii Cel putin de 2 ori 

pe an, in perioada 

premergatoare 

sesiunii 

anual Program permanent afisat pe site-

ul facultatii 

Participarea  studentilor  la sesiuni de comunicari 

stiintifice studentesti 

1 sesiune anual 6 sesiuni de comunicari 

Participarea studentilor la competitii sportive si 

acțiuni umanitare 

2 acțiuni 

 

anual  3 acțiuni 

IP 2.2 Mobilitatea internaţională a 

studenţilor 
Procentul studenţilor beneficiari de mobilități 

internaționale 

minim 3 studenți Anual 1 student a beneficiat de 

mobilitate prin Programul 

Erasmus în anul 2015 

IP 2.3 Promovarea ofertei educationale Implicarea studentilor in actiunile de promovare: 

Porti deschise, Caravanele ovidiene etc 

2 actiuni Anual  9 acțiuni 

 

 

 

IP3. Cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare 

 
Nr. Indicator de performanţă Modalitate de măsurare Valoare Perioada 

de 

evaluare 

Realizări 

IP 3.1 Clasificarea domeniilor de studii din 

cadrul facultatii 

Evaluarea externă conform reglementărilor MECTS  

 

Toate domeniile de 

studii sa fie in 

categoria A, B sau 

C 

pe perioada 

mandatului 

Nu s-au facut evaluări în ultimul 

an – clasificare abrogata. 
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IP 3.2 Iniţiative de atragere de fonduri 

pentru cercetare 

Numărul de sesiuni de dezbatere şi consultanţă 

pentru scrierea de proiecte la fiecare competiţie 

lansată în programele naţionale de cercetare 

în conformitate cu 

numărul de lansări 

de proiecte de către 

autoritatatea 

națională 

competentă în 

domeniul cercetării 

anual 

 

5 

Numar de propuneri de contracte/proiecte de 

cercetare 

Minim 2 

contracte/proiecte 

anual 2 

IP 3.3 Intensitatea cercetării ştiinţifice Existenta centrelor de cercetare stiintifica  1 centru de 

cercetare 

pe perioada 

mandatului 

1 centru de cercetare 

Numarul de publicatii stiintifice in reviste ISI cel puțin o 

publicație 

ISI/profesor, 

conferențiar; 

Cel putin o 

publicație în 

revista 

BDI/profesor, 

conferențiar, 

lector, asistent 

anual  Acceptate ISI: 8 

 Publicate ISI: 32 

 Publicate BDI: 8 

 

Organizarea de  conferinţe internaţionale/ nationale 

cu participare internatională, mese rotunde 

2 actiuni anual  9 conferinte 

IP 3.4 

  

Dezvoltarea competenţelor de 

cercetare ale tinerilor 

Participare tineri cercetători din facultate la 

conferinţe, seminarii, ateliere de lucru etc  

50% anual > 50% 

IP. 3.5 Situatia financiara a facultatii Eficientizarea cheltuielilor; 

Atragerea de fonduri din contracte de cercetare; 

Rentabilizarea programelor de studii; 

Pentru toate 

programele de 

studii 

anual  A fost întocmit Bugetul de 

venituri şi cheltuieli al facultăţii 

pentru anul universitar 2015 – 

2016; 

 PO la nivel maxim de lector 

 A fost eficientizata alocarea pe 

grupe 

 Se asigură exploatarea în bune 

condiţii a bazei materiale 

existente 

 

IP4 Relaţia cu mediul economico social 
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Nr. Indicator de performanţă Modalitate de măsurare Valoare Perioada de 

evaluare 

Realizări 

IP 4.1 Reţele/ asociaţii profesionale/ 

instituţii 

Numărul de participări la evenimente organizate în 

cadrul reţelelor/asociaţiilor profesionale şi a 

diverselor instituţii 

2 evenimente anual > 10  

Afilierea cadrelor didactice la cel putin 2 asociaţii 

profesionale 

100% anual 100% 

IP 4.2 Interacţiunea cu mediul de afaceri şi 

social 

Numărul de parteneriate cu mediul de afaceri şi 

social 

2 parteneriate  pe perioada 

mandatului 

Parteneriate cu: 

Crucial Systems & Services Srl 

Axello Communications 

Sc Lamobratory Srl 

Sc Aquasoft Srl 

Sc Bluepink Software Srl 

F5 It Romania 

Sc Ad-Fire Youth Group Srl 

Grup Servicii Petroliere Sa 

Senior Software 

Sc Active Tech Systems Srl 

Sc Ncr Solutions Net Srl 

Grup Dezvoltare Durabila 

Sc Complet It Suport Srl 

Sc Electronic General Suport Srl 

Sc Electronic Total Suport  Srl 

Silva Systems Srl 

Esaias Network Srl 

Sc Uti Grup Sa 

Itlab Service & Security 

Bda-Web Design Srl 

Numărul de evenimente organizate cu mediul de 

afaceri şi social 

 

 

 

2 evenimente 

anual 

anual 6 evenimente 

 

Anexe: 

- RAPORT privind stadiul asigurării calităţii în Facultatea de Matematică şi Informatică: http://math.univ-

ovidius.ro/doc/calitate/Raport_2015.pdf 
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- Chestionar pentru audit 

- Planificarea activitatii privind asigurarea calitatii in anul universitar 2015/2016: http://math.univ-ovidius.ro/doc/calitate/2015/Planificarea-

activitatii-privind-asigurarea-calitatii.pdf  

- Analiza admiterii 2015: http://math.univ-ovidius.ro/Doc/Calitate/Admitere/2015/Admitere2015.pdf  

- Analiza examenului de licenta/disertatie iulie 2015: http://math.univ-ovidius.ro/Doc/Calitate/Analiza/2014/0615_Analiza_Licenta-

Disertatie.pdf  

- Raport de cercetare 2015: http://math.univ-ovidius.ro/Doc/Cercetare/Raport/Raport_cercetare_2015.pdf  

                                 

 

                       Decan,                                                                                                                         Rector,                                                                                                                                                           

  

           Lect. univ. dr. Alexandru Bobe                                                                               Prof.univ.dr. Sorin Rugină 
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