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In vara anului 2008, a fost realizata o analiza SWOT la nivelul fiecarei catedre si, ca 
urmare a acesteia, a fost intocmit un plan de masuri. In ceea ce urmeaza, prezentam 
actiunile care au fost intreprinse de comisia de calitate in vederea indeplinirii acestor 
masuri si a remedierii punctelor slabe din analiza SWOT. 
 
In cea de-a 10-a saptamana a fiecarui semestru au fost organizate evaluarile cadrelor 
didactice de catre studenti. In acest scop s-a realizat o programare a acestor actiuni, 
fiecare cadru didactic fiind evaluat cu ajutorul unei comisii formate din doua persoane : 
un cadru didactic delegat de catre comisia de calitate si un student. Acestia au preluat 
formularele de evaluare de la secretariat, le-au impartit studentilor, urmand ca acestea sa 
fie introduse apoi intr-un plic care a fost sigilat, semnat si predat la secretariat. Realizarea 
punctajelor obtinute a fost facuta dupa sesiunea de examene, acestea fiind apoi facute 
cunoscute. Ulterior au fost purtate discutii cu acele cadre didactice care un s-au incadrat 
in stadardele de calitate ale facultatii. 
 
Tot in vederea imbunatatirii procesului de invatamant, comisia de calitate a organizat 
evaluarile colegiale, unde fiecare cadru didactic a fost asistat la un curs sau la un seminar 
de catre colegi . De asemenea, a fost facuta o programare a actiunii, fiecare cadru didactic 
cunoscand data, ora si cursul la care va fi asistat. In urma evaluarii au fost completate 
niste formulare, prin care cadrul didactic a primit calificative din partea colegilor sai, 
acestea fiind contabilizate apoi la nivelul fiecarei catedre. 
 
In primavara anului 2009, comisia de calitate s-a implicat activ in organizarea 
concursului de matematica si a sesiunii de referate a Facultatii de Matematica si 
Informatica, concurs prin care se doreste popularizarea facultatii si atragerea de studenti. 
Concursul, ajuns la a IV-a editie, se bucura de o deosebita popularitate printre elevi si 
este organizat cu colaborarea I.S.J. si S.S.M.R.  
 
In timpul desfasurarii Olimpiadei Nationale de Matematica ce a avut loc la Neptun si 
Mangalia in 2009, au fost purtate discutii cu inspectorul general, cu inspectorii de 
specialitate si cu multi profesori din oras, pentru realizarea unor stranse legaturi intre 
institutiile din invatamantul preuniversitar si facultatea noastra, in vederea promovarii 
printre elevi a facilitatilor educationale oferite de Facultatea de Matematica si Informatica 
si de asemenea in vederea urmaririi carierelor profesionale ale absolventilor facultatii. 
 
 
 


