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Obiectiv: Dezvoltare flexibilă conformă cu schimbările rapide pe piaţa muncii, cu solicitările 

angajatorilor şi ale absolvenţilor. 

Masuri: Menţinerea legăturii dintre studenţii informaticieni şi firmele IT, oficializată prin programul 

AIESECT. Contactarea  inspectorilor de matematică şi informatică din cadrul ISJ şi a directorilor 

principalelor licee din judeţ în vederea stabilirii gradului de competenţă a absolvenţilor facultăţii, cu 

evidenţierea carenţelor ce trebuiesc remediate. 

Raspunde: Decanul, coordonatorii de programe de studii, responsabilul cu asigurarea calităţii.  

 

Obiectiv: Creşterea interesului absolvenţilor de liceu pentru Facultatea de Matematică şi 

Informatică printr-o bună informare. 

Masuri: Materiale promoţionale cu informaţii clare despre viitoarea pregătire şi despre oportunităţi la 

terminarea studiilor,  prin intermediul site-ului, la Zilele Porţilor Deschise ale Universităţii şi în 

instituţiile de învăţământ preuniversitar. 

 

Raspunde: V Boskoff, C. Popa, V. Ene, E. Petac, M. Popovici, A. Bobe, M. Ciucă, L. 

Homentcovschi 

 

Obiectiv: Corelarea cursurilor, adaptarea cursurilor de anul I la nivelul de pregatire a 

studenţilor şi 

uniformizarea acestuia prin activităţi didactice diferenţiate. 
Masuri: Monitorizarea studenţilor din anul I prin controlul prezenţei, teste, lucrări şi acoperirea 

golurilor 

moştenite din erorile programelor de învăţământ preuniversitar. 
 

Raspunde: Coordonatorii de programe de studii, titularii disciplinelor din anul I. 
 

Obiectiv: Aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii. 

Masuri: Evaluările cadrelor didactice de către studenţi. Discuţii cu cadrele didactice care nu se 

încadrează în stadardele de calitate ale facultăţii. Evaluările colegiale prin care cadrul didactic 

primeşte calificative din partea colegilor. 

 
Raspunde: V Boskoff, C. Popa, V. Ene, E. Petac, M. Popovici, A. Bobe, M. Ciucă, L. 

Homentcovschi 

 

 



Obiectiv: Îndrumarea directă a studenţilor în cadrul orelor de consultaţii. 

Studenţii trebuie să profite mai mult de îndrumarea directă a profesorilor în cadrul orelor de 

consultaţii, care sunt afişate la avizier şi pe pagina web a facultăţii 

Toate cadrele didactice. 


