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       FACULTATEA DE MATEMTICĂ ȘI INFORMATICĂ 
 

Sistem de informare, îndrumare și dialog cu studenții și de implicarea lor în activități didactice și extracurriculare 
 

 

Nr.crt. 

Obiective/Activitati 

Perioada de 

desfășurare/ 

termen 

Detalii Responsabili 

1. Informarea studentilor cu privire la 

orar, componente grupe, indrumatori 

de grupa, organizarea activitatii  

Inceputul 

anului 

universitar 

Pagina web  

https://fmi.univ-ovidius.ro/  

Decan 

Prodecan 

Adminstrator pagina web 

2.  

Imbunatatirea comunicarii intre 

personalul facultatii si studenti 

Parcursul 

anului 

universitar 

Pagina web  

https://fmi.univ-ovidius.ro/  

email  

mateinfo@univ-ovidius.ro  

Prodecan 

Secretariatul FMI 

3. Informarea studentilor din anul 1 cu 

privire la regulamentul de activitate 

profesionala, planurile de invatamant, 

sistemul de credite 

Inceputul 

anului 

universitar 

Pagina web  

https://fmi.univ-ovidius.ro/  

Decan 

Prodecan 

 

4. Consultatii pentru pregatirea 

examenelor din sesiunea ian-febr 

2002 

15.01 -  

10.02.2021 
Teams/Webex/Moodle Cadrele didactice ale FMI 

5.  Organizarea targurilor de cariera/ 

intalniri cu angajatori/ promovarea 

programelor de studii cu participarea 

studentilor voluntari 

Aprilie – Mai  On-line 

Decan 

Prodecan 

Cadre didactice din FMI 

6.  

Indrumarea permanenta a studentilor 

Parcursul 

anului 

universitar 

Program de consultatii/ 

Dirigentie pentru anul 1 

https://fmi.univ-ovidius.ro/  

Cadrele didactice 

indrumatoare de grupa 
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https://fmi.univ-ovidius.ro/
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7.  Organizarea de concursuri/sesiuni de 

comunicari pentru studentii cu 

abilitati deosebite  

Parcursul 

anului 

universitar 

https://fmi.univ-

ovidius.ro/evenimente-

studentesti/  

Decan 

Prodecan 

Cadre didactice din FMI 

8.  

Oraganizare activitati de tutorat in 

cadrul proiectului rose sapientia   

Parcursul 

anului 

universitar 

On-line 

Decan 

Prodecan 

Cadre didactice tutori din 

FMI 

9. Atragerea studentilor cu preocupari 

in matematica/informatica si 

antrenarea lor in activitati stiintifice 

Parcursul 

anului 

universitar 

Cercuri tematica, seminarii 

studentesti 

Decan 

Prodecan 

Cadre didactice din FMI 

10. 
Colectarea opiinilor studentilor 

asupra calitatii procesului didactic  
Semestrial 

On-line - Prin procedura de 

evaluare a cadrelor didactice 

de catre studenti 

Decan 

Directorul de departament 

  

   Decan, 

   Conf.univ.dr. Aurelian Nicola 

mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/
https://fmi.univ-ovidius.ro/evenimente-studentesti/

