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Nr.
ACTIVITATEA
crt.
1
Revizuirea planurilor de învăţământ
de licenţă şi masterat pentru
asigurarea calităţii acestora în
conformitate cu standardele şi
indicatorii de performanţă ARACIS.
2
Adaptarea planurilor de învăţământ
de licenţă şi masterat la cerinţele
pieţei muncii şi la tendinţele
europene.

3

Finalizarea
disciplinelor

elaborării
fişelor
conform cerinţelor

RESPONSABILITATE

TERMEN

Director departament
Membri departament

Octombrie
2018

Director departament
Membri departament

Octombrie
2018

Director Departament
Decanii de an

Noiembrie
2018

RESURSE

INDICATORI
MĂSURABILI
Standardele ARACIS;
Amendamentele aduse
PO 11 din Manualul planurilor de
Calităţii al UVVG.
învăţământ

Standardele ARACIS;
Modele de pe plan
european;
PO-11 din Manualul
Calităţii al UVVG;
Standardele RNCIS;
Mediul economic;
Resurse interne.
Standardele ARACIS;
Standardele RNCIS.

Amendamentele aduse
planurilor de
învăţământ în
conformitate cu
cerinţele pieţei muncii
şi tendinţele europene.
Fişele de disciplină
revizuite
şi

ARACIS şi RNCIS pentru toate
programele de studii de licenţă.

Toate cadrele didactice

4

Analiza periodică a rezultatelor din Director departament
timpul semestrului,VP, sesiune

5

Dezvoltarea programelor de schimburi
internaţionale de studenţi şi cadre
didactice; atragerea de studenţi străini
la studiile de licenţă, masterat şi
doctorat
Îmbunătăţirea situaţiei resursei umane
prin atragerea de cadre didactice
tinere cu specializări doctorale în
domeniile deficitare la nivelul
facultăţii (Limba Franceza, Chineza,
Germana).
Modernizarea metodelor de predare,
atât la nivelul cursurilor cât şi
a seminariilor. Instruirea cadrelor
didactice ale departamentului pt
utilizarea TRADOS. Considerăm că
activitatea de instruire didacticopedagogică reprezintă o componentă
esenţială în asigurarea unui proces de
învăţământ de calitate. În acest sens,
se vor organiza semestrial module
de pregătire metodica a cadrelor
didactice, susţinute de specialişti în
domeniu, recunoscuţi la
nivel
naţional şi internaţional. Se impune,
de asemenea, dezvoltarea metodelor
de predare asistate de calculator, prin
intermediul platformelor de elearning. Un alt obiectiv îl reprezintă

6

7

Director departament
Coordonator
Erasmus
Facultate

Director departament

Director departament
Toate cadrele didactice

centralizate.

Noiembrie
2018;
Februarie
2019;
Iunie 2019
Permanent

PO-05 din Manualul Rapoartele realizate la
Calităţii al UVVG;
finalul sesiunilor de
examene.

Decembrie
2018;
Iulie 2019.

Recrutarea
şi
îndrumarea
cadrelor
didactice
tinere
provenite din rândul
propriilor absolvenţi.

Permanent

PO-32 şi PO-43 din
Manualul Calităţii al
UVVG;
Noile
resurse
de
învăţare existente la
nivelul
Uniunii
Europene.

-

Acordurile Erasmus
încheiate cu
universităţile partenere

Numărul de cadre
didactice şi de studenţi
care accesează
programele de schimb
ERASMUS.
Creşterea numărului
de cadre didactice
titulare
până
la
sfârşitul
anului
universitar 2015/2016
Evaluarea pozitivă a
activităţilor didactice
de către directorii de
departament
şi
studenţi.

8

9

10

11

implementarea metodelor moderne
de predare-învăţare, centrate pe
student.
Redactarea
de
către cadrele
didactice
a suporturilor de curs,
pentru disciplinele pe care le susţin.
Suporturile de curs trebuie redactate
în conformitate cu normele didacticopedagogice
naţionale
şi
internaţionale, pe baza fişei de
disciplină.
Se recomandă redactarea unor
suporturi de curs (readere), care să
cuprindă direcţiile
majore
ale
cursului şi selecţii de material
bibliografic.
Urmărirea
şi
monitorizarea
continuă a procesului de predareînvăţare: de la asistenţa la cursuri şi
seminarii
la
verificarea
corectitudinii metodelor de evaluare
(necesitatea punctării activităţii la
seminar, a evaluărilor pe parcurs
etc.) şi asistenţa la examene.
Vom urmări în mod deosebit şi
responsabilizarea
studenţilor,
implicarea lor continuă şi activă în
activităţile de curs şi seminar.
Depunerea dosarelor ARACIS pentru
noi specializări ale facultăţii
Documentatia
initiala/aprobare
specializari duale. Sugeram An
pregatitor Limba Romana

Director departament
Toate cadrele didactice

29.01.2019

Modele de curs de la Creşterea cantitativă şi
universităţi cu renume calitativă a cursurilor
de pe plan naţional şi de la nivelul facultăţii.
internaţional.

Director departament
Comisia CEAC facultate

Permanent

PO-03 din Manualul Creşterea
calităţii
Calităţii al UVVG;
procesului educaţional

Director departament
Decembrie
Toate cadrele didactice care .2018
predau la specializările vizate

Standardele ARACIS;
Evaluarea pozitivă a
Expertiza existentă în dosarelor depuse
redactarea
dosarelor
ARACIS

Stabilirea
temelor
anuale
şi Director departament
30.10.2018
semestriale de cercetare ştiinţifică în Responsabil cu cercetarea de
cadrul departamentului.. Monitorizarea la nivelul depart.
constantă a progresului înregistrat în
realizarea
acestor
teme.

Resursele interne şi Creşterea calitativă şi
expertiza
cadrelor cantitativă a producţie
didactice ale Facultăţii ştiinţifice.
si Departm.

12

13

14

15

16

17

Susţinerea
unor
măsuri
de
recompensare pe criterii meritocratice
a cadrelor didactice cu rezultate
deosebite în domeniul cercetării
ştiinţifice si educationale.
Realizarea evaluărilor semestriale a Director departament
Semestrial
activităţii de cercetare ştiinţifică a Responsabil cu cercetarea de
cadrelor didactice.
la nivelul depart.
Sprijinirea dezvoltarii rapide şi
cotarii
superioare
a revistelor
universitarea dedicate domeniului
sociouman: Societate şi Politică,
Studii de Ştiinţă şi Cultură. Pe
termen scurt, avem în vedere
menţinerea revistelor Studii de
Ştiinţă şi Cultură în categoria B şi
eventuala lor cotare în bazele de date
Thomson Reuters (ISI) şi SCOPUS.
Organizarea de congrese naţionale
şi internaţionale în parteneriat cu
instituţii din ţară şi străinătate.
Editia a II-a « Traductologie si
Interpretariat »
Încurajarea
participării
cadrelor
didactice la congrese naţionale şi
internaţionale.

Resursele interne şi
expertiza
cadrelor
didactice ale Facultăţii
si Departm.
Director departament
Ianuarie 2019 Resursele interne şi
Responsabil cu cercetarea de
expertiza
cadrelor
la nivelul depart.
didactice ale Facultăţii
si Departm.

Director departament
Permanent
Responsabil cu cercetarea
depart

Director departament
Permanent
Responsabil cu cercetarea de
la nivelul depart.
Toate cadrele didactice
Susţinerea proiectelor de cercetare Director de departament
Permanent
existente şi depunerea de proiecte Responsabil cu cercetarea de
noi, atât pe liniile de finanţare la nivelul departamentelor
existente la nivel naţional, cât şi pe
cele de la nivelul Uniunii Europene.
Participare live-streaming – lucrarile
Comisiei europene de Tarductologie
si Intepretariat
Monitorizarea sistemului de alocare şi Director de departament
Permanent
gestiune a spaţiilor didactice pe baza

Creşterea calitativă şi
cantitativă a producţie
ştiinţifice.
Creşterea calitativă şi
cantitativă a producţie
ştiinţifice.

Resursele interne şi Creşterea calitativă şi
expertiza
cadrelor cantitativă a producţie
didactice ale Facultăţii ştiinţifice.
si Departm.
Resursele interne şi
expertiza
cadrelor
didactice ale Facultăţii
si Departm.
Resursele interne şi
expertiza
cadrelor
didactice ale Facultăţii
si Departm.

Creşterea calitativă şi
cantitativă a producţie
ştiinţifice.
Creşterea calitativă şi
cantitativă a producţie
ştiinţifice.

Spaţiile didactice ale Folosirea
mai
departam.
eficientă a spaţiilor

18

19

20

normelor de folosire, în vederea
utilizării judicioase a tuturor spaţiilor
de învăţământ.
Stimularea cadrelor didactice cu
rezultate deosebită în activitatea
educaţională, de cercetare, dar şi a
celor ce se implică în munca la
nivel administrativ.
Organizarea cât mai eficientă a
activităţii personalului auxiliar, în
special
cea
a secretariatului
(stabilirea unui orar de funcţionare
clar, care să fie respectat, stabilirea
de sarcini concrete etc.)
Intensificarea activităţilor de orientare
şcolară prin prezentarea ofertei
educaţionale a Facultăţii în liceele din
judeţul Arad, dar şi în liceele din alte
judeţe. Este imperios necesară
implicarea studenţilor dar si a
cadrelor univ. în activităţile de
orientare şcolară.

didactice reflectată în
structurarea orarelor
Director de departament

Permanent

Resursele
financiare Creşterea implicării în
existente la nivelul activităţile facultăţii
universităţii şi facultăţii

Director de departament
Serviciul Secretariat

Permanent

Personalul din cadrul Creşterea
eficienţei
Serviciului Secretariat
administrative

Director de departament
Toate cadrele didactice

Permanent

Toate cadrele didactice Creşterea numărului
ale departam. împreună de studenţi înscrişi în
cu
studenţii anul
universitar
reprezentativi
2019/2020

ARAD, 20.10.2018
DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. Univ. Dr. VANDA STAN

