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PLAN DE ACTIVITATE
AL DEPARTAMENTULUI DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
ANUL UNIVERSITAR 2015/2016
Octombrie 2015

Noiembrie 2015

Decembrie 2015

Ianuarie 2016

Februarie 2016

Avizarea Statului de funcţii pe Departament
Avizarea fişelor disciplinelor pentru anul universitar 2015-2016
Avizarea Orarului pentru anul universitar 2015-2016 semestrul I la
toate programele de studii
Desfăşurarea evaluării pe parcurs la toate programele de studii
Întocmirea dosarului de evaluare periodică pentru domeniul de studii
universitare de master Ştiinţe ale Comunicării
Completarea de către cadrele didactice a fişelor de autoevaluare
Desfăşurarea evaluării pe parcurs la toate programele de studii
Avizarea programării sesiunii de examene corespunzătoare anului
universitar 2015-2016, semestrul I, din perioada 25.01-14.02 2016
Avizarea temelor pentru lucrările de licenţă, sesiunea iulie, septembrie
2016 şi februarie 2017, precum şi a cadrelor didactice îndrumătoare
Avizarea tematicii şi bibliografiei pentru examenul de licenţă din
sesiunile iulie, septembrie 2016 şi februarie 2017
Avizarea Comisiilor pentru licenţă din sesiunea februarie 2016
Aprobarea Raportului de cercetare ştiinţifică pentru anul 2015
Aprobarea Planului de cercetare pentru anul 2016
Organizarea desfăşurării sesiunii de examene
Organizarea examenului de licenţă din februarie 2016
Analiza rezultatelor la examenul de licenţă şi a sesiunii de examene

Martie 2016

Aprilie 2016

Mai 2016

Raport privind evaluarea satisfacţiei studenţilor Facultăţii de Ştiinţe
Socio-Umane
Raport privind calitatea procesului de predare-seminarizare la
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Avizarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă la Facultatea de Ştiinţe SocioUmane, pentru anul universitar 2016-2017
Avizarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
ciclul de studii universitare de master la Facultatea de Ştiinţe SocioUmane, pentru anul universitar 2016-2017
Avizarea comisiilor de admitere şi a comisiilor de contestaţii pentru
admiterea în anul universitar 2016-2017 la programele de studii
universitare de licenţă
Avizarea comisiilor de admitere şi a comisiilor de contestaţii pentru
admiterea în anul universitar 2016-2017 la programele de studii
universitare de master
Dezbateri organizate de către Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane în
domeniul integrării absolvenţilor pe piaţa muncii;
Prezentarea rezultatelor auditului calităţii procesului de practică;
Anaiza raportului cu privire la Evaluarea şi asigurarea calităţii privind
realizarea materialelor didactice
Analiza raportului cu privire la opinia studenţilor privind calitatea
planurilor de învăţământ
Avizarea Regulamentului propriu privind organizarea şi desfăşurarea
examenelor de licenţă/diplomăşi disertaţie din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Socio-Umane
Avizarea propunerilor pentru comisiile de licenţă, disertaţie şi
contestaţii pentru sesiunea iulie 2016 din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Socio-Umane
Aprobarea numărului de întrebări şi a timpului de desfăşurare pentru
proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, la
programele de studii universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de

Iunie 2016

Iulie 2016

Septembrie 2016

Ştiinţe Socio-Umane
Aprobarea subiectelor propuse pentru examenul de licenţă, sesiunea
iulie 2016, la programele universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Socio-Umane
Avizarea componenţei comisiei de echivalare a studiilor în vederea
efectuării transferării studenţilor între universităţi şi a reînscrierii
studenţilor în anul universitar 2016-2017
Discutarea măsurilor organizatorice privind impulsionarea derulării
admiterii
Discutarea şi aprobarea Planurilor de învăţământ pentru ciclul licenta,
promotia 2016-2019
Discutarea şi aprobarea Planurilor de învăţământ pentru ciclul masterat,
promotia 2016-2018
Discutarea Raportului de audit intern al calitatii
Discutarea Raportului privind calitatea personalului didactic si de
cercetare stiintifica la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Discutarea si aprobarea raportului privind rezultatele cercetării
ştiinţifice pentru perioada ianuarie-iunie 2016
Discutarea măsurilor organizatorice privind impulsionarea derulării
procesului de admitere
Analiza rezultatelor obtinute de studentii si masteranzii facultatii la
examenele de licenta si disertatie din luna iulie 2016
Îmbunatatirea calitatii satisfactiei studentilor
Analiza raportului CEAC cu privire la procesul de evaluare a
studentilor si stabilirea propunerilor de actiune de imbunatatire
Evaluarea cadrelor didactice în mod transparent și cu luarea în
considerare a tuturor activităților prin care s-au implicat în buna
funcționare a facultății
Aprobarea limitelor maxime ale normelor didactice in conformitate cu
Hotararea Senatului
Avizarea Statului de Functii pe Departament si a posturilor scoase la
concurs pentru anul universitar 2016-2017

Avizarea anexelor intocmite conform procedurii privind Calitatea
Statului de Functii P 401
Avizarea Fiselor Disciplinelor pentru anul universitar 2016-2017
Avizarea Planului Editorial, pentru anul universitar 2016-2017
Propunerea și aprobarea de măsuri organizatorice pentru deschiderea
anului universitar 2016-2017
Consultarea tuturor membrilor departamentului în luarea deciziilor ce
privesc funcționarea departamentului și asigurarea transparenței
decizionale și a spiritului de echipă în cadrul departamentului pentru
anul universitar 2016-2017
Propuneri referitoare la extinderea planului de activități a Centrului de
Consiliere și Orientare în Carieră a studenților
Discutarea si aprobarea Raportului anual al Consiliului
Departamentului pe anul universitar 2015-2016 (in vederea evaluarii si
aprobarii lui de catre Consiliului Facultatii)

