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din 
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Obiectiv/ 

Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

1.1.13. Elaborarea şi afişarea pe site-ul 
Universităţii din Oradea a Planului 
Operaţional al facultăţilor 

Îndeplinit 100% / Planul Operaţional al Facultăţii 
de Ştiinţe Economice a fost elaborat în ianuarie 
2012 şi a fost aprobat în Consiliul Facultăţii, după 
care a fost postat pe site-ul facultăţii, la adresa 
http://steconomiceuoradea.ro/wp/2012/02/06/plan-
operational-2012/  

1.2.8. Urmărirea instituirii pârghiilor de 
operaţionalizare a învăţământului 
centrat pe student în conformitate 
cu Ghidul de Bune Practici 

Îndeplinit 100%, prin adoptarea la nivelul Facultăţii 
a metodelor şi tehnicilor de predare centrate pe 
student şi prin îndeplinirea exigenţelor predării 
centrate pe student, în conformitate cu Ghidul de 
Bune Practici. 

1.2.9. Dezbaterea, în fiecare facultate, a 
modalităţilor de operaţionalizare a 
învăţământului centrat pe student, 
cu participarea cadrelor didactice 
de la Depatamentul de Ştiinţe ale 
Educaţiei; 

Îndeplinit 50%, prin dezbaterile în cadrul 
departamentelor de specialitate ale facultăţii, a 
modalităţilor de operaţionalizare a învăţământului 
centrat pe student. 

1.2.11. Urmărirea aplicării procedurii de 
evaluare a prestaţiei cadrelor 
didactice şi a disciplinelor de studiu 
de către studenţi, reflectarea în 
Rapoartele de Autoevaluare, 
preluarea în baza de date şi 
prezentarea situaţiei în Cosiliul de 
Administraţie (CA) şi Senatul 
Univeristar (SU) 

Îndeplinit 100%, prin aplicarea la nivelul Facultăţii 
de Ştiinţe Economice, a procedurii SEAQ-PE-U.02 
- Procedura pentru evaluarea si asigurarea calitatii 
cadrelor didactice si a disciplinelor de studiu 
aprobată în 23.01.2012. 

1.2.12. Urmărirea aplicării procedurii de 
evaluare a prestaţiei cadrelor 
didactice şi a disciplinelor de studiu 
(autoevaluare, evaluare în 

Îndeplinit 100%, atât la nivel de departamente, cât 
şi la nivel de facultate. 

 

 



Obiectiv/ 

Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

departament), reflectarea în RAE şi 
în baza de date, prezentarea 
situaţiei în Consiliile Facultăţilor şi 
SU 

1.2.13. Implementarea la nivelul tuturor 
facultăţilor a sistemului 
informatizat de evidenţă şi gestiune 
destinat relaţiilor cu studenţii 
(cataloage, contracte de studii, alte 
documente) 

Îndeplinit 70%, prin UNIWEB şi prin evidenţele 
proprii ale facultăţii, cu implicarea îndrumătorilor 
de an/tutorilor-consilieri, prin intermediul 
forumurilor specifice create în cadrul platformei 
virtuale http://distance.iduoradea.ro. 

1.2.22. Verificarea operaţionalizării 
activităţilor didactice. Măsuri şi 
sancţiuni 

Îndeplinit 100%, prin aplicarea prevederilor ROF al 
UO privind controlul activităţilor didactice, în baza 
proceselor-verbale de control întocmite lunar şi 
depuse la Registratura UO, care au fost analizate în 
Consiliul Facultăţii, care a aprobat măsurile şi 
sancţiunile care s-au impus, acolo unde a fost cazul. 

2.1. Verificarea şi efectuarea 
compatibilizării Planurilor de 
Învăţământ ale programelor de 
studii universitare de licenţă, cu 
Planurile de Învăţământ existente la 
universităţi de referinţă din Europa 
şi România 

Îndeplinit 100%. Planurile de învăţământ au fost 
actualizate integral la programele de studii 
universitare de licenţă, începând cu anul univ. 
2012-2013. 

2.2. Evaluarea internă a programelor de 
studii sub aspectul calităţii şi 
eficienţei. Lichidarea programelor 
de studii care nu îndeplinesc 
criteriile de calitate sau / şi un 
minim al eficienţei. Se analizează, 
în regim de urgenţă, programele de 
studii nominalizate ca deficitare la 
evaluările ARACIS 

Îndeplinit 100%. Conform procedurilor interne şi 
standardelor naţionale, toate programele de studii 
ale Facultăţii de Ştiinţe Economice au nivel maxim 
de calitate, fiind acreditate la nivel naţional cu 
calificativul „Încredere”. Programele de studii care 
nu au îndeplinit criteriile de eficienţă nu au fost 
organizate în anul univ. 2012-2013. La nivelul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice nu este cazul de 
programe care să intre în lichidare. 

2.3. Dezvoltarea şi implementarea 
modalităţilor de formare a stilurilor 
de învăţare / predare eficiente, în 
vederea operaţionalizării 
învăţământului centrat pe student în 
fiecare facultate 

Îndeplinit 100%, prin consilierea şi orientarea în 
carieră a studenţilor în cadrul proiectului 
PRACTeam şi respectiv, prin cursurile de instruire 
în tehnologia ID organizate în colaborare cu 
DIDIFR; operaţionalizare prin analizarea şi 
modificarea Fişelor de disciplină conform cu 
RNCIS. 

2.6. Editarea în regim de urgenţă a 
cursurilor de specialitate pentru 
programele de studii deficitare. 
Fiecare facultate va elabora 
programul propriu de editare-
actualizare a cursurilor astfel încât 
să fie acoperite la zi, programele de 
studii pe care le coordonează. 
Utilizarea resurselor alocate pentru 
achiziţii carte, în scopul achiziţiei 
cursurilor proprii 

Îndeplinit 75%. 

2.7. Analiza necesităţilor pe care le 
implică  stagiile de practică pentru 

Îndeplinit 100%. 
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Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

programele de licenţă, pentru 
creşterea calităţii acestei activităţi 

2.8. Verificarea respectării 
obligativităţii  cadrelor didactice de 
a prezenta la prima oră de curs fişa 
disciplinei şi depunerea acesteia la 
Directorul de Departament 

Îndeplinit 100%. 

2.9. Actualizarea Ghidului de Studii 
pentru programe de licenţă şi 
masterat 

Îndeplinit 100%. A se vedea site-ul Facultăţii. 

2.11. Reactualizarea şi aplicarea 
criteriilor de promovare prin 
concurs a cadrelor didactice, astfel 
încât să fie îndeplinite standardele 
ARACIS şi să se asigure 
eficientizarea programelor de studii 

Îndeplinit 100%. 

2.12. Scoaterea la concurs a posturilor 
didactice în vederea acoperirii cu 
personal didactic calificat, titular, 
de bună calitate, a posturilor din 
statele de funcţii 

Îndeplinit 100%. 

2.13. Extinderea sistemului de 
învăţământ ID/IFR la alte domenii 
decât cele actuale şi cu predare în 
limbi de circulaţie internaţională, 
pe baza solicitărilor existente pe 
piaţa educaţională şi de la facultăţi 

Proces demarat, prin propunerea spre autorizare 
provizorie a unui program de studii universitare de 
licenţă cu predare în limba engleză – International 

Business – care va fi organizat pentru început la 
forma IF, urmând a fi supus ulterior acreditării şi la 
forma ID (conform standardelor ARACIS, 
extinderea sistemului de învăţământ ID/IFR prin 
programe cu predare în limbi de circulaţie 
internaţională, se poate realiza doar dacă 
respectivele programe de studii sunt acreditate la 
forma IF). 

2.17. Verificarea existenţei în Statele de 
Funcţii a maxim două norme / 
titular şi maxim o normă / asociat 

Îndeplinit 100%. 

2.18. Verificarea existenţei ca şi anexă la 
Planurile de Învăţământ a 
confirmării de consultare a 
angajatorilor 

Îndeplinit 100%. 

2.19. Verificarea existenţei în Planurile 
de Învăţământ a informaţiilor cu 
privire la stadiul de înscriere şi 
consultare a RNC 

Îndeplinit 100%. 

3.2. Parteneriate cu autorităţile locale şi 
regionale pentru dezvoltarea de 
proiecte comune, adresate 
comunităţii 

Îndeplinit 100%. 

4.1. Analiza necesităţilor privind fondul 
de carte şi reviste de specialitate  la 
bibliotecă, alocarea sumei necesare 

Îndeplinit 100%. 

4.16. Analiza lunară a situaţiei execuţiei 
bugetare pe fiecare facultate, în 

Îndeplinit 100%. 
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Denumire Obiectiv/ Acţiune 
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+ Justificări 

cadrul şedinţelor CA, precum şi în 
cadrul Consiliilor Facultăţilor 

5.8. Organizarea practicii în perioade 
compacte, în cadrul companiilor, 
pentru familiarizarea cu mediul în 
care vor lucra după absolvire 

Îndeplinit 100%. 

5.14. Facilitarea acordării de burse de 
studiu de către companii, 
studenţilor selectaţi în vederea 
angajării după absolvire în 
companiile respective 

Îndeplinit 100%. 

5.29. Înfiinţarea asociaţiei de absolvenţi 
ai Universităţii din Oradea 
(Alumni) 

Proces demarat. Alumni FSE este în curs de 
înfiinţare. 

5.30. Crearea sistemului informatizat de 
tutoriat absolvent – student 

Îndeplinit 100%, prin platforma virtuală 
http://distance.iduoradea.ro.  

5.31. Organizarea manifestării cu titlul 
Weekend-ul absolventului orădean 

Neîndeplinit. Alumni FSE este în curs de înfiinţare. 

6.8. Elaborarea de materiale 
promoţionale şi de ofertă 
academică 

Îndeplinit 100%. Facultatea de Ştiinţe Economice a 
elaborat materiale promoţionale şi respectiv, de 
oferta academică, în format tipărit şi electronic, care 
au fost distribuite inclusiv în cadrul Caravanei 

Universităţii din Oradea precum şi în mediul on-
line. 

6.9. Diversificarea ofertei  educaţionale 
în limbi de circulaţie internaţională 
(engleză, franceză sau germană) 
pentru toate nivelele, în vederea 
atragerii de studenţi străini 

Proces demarat, prin propunerea spre autorizare 
provizorie a unui program de studii universitare de 
licenţă cu predare în limba engleză – International 

Business – care va fi organizat pentru început la 
forma IF. 

 
 
Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 06.02.2013. 

 

 

DECAN, 

Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU 

 


