
DEPARTAMENTUL DE FABRICAŢIE ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 

 /  2 
 

1 

Program Operaţional 2015 - 2016 
Obiectiv Activităţi Responsabil(i) Termene 

Asigurarea calităţii 
procesului de învăţământ 

Colectarea, verificarea şi arhivarea fişelor de disciplină Resp. programe de studii & 
CD nominalizate Oct. & nov. 2015 

Actualizarea Ghidurilor de finalizare a studiilor şi a ghidului de redactare  
a proiectelor de an Resp. programe de studii  Oct. 2015 

Analiza pregătirii şi promovabilităţii studenţilor de la programele de 
studii cordonate de departament 

Resp. programe de studii & 
Îndrumătorii de grupe 

Nov. 2015 &  
Mar. 2016 

Evaluarea unor discipline de studiu (titulari din colective diferite, 
discipline de la fiecare program de studii de licenţă) 

Resp. manag. calităţii &  
Preşedinţii comisiilor Sem. I şi sem. II 

Analiza corelării programelor analitice ale disciplinelor: pe programe de 
studii şi categorii de discipline  

Resp. programe de studii &  
Şefii de colective Sem. II 

Analiza gradului de utilizare a bazei materiale şi a resurselor informatice 
& stabilirea necesităţilor pentru următorul an 

Resp. investiţii &  
Şefii de colective 

Dec. 2015 & 
Iulie 2016 

Organizarea activităţilor de practică în conformitate cu pl. de învăţământ:   
L – I vizite, II stagiu în laboratorul multifuncţional, III şi IV stagii în 
întreprinderi; M – II stagii în întreprinderi / laboratoare de cercetare 

Resp. practică &  
Îndrumătorii de practică Dec. 2015 & sem. II 

Actualizarea Bazei de date a absolvenţilor şi întocmirea rapoartelor 
specifice 

Resp. bază de date abs. & 
Secretarii comisiilor FS 

Febr. 2016 &  
Iun. - Iul. 2016 

Evaluarea periodică a cadrelor didactice (câte unul din fiecare colectiv) Resp. manag. calităţii &  
Preşedinţii comisiilor Nov. 2015 - Ian. 2016 

Analiza elaborării materialelor didactice de către titularii de disciplină la 
programele de studii coordonate de departament 

Resp. manag. calităţii & Şefii de 
colective & Resp. progr. de studii 

Ian. 2016 & 
 Apr. 2016 

Asigurarea calităţii 
activităţii de cercetare 

ştiinţifică 

Organizarea unor seminarii ştiinţifice / workshopuri  Şefii de colective &  
Resp. sesiuni ştiinţifice 

Min. 1/sem.; succesiv 
din fiecare colectiv 

Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (L şi M) şi participarea la 
concursurile profesionale (inclusiv la nivel naţional) Resp. sesiuni ştiinţifice Tot anul univ. /  

mai 2015 
Coordonarea şi realizarea anuală a unui număr al buletinului ştiinţific AR Resp. sesiuni ştiinţifice Oct. 2015 / Ian. 2016 
Raportarea rezultatelor cercetării şi realizarea Broşurii cu lucrările de 
cercetare ştiinţifică pe 2015 a Departamentului  Resp. activ. de cercetare ştiinţifică Dec.2015 - Ian. 2016 

Analiza îndeplinirii indicatorului ARACIS referitor la cercetarea ştiinţifică a 
CD în domeniul disciplinelor din post 

Resp. manag. calităţii & Şefii de 
colective Ian. 2016 

Elaborarea calendarului anual al manifestărilor ştiinţifice Director departament Ian. 2016 

Actualizarea „Pliantului de promovare a DFMI” Director departament &  
Şefii de colective Febr. 2016 
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Program Operaţional 2015 - 2016 
Obiectiv Activităţi Responsabil(i) Termene 

Colaborarea  
cu liceele,  

firmele industriale 
şi universităţile 

Continuarea colaborărilor existente cu liceele şi realizarea altora noi (în 
special în zonele neacoperite) în vederea: promovării programelor de 
studii şi organizării „zilelor porţilor deschise” 

Resp. mediu ec.-social &  
Resp. rel. cu liceele şi mass-media Nov. 2015 - mai 2016 

Continuarea colaborărilor existente cu firme din mediul industrial şi 
dezvoltarea altora noi (pentru desfăşurarea în parteneriat a unor 
activităţi de tip: laborator didactic, practică, stagii, workshopuri) 

Resp. mediu ec.-social & 
Îndrumătorii practică &  Permanent 

Întărirea parteneriatelor cu universităţile şi asociaţiile profesionale din 
ţară pentru realizarea de manifestări ştiinţifice comune şi elaborarea de 
proiecte în parteneriat 

Director departament &  
Resp. mediu ec.-social &  
Şefii de colective 

Permanent 

Întărirea parteneriatelor cu universităţile din Europa  pentru creşterea 
mobilităţii (studenţi şi cadre didactice - ambele sensuri) şi vizibilităţii 
masterelor departamentului, elaborare de proiecte de cercetare comun 

Director departament &  
Resp. progr. studii &  
Resp. rel. internaţionale 

Permanent 

Vizibilitatea DFMI  
şi promovarea 

programelor de studii 

Prezentarea acţiunilor departamentului în UPITMedia / presă Resp. rel. cu liceele şi mass-media 
& Director departament  Permanent 

Invitarea unor speakeri din mediu socio-economic (intervenţii la anul IV 
licenţă / master) 

Director departament &  
Resp. progr. studii Min. unul / sem. 

Promovarea programelor de studii de licenţă în licee Resp. rel. cu liceele şi mass-media 
& Resp. progr. studii Nov. 2015 - mai 2016 

Promovarea programelor de studii de master în UPIT / exterior Director departament &  
Resp. progr. studii Apr. - iun. 2016 

Actualizarea paginii web a DFMI Director departament &  
Resp. pag. web. Permanent 

Actualizarea informaţiilor de la aviziere şi a posterelor de promovare a 
DFMI (expunere în corpurile T, I şi A) 

Director departament &  
Resp. rel. cu liceele şi mass-media Martie 2016 

Relaţiile 
cu studenţii 

Promovarea în rândul studenţilor a rolului şi activităţilor desfăşurate de 
DFMI 

Resp. rel. cu std. & Resp. progr. 
studii / Îndrumătorii de grupe 

Oct.- Nov. 2015 (anii I 
şi II) / permanent 

Antrenarea studenţilor în alte tipuri de activităţi: tutorat, activităţi de 
promovare a programelor de studii, activităţi culturale 

Resp. rel. cu std. &  
Îndrumătorii de grupe Permanent 

Constituirea grupului studenţilor TCM & IEI ca membru al asociaţiei 
studenţeşti din FMT Resp. rel. cu studenţii Permanent 

Actualizarea Ghidului studentului Resp. rel. cu studenţii Iul. 2016 
 


