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PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA 

CALITĂŢII DEPARTAMENTULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE 

MASTERALE (IOSUM) AL UNIVERSIĂŢII DE VEST ”VASILE 

GOLDIŞ” DIN ARAD  

 

Anul universitar 2014-2015 

 

 
 În scopul asigurării calităţii programelor de studii universitare de masterat, a 

respectării integrale a standardelor şi indicatorilor de performanţă ai ARACIS, conducerile 

Departamentelor IOSUM, Departamentului Administrativ, Departamentului Resurse Umane, 

ale Facultăţilor în cadrul cărora funcţionează programe masterale, au stabilit obiectivele 

generale şi specifice, pentru a realiza derularea în condiţii optime a procesului de învăţământ, 

în conformitate cu următoarele reglementări legale:  

 Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011;  

 Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lisa indicatorilor de 

performanţă ai ARACIS;  

 Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a 

instituţiilor de învăţământ superior, aprobat de Consiliul ARACIS;  

Hotărâre Nr. 303 din 16 aprilie 2014 privind acreditarea domeniilor de studii 

universitare de master, publicată în M.O. nr. 317 din 30 aprilie 2014 .  

 

 

Domeniul  Obiectivul de 

realizat 

Termen Cine realizează Cooperarea în 

implementare 

I. Structura 

instituţională, 

administrativă 

şi managerială 

Stabilirea 

coordonatorilor 

programelor de 

studii masterale, 

pentru anul 

universitar 2014-

2015 

01.10.2014 Director IOSUM Prorector 

didactic 

Oficiul Juridic 

  Întocmirea listei 

echipei manageiale 

şi administrative a 

Departamentului 

IOSUM 

10.10.2014 Director IOSUM Prorector 

didactic 

 

 Realizarea în cadrul 

Zilelor Metodice a 

pregătirii 

coordonatorilor de 

disciplină şi a 

coordonatorilor 

programelor 

masterale din 

Universitate 

26.09.2014 Director IOSUM Prorector 

didactic 

Director DPPD 

 Revizuirea periodică 

a planurilor de 

învăţământ la toate 

01.10.2014 Director IOSUM  Coordonatorii 

programelor 

masterale 
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programele de studii 

masterale ale 

Universităţii (în 

conformitate cu 

standardele, 

normativele 

ARACIS). 

 Actualizarea site-

urilor pentru fiecare 

program de studii 

masterale, care să 

ofere informaţii 

atractive, interesante, 

în vederea recrutării 

masteranzilor dar şi 

informaţii legate de 

planurile de 

învăţământ, cadrele 

didactice care predau 

la masteratele 

respective, etc 

01.11.2014 Coordonatorii 

programelor 

masterale din 

Universitate 

Departamentul 

pentru 

Tehnologia 

Informaţiei  

 Elaborarea de cursuri 

pentru fiecare 

disciplină din planul 

de învăţământ al 

programelor de 

studii masterale, care 

să corespundă 

nivelului ştiinţific 

actual 

30.09.2014 Director IOSUM 

 

Toate cadrele 

didactice care 

susţin activităţi 

în cadrul 

Departamentului 

IOSUM 

II.Baza 

materială 

Întocmirea listei cu 

spaţiile de 

învăţământ şi 

administrative 

aferente 

Departamentului  

15.09.2014 Departament 

Administrativ 

Decanii 

Facultăţilor  

Coordonatorii 

programelor 

masterale 

 Întocmirea listei cu 

echipamentele aflate 

în dotare, pe 

categorii funcţionale, 

proprii sau închiriate 

20.09.2014 Departament 

Administrativ 

Decanii 

Facultăţilor  

Coordonatorii 

programelor 

masterale 

 Dotarea cu 

echipamente audio-

video pentru 

prezentarea 

materialelor 

didactice în format 

multimedia 

(retroproiectoare, 

videoproiectoare) 

Permanent  Conducerile 

Facultăţilor  

Coordonatorii 

programelor 

masterale 
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III. Resurse 

financiare 

Alocarea a 25% din 

veniturile obţinute 

prin taxe pentru 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Permanent Departamentul 

Economic  

Conducerile 

Facultăţilor  

 Întocmirea 

documentului 

privind costurile 

medii pe student 

înmatriculat în 

programul de 

studii masterale 

01.07.2014 Director 

Departament 

Economic  

Serviciul de 

contabilitate 

 Întocmirea devizului 

de cheltuieli pentru 

fundamentarea taxei 

de studiu. 

10.07.2014 Departament 

Economic 

Director 

economic  

IV. Admiterea 

şi evidenţa 

studenţilor din 

cadrul 

programelor de 

studii 

masterale 

Actualizarea 

Metodologiei de 

admitere la 

programele de studii 

masterale. ,pentru 

anul 

universitar 2014-

2015, aprobată de 

Senatul 

Universităţii 

25.06.2014 Oficiul Juridic Conducerile 

facultăţilor  

 Evidenţa, 

îndosarierea 

contractelor de 

şcolarizare şi a 

contractelor anuale 

de studii ale 

studenţilor pe 

programe de studii. 

Octombrie 

2014 

Secretar şef 

Universitate  

Conducerile 

facultăţilor 

 Înmatricularea 

studenţilor pe ani şi 

pe 

formaţii de studii se 

va face în sistem 

electronic 

(programul 

informatic UMS). 

Octombrie 

2014 

Secretar şef 

Universitate  

Conducerile 

facultăţilor 

 Întocmirea situaţiei 

statistice privind 

rezultatele şcolare pe 

ani de studiu imediat 

după 

sesiunile de examene 

şi analiza acestora în 

consiliile facultăţilor. 

După 

fiecare 

sesiune de 

examene  

Secretar şef 

Universitate 

Secretariatele 

Facultăţilor  



 4 

 Alcătuirea situaţiilor 

statistice privind 

inserţia absolvenţilor 

programelor de 

studii masterale pe 

piaţa muncii din 

România şi alte state 

ale Uniunii Europene  

Permanent Coordonatorii 

programelor 

masterale din 

Universitate 

Secretariatele 

Facultăţilor 

V. Programele 

de studii 

universitare 

masterale 

Actualizarea fişelor 

disciplinelor din 

planul de învăţământ 

al programelor de 

studii masterale 

 

Octombrie 

2014 

Director IOSUM Directorii de 

Departamente 

din facultăţi  

Coordonatorii 

de discipline  

 Alcătuirea orarului, a 

calendarului 

cursurilor masterale  

01.10.2014 Coordonatorii 

programelor 

masterale din 

Universitate 

Directorii de 

Departamente  

 Elaborarea de cursuri 

pentru fiecare 

disciplină din planul 

de învăţământ al 

programelor de 

studii masterale, care 

să corespundă 

nivelului ştiinţific 

actual şi care să fie 

postate pe platforma 

de e-learning a 

Universităţii.  

Permanent  Coordonatorii de 

discipline  

Directorii de 

Departamente 

 Listele cu 

materialele didactice 

existente şi cu 

cele necesare vor fi 

păstrate la decanate 

20.11.2014 Directorii de 

Departamente 

Conducerile 

facultăţilor 

 Evaluarea finală în 

sesiuni de examene 

se 

desfăşoară în 

prezenţa 

coordonatorului de 

disciplină şi al unui 

reprezentant al 

Senatului 

universităţii. 

În perioada 

sesiunilor 

de 

examene 

Coordonatorii de 

discipline  

Decanii  

Directorii de 

departamente  

 Elaborarea 

dosarelor de 

evaluare periodică 

pentru programele 

de studii 

Octombrie 

2014- mai 

2015  

Director IOSUM  Directorii de 

Departamente 

Coordonatorii 

programelor 

masterale 
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universitare de 

masterat 

VI. 

Managemenul  

calităţii  

Coordonatorii de 

discipline sunt 

responsabili 

de actualizarea 

fişelor disciplinelor, 

de formarea 

echipelor care 

elaborează 

materialele didactice 

(suporturi de curs, 

teste, ghiduri, 

culegeri 

tematice, pagini web, 

materiale multimedia 

etc.). 

Periodic  Coordonatorii de 

discipline 

Directorii de 

departamente 

 Va fi întocmit 

Raportul privind 

gradul de 

acoperire cu personal 

didactic pentru 

fiecare 

disciplină din cadrul 

programelor 

masterale  

15.10.2014 Departament 

Resurse 

Umane 

Conducerile 

facultăţilor  

 Vor fi promovate 

bunele practici de 

asigurare 

a transparenţei 

informaţiilor de 

interes public cu 

privire la programele 

de studii şi 

calificările 

oferite 

Permanent Departamentul 

pentru Imagine  

Directorii de 

departamente 

din facultăţi  

 În structurile de 

conducere din 

universitate si 

din facultăţi, 

inclusiv în Senat, vor 

fi analizate periodic 

performanţele la 

învăţătură ale 

masteranzilor, 

calitatea proceselor 

de învăţământ, prin 

raportare la 

standardele şi 

indicatorii ARACIS. 

Semestrial  Prorector 

didactic, 

Director 

IOSUM 

Decanii 

Coordonatorii 

programelor 

masterale  
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 Elaborarea unor 

proceduri 

operaţionale 

specifice referitoare 

la activităţile 

desfăşurate în cadrul 

programelor de 

studii masterale ale 

Universităţii, care să 

fie incluse în 

Manualul calităţii  

Noiembrie 

2014 – 

ianuarie 

2015  

Prorector 

didactic, 

Director 

IOSUM 

Director DAC, 

prof. univ.dr. 

Corneliu Maior  

 Anual se întocmeşte 

Raportul de 

autoevaluare 

a calităţii 

procesului de 

învăţământ la 

programele 

masterale ale 

Universităţii, pe 

facultăţi şi la nivel 

de 

departament, care va 

fi aprobat de Senatul 

universităţii 

Iulie 2014 Comisia pentru 

asigurarea calităţii  

Coordonatorii 

programelor 

masterale 

VII. Cercetarea 

ştiinţifică  

Implicarea 

studenţilor 

masteranzi în 

activităţile de 

cercetare ştiinţifică 

ale Universităţii 

Permanent Coordonatorii 

programelor 

masterale  

Directorii de 

departamente 

din Facultăţi  

 Disertaţiile de 

masterat trebuie să 

capete aspectul unor 

lucrări originale de 

cercetare ştiinţifică, 

care să cuprindă 

speţe semnificative, 

studii de caz, analize 

statistice etc, astfel 

încât, cele mai bune 

să poată fi publicate 

în revistele 

Universităţii şi în 

alte reviste cotate de 

CNCSIS, inclusiv 

reviste ISI sau în 

volumele unor 

conferinţe naţionale 

şi internaţionale 

Iunie-iulie 

2014 

Coordonatorii 

programelor 

masterale  

Directorii de 

departamente 

din Facultăţi  
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 Organizarea unor 

centre de cercetare 

ştiinţifică pentru 

fiecare program de 

studii masterale, care 

să intre în procesul 

de  acreditare 

CNCSIS 

Permanent  Coordonatorii 

programelor 

masterale  

Directorii de 

departamente 

din Facultăţi  

 Stimularea activităţii 

de cercetare 

interdisciplinară şi 

transdisciplinară a 

cadrelor didactice 

care prestează 

activităţi didactice la 

ciclul de studii 

masterale, prin 

alcătuirea de echipe 

mixte de cercetători, 

care să includă însă 

şi cei mai valoroşi 

masteranzi, de la 

fiecare program 

Permanent  Director IOSUM Coordonatorii 

programelor 

masterale  

 Susţinerea 

participării cadrelor 

didactice care predau 

la programele de 

studii masterale la 

competiţiile 

naţionale şi 

internaţionale 

privind finanţarea 

proiectelor de 

cercetare, inclusiv 

POSDRU 

Permanent  Director IOSUM Coordonatorii 

programelor 

masterale  

 Monitorizarea 

amănunţită a 

modului în care sunt 

coordonate 

disertaţiile de 

masterat, dar mai 

ales a calităţii 

ştiinţifice a 

disertaţiilor, în 

scopul evitării 

plagiatului şi a 

compilaţiilor 

Permanent  Director IOSUM Coordonatorii 

programelor 

masterale  

Orientarea 

şcolară şi 

profesională 

Afişarea ofertei 

Universităţii de Vest 

”Vasile Goldiş” din 

Iulie 2014 Director IOSUM  Departamentul 

pentru 

Tehnologia 
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Arad privind 

domeniile şi 

programele 

masterale, pe site-ul 

www.uvvg.ro 

Informaţiei 

 Participarea 

coordonatorilor 

programelor 

masterale la Târguri 

ale Educaţiei 

universitare  

Noiembrie 

2014 

Director IOSUM  Coordonatorii 

programelor 

masterale 

 Popularizarea ofertei 

educaţionale a 

Universităţii de Vest 

”Vasile Goldiş” din 

Arad, în privinţa 

masteratelor, în 

presa locală şi 

regională 

(Europeanul, Viaţa 

studenţească, 

Tribuna 

Universităţii, Ziua 

de Vest etc.) 

Iulie-

septembrie 

2014  

Director IOSUM Redacţia unor 

periodice locale 

şi regionale  

 Acţiuni de orientare 

şcolară şi 

vocaţională în liceele 

ş grupurile şcolare 

din judeţul Arad şi 

judeţele limitrofe  

Permanent  Director IOSUM Coordonatorii 

programelor 

masterale 

 

 

 
Director Departament pentru Studii Universitare de Masterat 

Conf. univ. dr. Sorin Bulboacă 

 

 

 

http://www.uvvg.ro/

