Program de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică la
nivelul facultăţii de Management și Dezvoltare Rurală
pentru anul 2022
Nr. crt

Obiective

Activităţi propuse

Responsabili

Îmbunătăţirea modalităţii de
desfăşurare a orelor de curs,
seminar și/sau lucrări practice
la nivelul facultăţii

• Monitorizarea permanentă a activităţilor printr-un sistem de • CEAC facultate
control interactiv;
• Biroul Facultății
• Introducerea pe scară largă a metodelor şi tehnicilor moderne • Directorii de Departamente
de predare şi seminarizare;

2.

Îmbunătăţirea sistemului de
evaluare a rezultatelor învăţării
şi
de
monitorizare
a
competenţelor dobândite de
către studenţi și masteranzi

• Monitorizarea și evaluarea competenţelor dobândite de către
studenţi, masteranzi sau doctoranzi în cadrul facultăţii MDR;
• Implementarea cerințelor procedurii USAMV de evaluare a
studenţilor;

3.

Îmbunătăţirea sistemului de • Identificarea cerinţelor studenţilor şi altor părţi interesate;
• Decanat/Conducere
comunicare
cu
studenţii, • Analiza sistemului de comunicare decanat/conducere departament
masteranzii și doctoranzii din departament - studenţi, masteranzi, doctoranzi;
• Biroul Facultății
cadrul facultăţii

1.

• CEAC
• Biroul Facultății
• Prodecanul cu
didactică

Termen
de
realizare
Permanent

Permanent
activitatea

Permanent
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Nr. crt

4.

5.

6.

7.

8.

Obiective

Activităţi propuse

Promovarea
continuă
la • Organizarea culegerii datelor şi crearea unei baze de date
nivelul facultăţii a principiului privind încadrarea în muncă, în funcţie de specialităţile
“orientării către client”
absolvite;
• Prelucrarea informaţiilor culese;
• Analiza şi diseminarea rezultatelor.
Creşterea
numărului
de • Identificarea programelor naţionale/internaționale de
proiecte de cercetare ştiinţifică cercetare;
eligibile şi/sau finanţate prin • Definirea şi propunerea de noi teme de cercetare la nivel
competiţii
naţionale
şi național şi internaţional.
internaţionale faţă de anul
universitar precedent

Responsabili

Termen
de
realizare
Permanent

• Biroul Facultății
• Prodecanul cu activitatea
didactică
• Responsabilii programelor de
studiu
Permanent
• Biroul Facultății
• Prodecanul responsabil cu
activitatea
de
cercetare
ştiinţifică
• Directorii departamentelor

Creşterea numărului de lucrări
publicate de către cadrele
universitare ale facultății în
reviste cotate ISI, BDI, dar şi a
numărului de cărţi, tratate şi
monografii de specialitate

• Elaborarea şi publicarea de articole ştiinţifice, cursuri, tratate, • Colectivele de cadre didactice Permanent
monografii în edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate;
din cadrul departamentelor
• Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi facultăţii
internaţionale.

Îmbunătăţirea activităţii de
organizare şi desfășurare a
manifestărilor
ştiinţifice
studențești la nivelul facultăţii

• Analiza datelor referitoare la modul în care s-a desfășurat
conferința ştiinţifică anuală a studenților facultății;
• Stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea organizării şi
desfăşurării conferinţei studențești;
• Stimularea participării studenților și masteranzilor la
conferința studențească;

Promovarea imaginii facultăţii • Actualizarea materialelor de promovare ale facultăţii;
• Editarea materialelor de promovare în mai multe limbi de
circulaţie internaţională;
• Actualizarea site-ului facultăţii;
• Promovarea facultăţii MDR prin organizarea de vizite la licee
de profil;

• Biroul Facultății
• Prodecanul responsabil cu
activitatea de cercetare
ştiinţifică
• Reprezentanții studenților
• Consiliul Facultățiil
• Biroul Facultății
• Responsabilii programelor de
studiu

Martie 2021

Permanent

Aprilie
P a2022
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Nr. crt

Obiective

Activităţi propuse
• Găzduirea competiției Firmelor de exercițiu, organizată de
liceele din zona de S-E a României.

9.

• Work-shop "Rolul analizei senzoriale in dezvoltarea si
inovarea produselor alimentare", cu participarea studenților
Îmbunătățirea procesului de facultății la determinări ale calității produselor alimentare din
formare/instruire a studenților cadrul unor unității de alimentație publică, din zona de Sud Est
prin participarea la activități a României.
extracurriculare

Responsabili

Termen
de
realizare
Aprilie 2022

• Prodecanul responsabil cu Martie 2022
activitatea studenților
• Responsabilii programelor
de studii IMAPA
• Reprezentanții studenților

Îmbunătățirea procesului de • Work-shop "Caravana ospitalității" – întâlniri tematice ale • Prodecanul responsabil cu Martie 2022
formare/instruire a studenților studenților facultății cu reprezentanți ai mediului de afaceri din activitatea studenților
10. prin participarea la activități industria ospitalității - SKAL.
Reprezentanții studenților
extracurriculare
Îmbunătățirea procesului de • Impactul crizei Covid asupra agribusinessului românesc și a
formare/instruire a studenților industriei ospitalității - Studii de caz pe baza de chestionar și
prin participarea la activități interviu direct cu reprezentanți ai mediului de afaceri.
11. extracurriculare

• AgriCons-Agritin - Centrul Aprilie 2022
de Consiliere si Orientare in
Cariera
• Prodecanul responsabil cu
activitatea de cercetare
ştiinţifică

Îmbunătățirea procesului de • Organizarea unui târg de produse tradiționale de către • Prodecanul responsabil cu Septembrie 2022
formare/instruire a studenților studenții și absolvenții Facultății MDR, în cadrul USAMV din activitatea studenților
prin participarea la activități București
Reprezentanții studenților
extracurriculare
• Responsabilii disciplinelor de
12.
specialitate
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Nr. crt

Obiective

Activităţi propuse

Îmbunătățirea procesului de • Manifestare culturală "Colinde, obiceiuri si tradiții de
formare/instruire a studenților Crăciun”, organizată de studenții Facultății MDR
prin participarea la activități • Organizarea unei expoziții cu produse tradiționale realizate de
13.
extracurriculare
studenții și absolvenții facultății "Arome și gusturi de Crăciun"

Responsabili
• Biroul Facultății
• Prodecanul responsabil cu
activitatea studenților
• Reprezentanții studenților

Termen
de
realizare
Decembrie 2022

Decan,
Prof. univ. dr. DINU Toma Adrian
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