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UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI

HOTĂRÂREA
SENATULUI UNIVERSITĂŢII “ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

NR. 5 DIN DATA DE 16.12.2021

În şedinţa ordinară a Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi din

data de 1 6 decembrie 202 1 ‚ desfăurată prin sistemul de teleconferinţă audio/video

prevăzut la art. 8 alin (91) din Regulamentul de organizare i funcţionare a Senatului

universitar, s-au aprobat Planurile Operaţionale pentru anul 2022, conform anexelor,

pentru următoare1e structuri:

. Facultatea de Biologie

. Facu1tatea de Chimie

. Facu1tatea de Drept

. Facu1tatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

. Facu1tatea de Fi1osofie şi Ştiinţe Social — Politice

. Facultatea de Fizică

. Facu1tatea de Geografie şi Geologie

. Facultatea de Informatică

. Facu1tatea de Istorie

. Facultatea de Litere

. Facu1tatea de Matematică

. Facu1tatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
• Facultatea de Teologie Romano — Catolică
• Facultatea de Teologie Ortodoxă

de Cercetări Interdisciplinare

PREŞED1NTELE SENATULUI,

univd Övidiu-Gabriel IANCU

1D.A..
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Prin prezenta vă trimitem spre aprobare Planul operaţional al Facu1tăţii de Litere pe anul 2022.

Menţionăm că planul a fost avizat de către Departamentul de Asigurarea Calităţii i, u1terior, de

Consiliul Facultăţii de Litere.

Prof.univ.dr. Alexandru GAFT Â
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PLANUL OPERAŢIONAL

al Facultăţii de Litere pentru anul 2022

l. Direcţiiie principale de evoluţie a Facultăţii
. Perfecţionarea personalului i înnoirea tehnicii Facuităţii în vederea bunei

desfăurări a activităţii on-line

. Reconfigurarea planurilor de învăţămînt în vederea unei mai corecte poziţionări

faţă de solicitările pieţei

. Reconsiderarea acţiunilor privind învăţarea i cercetarea, a proceselor ce ţin de

compartimentul administrativ, în vederea optimizării i eficientizării bugetului

Facultăţii de Litere

11. Analiza diagnostic a situaţiei actuale

Avînd în vedere cerinţele impuse de acţiunile pe care se configurează direcţiile

principale de evoluţie a Facultăţii, identificăm ca puncte slabe următoarele:

. Contextul extern nefavorabil (continuarea pandemiei i existenţa unui deficit

bugetar);

• Dificultatea u nei comu n icări continue cu studenţii.

Resursele care ar putea contribui la remedierea acestei stări i care pot fi valorificate

în planul de faţă, fiind implicit si puncte forte, sînt următoarele:

• Nivelul înalt al pregătirii corpului profesoral;



. Capacitatea de comunicare între diferitele segmente de conducere (Decan —

Director Departament — ef colectiv) i de administraţie (Administrator ef,

Secretariat);

• Voinţa reală a membrilor Facultăţii - dovedită pe parcursul anului 2021 - de a depăi
cu succes o stare cronicizată.

111. Obiectivele facultăţii i acţiunile strategice

Nivel
ţintă

Obiectiv planificat
planifi

(cu menţionarea
Realizat în cat

Nr. crt indicatorilor care permit
2021(dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate măsura 2022 atingerea nivelului ţintă

atingere al obiectivului)
sau estima) (pe

fiecare
indicat

or)

-Grantul de

cercetare

Mărcile Stimularea depunerii de

metalingvistice granturi de cercetare;

între lexic,

gramatică i

1 .Cercetare 1.1.Dezvoltarea discurs de
tiinţifică

profesională a tinerilor abordare

cercetători diacronic;

proiect

UEFISCDI, PN- Stimularea creterii nivelului

lll-P4-ID-PCE- de pregătire, cu deosebire pe

2020-1 505, calea conectării la

perioada de cercetarea naţională

desfăurare : internaţională.

1.04. 2021-

31 .03.2024
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1 .2.Atragerea

finanţări

cercetare

1 .3.Îmbunătăţirea

performanţei tiinţifice

-Susţinere

succes a

examene

abilitare

IOSUD-UAIC

Depunerea de aplicaţii

pentru granturi de cercetare

naţionale i internaţionale;

ldentificarea iîncheierea de

parteneriate de colaborare

cu factori din mediul

economic i social, care să

vizeze activităţi de cercetare

şi lucrative.

Dezvoltarea de parteneriate

(cu precădere

interdiscipiinare) la nivel

intrainstituţional

interinstituţional;

Acreditarea superioară a

revistelor tiinţifice din

Facultate.

..

Nivel
ţintă

planifi
Obiectivplanificat Realizatîn cat

(cu menţionarea •

2O21(dacă se pentru Acţiuni planificate pentru
Nr. crt indicatorilor care permit

poate măsura 2022 atingerea nivelului ţinta
măsurarea graduiui de

sau estima) (pe
atingere al obiectivului)

fiecare
indicat

or)

cu

două

de

la

de

pentru

1 (cel de la pct.
1 .1)

2 acorduri
Erasmus

3



1 .4.Cresterea cantitativă

şi valorică a producţiei

$iinţifice a Facultăţii

1 .4.1 .Număr de articole

ISI/cadru didactic/an

1.4.2.Număr de

cărţi/cadru didactic/an

1.4.3. Număr cIe capitole

cărţi/cadru didactic/an

1 .4.4. Număr de articole

BDl/cadru didactic/an

1 .4.5. Număr de articole

non-BDI/cadru didactic/an

1 .4.6. Număr de

comunicări

conferinţe/cadru

didactic/an

1.5.Organizarea de

manifestări tiinţifice

naţionale

internaţionale

-6 manifestări la

Departamentul

de limbi i

literaturi străine

-5 manifestări la

Departahentul

de Românistică

Conferinţa

internaţională

Mărcile

metalingvistice între

lexíc, gramatícă i

discurs. Abordare

diacronică (proiect

UEFISCDI, PN-lll

P4-ID-PCE-2020-
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Nivel
tintă

Obiectiv planificat
planifi

(cu mentionarea
Realizat în cat

Nr. crt indicatorilor care permit
2O21(dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate masura 2022 atingerea nivelului tintă

atingere al obíectivului) sau estima) (pe ‘

tlecare
indicat

or)

0,021

0,05

0, 1 2

0,28

0,64

1,95

0, 1 0

0, 1 0

0,25

0,50

1

2

12

1505)
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Nivel

ţintă

Obiectiv planificat

planifi

(cu mentionarea
Realizat in cat

Nr. crt indicatorilorcare permit
2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate masura 2022 atingerea nivelului tintă

atingere al obiectivului) sau estima) (pe
fiecare
indicat

or)
Colocviui

internaţional Zilele

francofoniei

ln Honorem Michael

Hattaway — atelier

de lucru cu tema

Predarealui WilUam

Shakespeare la lai,

invitaţi: professor

Peter Smith

imembri ai British

Shakespeare

Association

Conferinţa

C.S.Lewis and

Kindred Spirits

Connected

Simpozionul naţional

„Antichitatea şi

motenirea ei

spirituală", ediţia a

XVIII-a

Simpozionul naţional

„Valorile educaţiei—

educaţia valorilor,

din Antichitate până

azi: abordări

teoretice, soluţii
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Nivelţintă

planifi
Obiectivplanificat Realizatîn cat

(cu menţionarea 2021(dacă se pentru Acţiuni planificate pentru
Nr. crt indicatorilor care permit

poate măsura 2022 atingerea nivelului ţinta
măsurarea graduiui de

sau estima) (pe
atingere al obiectivului) fiecare

indicat
or)

practice", ediţia a

Vlll-a

Sesiunea de

comunicari “Ritratti

anniversari - 2022"

Conferinta naţională

“Dante - 700"

Simpozionul

Naţional al Catedrei

de Slavistică „Petru

Caraman"

Serie de evenimente

consacrate

teologului şi

traducătorului Paisie

Velicikovski, de la a

cărui natere se vor

împlini 300 de ani

Simpozion de

literatură rusă cu

participare

internaţională, în

coiaborare cu

Arhiepiscopia

Sucevei şi

Rădăuţilor i, foarte

probabil, cu

Universitatea
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ť: itcr

6



IOAN CUZA' dir IAŞI P11 t lTXľFt AJ) VERITŻVľEV!

1 .6.Organizarea de

manifestări tiinţifice

studenţeti

-7 manifestări la

Departamentul

de limbi i

literaturi străine

-2 manifestări la

Departamentul

de Românistică

„Stefan cel Mare" din

Suceava.

Colocviul

Studenţesc

Eminescu,

XLVIII-a

Simpozionul

Naţional Studenţesc

Psihologii, locuiri,

arhitecturi în proza

românească de ieri

si de azi, ediţia a ll-a

Simpozionul

studenţesc

lnterculturalia:

lnternational

Symposium

Students

lnternational

Researchers/

Coloque

internationalpour les

etudiants and les

jeunes chercheurs

Simpozionul

studenţesc

Philologica

Naţional

Mihai

ediţia a

Nivel

tintă

planifi
Obiectiv planificat

Realizat în cat
(cu menţionarea

2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru
Nr. crt indicatorilor care permit

poate măsura 2022 atingerea nivelului ţinta
măsurarea graduiui de

sau estima) (peatingere al obiectivului)
fiecare
indicat

or)

6

for

and

7



NiveI . :

ţintă

Obiectiv planificat

planifi

Realizat în cat

(cu menţionarea
Nr. crt indicatorilor care permit

2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate măsura 2022 atingerea nivelului ţintă

sau estima) (pe
atingere al obiectivului) fiecare

indicat
or)

- Simpozionul naţional

studenţesc

Colloquium

Antiquitatis,ediţia a

IV-a

- Colocviul

Studenţesc Hispanid

ades, ediţia a lll-a

Găzduirea pe instrumentele

de social-media ale facultăţii

Toate (inclus pe noul site al

conferinţele, Facultăţii) a informaţiilor i

manifestările link-urilor spre prezentări ale
1 .7.Valorizarea

stiintifice, rezultatelor stiintifice;
diseminarea rezultatelor ‘ ‘ ‘ ‘

doctoratele si
cercetării ‘

abilitările au fost Difuzarea de informări

publice în cuprivire la rezultatele

sistem “on-line" tiinţifice în reţeaua de

parteneri academici i

economici.

2.1.Promovarea ofertei e -Willkomen zur Realizarea de conferinţe i

2.Educaţie i ducationale a Facultătii Germanistik - concursuri on-line, pentru
formare ‘ ‘

profesională de Litere prin implicarea workshop elevi i profesori;

activă în atragerea organizat de

studenţilor din întreaga studenţii Promovarea Planurilor de

ţară în condiţiile germaniti din învăţămînt i a Fielor de

desfăurării activităţilor asociatia disciplină, prin intermediul

didactice “la distanţă" Gutenberg social-media;

UN1VERSFrJEA „ALEXANDRU OAN UZA' dn IAŞI
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2.2.Atragerea de

studenţi străini

2.2.1 . Număr de studenţi

străini (fără Erasmus)

2.2.2. Număr de programe

de licenţă în limbi străine

2.2.3. Număr de programe

de master în limbi străine

2.3.Activitate STOP

ABANDON

Studentenverein

lai

-Cursuri on-line

pentru elevi

-Participare Ia

Caravana UAIC

-Participare la

coala de vară

Literatls

-14 doctorate în

anul universitar

2020-202 1

200 de studenţi

beneficiari

Participare la Zilele Porţilor

Deschise la UAIC, la Târgul

de Masterate i Doctorate;

Doctorate desfăsurate on

line.

ľEA „ALEXANDRU IOAN CUZA" dn IAŞI Pi':R LIBERTXľI A[) VERITATEI

Nivel

ţintă ‘

Obiectiv planificat .

planifi

(cu mentionarea
Reaat in cat

Nr. crt indicatorilorcare permit
2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea graduluí de
poate masura 2022 atingerea nivelului tintă

atingere al obiectivului)
sau estima) (pe

fiecare
indicat

or)

5
1 20
licenţă,
10
master

113 licenţă,
master

8

8

Continuarea

iproiectului

aplicări

ROSE:

9
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Nivel ...
::

ţintă

Obiectiv planificat

planifi

(cu menţionarea
Realizat în cat

Nr. crt indicatorÜor care permit 2O21(dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate măsura 2022 atingerea nivelului ţintă

atingere al obiectivului)
sau estima) (pe

fiecare
indicat

or)
Reducerea riscului de relaţionarea continuă si

abandon universitar i ‘constantă — prin intermediul

creterea promovabilităţii tehnologiilor i internetului —

prin dezvoltarea cu studenţii aflaţi în situaţii de

competenţelor academice vulnerabilitate.

2.4.PerIecţionarea 8 edinţe de

capacităţii i creterea lucru privind
Dezbateri i edinţe de lucru

calităţii utilizării sistemul de
virtuale/cu participare la

tehnologiilor şi management -

distanţă privind sistemele de

resurselor informatice în învăţare la nivel
management ale învăţării

condiţiile realizării de
(LMS) i sistemele de

activităţilor didactice on- Departamente i
videoconferinţăi live

line Colective
streaming.

3.1 .Cresterea calităţii

serviciilor educaţionale

łntărirea criteriului

atractivităţii programelor

de studiu prin integrarea

constantă a rezultatelor
edinţe detaliate la nivel de

3.Asigurarea cercetării în conţinuturile
colectiv i departament, cu

calităţii
didacticei modernizarea

participarea conducerii

procesului de predare:
Facultăţii.

3.1.1. Îmbunătăţirea Modificări 20% Modific

planurilor de învăţămînt ărilO%

3.1 .2. Ameliorarea fiselor Modificări 40% Modific

disciplinelor ărilO%

1O



3.2.Coreiarea

programelor de licenţă

masterat la

standardele universitare

europene i la nevoile

mediului de afaceri

-Au fost realizate

consultări care

s-au finalizat cu

înfiinţarea unui

program de

studiu master la

filiala Botosani a

UAIC

pregătírea

înfiinţării unui

program de

studii de licenţă

la filiala Focsani

a UAIC (dosar

complet trimis la

ARACIS)

-Au fost realizate

edinţe de

consultări cu

potenţialii

angajatori cu

ocazia celor 4

vizite ARACIS la

Facultatea de

Litere în 2021

Consultarea

angajatori i

profesionale

pentruidentificarea

competenţelor la care doresc

să răspundă absolvenţii

Facultăţii;

Pregătirea stagiilor de

practică prin solicitarea de

feed-back asupra

experienţelor de practică atît

din partea studenţilor cît i a

instituţiilo rpartenere de

practică în vederea

armonizăriia teptărilor;

Stabilirea de teme pentru

lucrările de absolvire a

studiilor de licenţă i master

în acord cu preocupările

instituţiilor în care se

realizează cercetarea;

Recunoaterea statutului de

organism partener al UAIC

prin publicarea pe site-ul

Facultăţii a listei cu parteneri.

UNIVERSITATEA PALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI

4h l.iLŁL

tł LI[3i:1TA'rEM A[) V1RJTVľEI

V1t[1,ľ1i

. .„ .

Nivel

ţintă

planifi

Obiectiv planificat
Realizat în cat

(cu menţionarea
2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

Nr. crt indicatorilor care permit poate măsura 2022 atingerea nivelului ţinta

măsurarea graduiui de
sau estima) (pe

atingere al obiectivului) tîecare
indicat

or)
potenţialilor

a asociaţiilor

11



Nivel

ţintă

planifi

Obiectivplanificat

Realizatîn cat

(cu menţionarea
2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

Nr. crt indicatorUor care permit
poate măsura 2022 atingerea nivelului ţintă

măsurarea graduiui de
sau estima) (peatingere al obiectivului)

fiecare
indicat

or)
-1ntâlnire cu

reprezentanţii

HCL

Technologies,

interesaţi de

angajarea

absolvenţilor de

limbi străine

(franceză,

germană,

taliană, rusă)

--Feed-back de

la instituţiile

partenere de

practică: Twinkle

Star, Conduent,

lSJ lasi,

Biblioteca

Centrală

Universitară lasi,

Biblioteca “Gh.

Asachi" lasi,

Biblioteca

Academiei

Române, filiala

lai, diferite

centre de

UNIVER$FFATEA „ALEXANDRU IOAN UZA in IAŞI
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traduceri

(Excelentia etc.),

lnstitutul

Philippide,

Muzeul

Literaturii

Române,

Editura UAIC,

Editura Cartea

Românească

- Validarea i

înscrierea în

RNCIS a

calificării Limba

şi literatura

română —

Limba

literatura

modernă

(englezălfrance

zălgermanălrus

ălitalianălspani

oiă) aferentă

programului de

studii

universitare de

licenţă Limba i

lntroducerea de programme

cu indice superior de

finanţare, respectiv

programe în limbi străine;

Fundamentarea ofertei

academice pe analize i

studii ale pieţei muncii,

nevoilor de formare ale

angajatorilor i absolvenţilor,

analize de cost-beneficiu.

PER LIBERTATEM AI VERITATEM

Nivel

ţintă

planifi
Obiectivplanificat

Realizatîn cat
(cu menţionarea •

2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru
Nr. crt indicatorilor care permit

poate măsura 2022 atingerea nivelului ţintă
măsurarea graduiui de

sau estima) (pe
atingere al obiectivului) tiecare

indicat
or)

3.3.Consolidarea ofertei

educaţionale

13
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Nivel

ţintă *

Obiectivpianificat

pianifi

(cu mentionarea
Realizat in cat

Nr. crt indicatorÜorcare permit
2O21(daca se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate masura 2022 atingerea nivelului ţintă

atingere al obiectivului) sau estima) (pe
tlecare
indicat

or)
literatura

română —

Limba

literatura

modernă

(englezălfrance

zălgermanălrus

ălitalianălspani

olă), filiala

Focani, IF

- Acreditarea

programului de

studii de master

Retorica

discursului

tiinţific, literar,

jurnalistic,

publicitar i

electoral, filiala

Botoani, IF

-Parteneriate Practica de specialitate a
interne .

studenţilor;

-Parteneriate
Erasmus+ . . .

4.1 .lnstituţionalizarea
Activitaţi comune de

dialogului cu partenerii -Studenţi care evaluare si identificare a
economici si sociali . ‘

‚ vor efectua nevoilor de

practica de formare/dezvoltare a

specialitate pe resurselor umane ale

14



Nivel . .‘‚; I
ţintă

Obiectiv pianificat

planifi

(cu menţionarea
Realizat în cat

Nr. crt indicatorÜor care permit
2021 (dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate măsura 2022 atingerea nivelului ţintă

atingere al obiectivului)
sau estima) (pe

fiecare
indicat

or)
baza parteneriIor din mediul

contractelor economic i social;

încheiate

4.Comunicare,
Adaptarea ofertei de formare

relaţii publice
-Studenţi care iniţială i continuă i a celei

şi cooperaarea
vor beneficia de de cercetare-dezvoltare a

cu mediul
stagiu de Facultăţii la nevoile

economic,

practică prin
partenerilor.

social i
Erasmus+

comunitatea
Dezbateri iniţiate, moderate

Toate
alumni şi diseminate de colectivele

conferinţele i

4.2.Creterea prezenţei evenimentele
Facultăţii;

Facutăţii în viaţa socială culturale

şi culturală a comunităţii desfăurate la
Organizarea de evenimente

ALUMNI
culturale i stiintifice comune

Facultatea de ‘ ‘

cu institutii academice,
Litere au fost ‘

culturale i artistice din lasi si
transmise “on- ‘ ‘

line"
din ţară (prin intermediul

tehnologiei i on-line).

5.1 .Scăderea deficitului
State de funcţiuni judicios

bugetar
întocmite;

Sold august

5.Buget, Optimizarea bugetului 2020 90.892
Reducerea cheltuielilor

patrimoniu,

resurse umane Facultăţii de Litere prin
lei; Sold luna materiale i a altor tipuri de

august2O21=+ cheltuieli, fără a afecta
măsuri de eficientizare a 43.063 cantitatea si calitatea
procesului didactic ‘

activităţilor.

l l[yl
UN1VERS1TATEA „ALE)(ANDRU IOAN CUZA" dîn AŞl
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Nivel

ţintă

Obiectiv planificat

planifi

Realizat în cat

(cu menţionarea
Nr. crt indicatorilor care permit

2O21(dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

măsurarea gradului de
poate măsura 2022 atingerea nivelului ţintă

atingere al obiectivului) sau estima) (pe
fiecare
indicat

or)
Planificarea ierarhizată a

fazelor de înlocuire si/sau

actualizare;

5.2.Reînoirea
Achizitionarea

echipamentelor utilizate de 6 tble ldentificarea de linii de

în activităţi didactice, de inteligente prin finanţare naţională i
intermediul

cercetare i programului internaţională i aplicarea

administrative ROSE pentru finanţarea achiziţiilor;

Atragerea de sponsori din

mediule conomic.

Dezvoltarea reţelelor de

parteneri ERASMUS-i- i

SEE si crearea de noi retele
2 ‘ ‘o modalităţi de

modalit în ţăripartenere;
predare

ăti deErasmus + ‘

predaroutgoing
eErsa Dezvoltarea parteneriatelor

6.1 .Creterea mus -f- mobilitătilor francofone,
mobilităţilor 2 modalităţi de outgoi ‘ ‘

predare ng bazate pe liniile de finanţare
internationale a

6. Cooperarea ‘ Erasmus + ale AUF;
internaţională studenţilor, cadrelor incoming 2

modalit
didactice i personalului ăţi de Dezvoltarea parteneriatelor35 modalităti deadministrativ ‘ predar

studiu Ersamus şi mobilităţilor bazate pee
+ outgoing Erasm liniile de finanţare ale DAAD,

us +

incomi Fulbright, CEPUS etc.

22 modalităţi de ng

studiu Utilizarea acordurilor si
Erasamus+ 4o ‘

modalit finantărilor existente pentruincoming
ăţide ‘
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Nivelţintă

pianifi
Obiectiv planificat

Realizat în cat

(cu menţionarea •

2O21(dacă se pentru Acţiuni planificate pentru

Nr. crt indicatorÜor care permit poate măsura 2022 atingerea nivelului ţinta

măsurarea graduiui de
sau estima) (pe

atingere al obiectivului)

indicat
or)

studiu componenta de mobilitate a
Ersam

personalului administrativ
us +

outgoi (cu impact asupra dezvoltării
ng

profesionale);

25 •

Accesarea liniilor de
modalit
ăţi de finanţare disponibile pentru
studiu participarea la manifestări
Ersam
us + tiinţifice externe;

incomi
ng . . „ .

Diversificarea activitaţilor de

cooperare cu parteneri

externi existenţi (adăugarea

de componente ale

cooperării centrate pe

cercetare la cele de

mobilitate existente deja).

Cursurile lntern
Organizarea Cursului de

6.2.Organizarea de aţionale de Vară
vară Râi Limbă

manifestări tinţifice i „România —

civilizaţie;
activităţi didactice în Limbă

parteneriate civilizaţie", a 49-
Organizare de manifestări

internaţionale a ediţie, 5-17
stiinţifice.

iulie 2021

UNIVERSÍ-. EA,,AI

‚
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lv. Monitorizarea implementării

o

UNIVERSITATEA ALEXANDR1J IAN CUZA" din IAŞI

e

PM AF TľFI

Documentul:Priodicitate Persoane responsabile
Obiective Indicatori de raportare a raportării pentru raportare

Creterea gradului de Calitatea i Raport Semestrial Decan, Prodecani,
cantitatea Directori Departament

perfecţionare a cercetării
producţiei

tiinţifice tiinţifice

Creterea gradului de Promovabili Raport Semestrial Decan, Prodecani,
tatea Directori Departament

perfecţionare profesională

şi tiinţifică

Accesul la conferinţe i Punctaj Raport Semestrial Decan, Prodecani,
conform Directori Departament

reviste de prestigiu în
grilei

vederea cresterii punctajului CNATDCU

în grila CNATDCU

Creterea valorilor lndicatori Raport Semestrial Decan, Prodecani,
de Directori Departament

conferinţelor i granturilor vizibilitate
obţinute

Creterea prestigiului lndicatori Raport Semestrial Decan, Prodecani,
de Directori Departament

cercetătorilor implicaţi în
vizibilitate

granturi

Creterea utilizării de către lndicatori Raport Semestrial Decan, Prodecani,
de Directori Departament

comunitatea tiinţifică a
vizibilitate

rezultatelor obţinute de

cercetători

Eficientizarea procesului de Lista cu Raport Anual Decan, Prodecani,

învăţare reflectată în angajatori Directori Departament,
Administrator sef
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Documentul Periodicitate Persoane responsabile

Obiective lndicatori

de raportare a raportării pentru raportare

creterea valorii de piaţă a

absolvenţilor i în economii

la buget

Eliminarea pierderilor Balanţa de Raport Anual Decan, Administrator ef
venituri ifinanciare cheltuieli a
Facultăţii

i O noiembrie 2020

Decan,

Prof.univ.dr. Alexandru GAFTON

UNIVER$ITATEA »AL NDRU IOAN CUZA" din IAŞI
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