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PLAN STRATEGIC AL FACULTĂŢII  DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU 

2016-2020 

 

 
  Planul Strategic al Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu defineşte direcţiile de dezvoltare ale 

instituţiei pentru perioada 2016-2020, ţinând cont de Planul Strategic UDJ Galaţi pentru 

aceeaşi perioadă, precum şi de dezvoltarea viitoare a societăţii în România şi spaţiul european 

în următoarea decadă, a evoluţiei facultăţii ca parte integrantă a universităţii privită ca 

instituţie în general. 

 
 Documentele care au stat la baza întocmirii planului strategic al Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu  au 

fost: 

1. Planul strategic al Universităţii “Dunărea de Jos”, pentru perioada 2016-2020; 

2. Carta Universităţii “Dunărea de Jos”;  

3. Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011 şi legislația subsecventă acesteia (2011-2012); 

4. Declaraţia de la Bologna a miniştrilor educaţiei (1999); 

5. Declaraţia de la Praga privind implementarea Declaraţiei de la Bologna (2001); 

6. Declaraţia de la Berlin privind învăţământul superior (2003); 

7. Manualul Calităţii, ediţia 2006. 

 

  Pornind de la documentele invocate, ca documente normative ale dezvoltării 

sistemului național și regional de învățământ superior, actualul plan strategic al FSM 

configurează un traseu ascendent facultății, în sensul adaptării la nevoile comunității locale, la 

cerințele societății românești în schimbare, precum și în sensul întăririi punctelor slabe, 

respectiv, menținerii la un nivel acceptabil al punctelor tari, cu luarea în considerare a 

oportunităților și amenințărilor, așa cum rezultă ele din analiza diagnostică. 
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  Actualul plan strategic al FSM pune în practică opţiunile fundamentale ale UDJ pe 

domeniile principale de activitate: procesul educaţional, cercetare ştiinţifică, cooperare cu 

comunitatea, finanţare, activitatea studenţilor, cooperare internaţională, bază materială, 

marketing academic şi propune politicile de suport pentru susţinerea obiectivelor expuse. 

Planul strategic se detaliază în Planuri Operaţionale anuale care cuprind acţiunile şi măsurile 

detaliate la nivel de facultate şi departamente.  

 În vederea continuării proiectelor valoroase ale facultății, atenuării sau anulării punctelor 

slabe, înlăturării amenințărilor și fructificării din plin a oportunităților, facultatea își asumă principiile 

de management enunțate de rectorul Universității ”Dunărea de Jos”:    

1. Principiul angajării responsabilității publice, prin care universitatea se angajează față de 

societate. 

2. Principiul autonomiei universitare. 

3. Principiul liberății academice și de gândire. 

4. Principiul democrației în actul de conducere. 

5. Principiul transparenței decizitionale și al colaborării. 

6. Principiul echității și al egalității de șanse. 

7. Principiul devotamentului față de actul academic, al asumarii responsabilității umane și 

profesionale în exercitarea meseriei de dascal. 

8. Principiul potrivit căruia o universitate și corpul său profesoral exista pentru, cu și prin 

student și nu invers. 

                                         

     1. Misiunea                                                                            

-   

 

 

 

 

       Din această perspectivă, Facultatea de Științe și Mediu îşi asumă misiunea de a promova 

inovaţia şi reforma în instituție, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională 

a studenţilor, stimulând inserția socială a absolvenților, precum şi  de a sprijini evoluția 

profesională a cadrelor didactice din facultate.  
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          2. Viziunea 

 

       În acord cu misiunea asumată, viziunea  plasează dezvoltarea personală şi profesională a 

studenților și  membrilor Facultăţii de Ştiinţe, în contextul Universităţii „Dunărea de Jos", dar și în 

colaborarea cu alte departamente şi facultăţi, din ţară şi din străinătate, cu mediul preuniversitar, în 

spiritul integrării absolvenților în societatea cunoașterii și al stimulării imaginației creatoare și a 

inovației, precum și în sensul promovării unui alt principiu stipulat de Legea educației – educația 

permanentă (învățarea pe tot parcursul vieții).  Viziunea noastră poate fi  sintetizată în  cuvintele lui 

Sydney J. Harris: "Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre." 

 

3. Scopul, obiectivele şi direcţiile de acţiune 

Scopul general:  Asigurarea pregătirii performante a studenților, în vederea unei cât mai bune 

inserții sociale, evoluţia ascendentă a cadrelor didactice ale  acesteia, îmbunătăţirea bazei materiale 

şi a parteneriatelor Facultății de Științe și Mediu, formarea și stimularea elitelor, a cercetării și 

inovării în domeniile specifice ale instituției.    

                                                                                     

 3.1.  Domenii de incidență ale actualului plan strategic: 

 - proces educaţional 

 - cercetare științifică 

 - cooperarea cu comunitatea şi marketing academic 

 - finanţare şi bază materială 

 - activitatea studenţilor 

 - cooperare internaţională 
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 3.2. Valorile Facultății de Științe și Mediu, derivate din valorile Universității „Dunărea 

de Jos” 

1. Încredere și respect: îi apreciem pe studenții noștri, pe colegii noștri, considerând că 

ei reprezintă cel mai important capital pe care îl are facultatea; 

2. Integritate: suntem corecți, deschiși în rezolvarea problemelor studenților și 

angajaților; 

3. Responsabilitate socială: ne asumăm responsabilitatea pentru produsele noastre, în 

fața comuității locale; 

4. Excelență: credem în dezvoltarea elitelor, în contextul obținerii de rezultate meritorii 

în cercetarea științifică;  

5. Tradiţie: FSM se raportează la tradiţia semicentenară a universităţii “Dunărea de 

Jos”; 

6. Inovare şi dinamism. 

 

    3.3. Obiective generale strategice asociate obiectivelor Universităţii „Dunărea de Jos”:                                                

O1.   Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare - învăţare şi evaluare academică la nivel 

licenţă/masterat/doctorat, prin centrarea activităţii educaţionale pe student; 

O2. Ajustarea programelor educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă 

O3. Consolidarea dimensiunii de prestator de servicii educaţionale de înaltă clasă destinate 

comunităţii locale;  

O4. Asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării dimensiunii europene a FSM 

O5. Creşterea calităţii cercetării în FSM ca parte integrantă a UDJ  

O6. Transformarea FSM într-un lider de opinie în domeniul educaţional; 

O7. Optimizarea managementului resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii 

excelenţei în educaţie, formare şi cercetare; 
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O8. Asigurarea infrastructurii de dotare a laboratoarelor didactice, de cercetare, a 

bibliotecilor 

O9. Crearea unei culturi organizaționale puternice, în stare să stimuleze performanța și să 

impună valorile autentice 

O10. Internaţionalizarea studiilor la FSM 

 

 

Obiectivul general Obiective specifice Direcții de acțiune Indicatori de 

performanţă 

Procesul  educațional 

O1.   Îmbunătăţirea 

calităţii procesului de 

predare -învăţare şi 

evaluare academică la 

nivel licenţă/masterat/ 

doctorat, prin centrarea 

activităţii educaţionale pe 

student 

O.S.1.1. Asigurarea 

centrării activităţii 

educaţionale pe student 

A.1. 1. Stabilirea 

nevoilor de instruire a 

studenţilor; 

I.P.1.1. Proceduri privind 

nevoile de instruire a 

studenţilor 

A.1.2. Adaptarea 

programelor la nevoile 

de instruire a 

studenţilor 

I.P.1.2. 

Programe adaptate la 

nevoile de instruire a 

studenţilor, în proporţie de 

70% 

 O.S.1.2. Orientarea 

studenţilor spre formarea 

de deprinderi practice 

A.2.1.  Implicarea 

studenţilor în grupuri 

de cercetare 

I.P.2.1. 10% din studenţi 

cuprinşi în activităţi de 

proiect (ştiinţific) 

 

A.2.2. Consilierea 

studenţilor în vederea 

obţinerii de 

internshipuri 

 

I.P.2.2.  5% din studenţi 

care au efectuat stagii în 

cadrul unor internshipuri 

 O.S.1.3.  Fundamentarea 

predării pe principiul 

învăţării active 

A.3. Diversificarea 

metodologiei didactice, 

în sensul utilizării de 

metode şi mijloace 

interactive şi al formării 

I.P.3.Utilizarea de metode 

şi mijloace de predare-

învățare-evaluare în cazul a 

cel puțin 50% din cadrele 
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de competenţe didactice;  

 O.S.1.4. Reformarea 

curriculumului 

A.1.4.1.Compatibilizarea 

programelor de studii cu 

cele din străinătate; 

I.P.1.4.1.Programe de studii 

compatibilizate la nivel 

european în proporție de 70%; 

A.1.4.2. 

Compatibilizarea 

programelor de studii 

cu nevoile de instruire 

identificate la nivel 

comunitar; 

I.P.1.4.2. Existența unor 

mecanisme de 

compatibilizare permanentă 

a programelor de studii cu 

nevoile comunitare (de tip 

Plan local de acțiune pentru 

învățământ) 

 O.S.1.5. 

Asigurarea unei formări 

inițiale corespunzătoare 

pentru studenți 

A.1.5.1. Fundamentarea 

actului educațional  pe 

principiul învățării 

active; 

I.P.1.5.1. Diversificarea 

metodelor de predare-

învățare-evaluare în cazul a 

cel puțin 50% din cadrele 

didactice; 

A.1.5.2. Înlocuirea, în 

evaluare, a 

conținuturilor, cu 

competențe; 

I.P.1.5.2. Evaluări în care 

prevalează aplicarea unor 

conţinuturi, în locul 

memorării acestora 

 

 O.S.1.6. Îmbunătăţirea 

prestaţiei personalului 

didactic 

A.1.6 1. Implicarea 

cadrelor didactice în 

programe de formare 

continuă; 

I.P.1.6.1. Cursuri anuale de 

formare continuă pentru 

cadrele didactice 

universitare 

A.1.6.2. Evaluarea 

cadrelor didactice în 

funcţie de gradul de 

satisfacţie al studenţilor 

I.P.6.2. Chestionare de 

satisfacţie a studenţilor, 

prelucrate la nivelul 

evaluării anuale a cadrelor 

didactice 

 O.S.1.7. Formarea unor 

absolvenţi activi 

dinamici, inovativi, 

capabili să rezolve 

probleme practice, şi să 

A.1.7.1. Dezvoltarea de 

strategii de lucru în 

proiecte/echipe 

I.P.1.7.1. Echipe de studiu 

în cadrul unor proiecte;  
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lucreze în echipă 

O2.Ajustarea programelor 

educaţionale la cerinţele 

actuale ale pieţei forţei de 

muncă 

 

O.S.2.1. Diversificarea 

ofertei educaționale  

dublată de refomarea 

curriculumului; 

 

A.2.1.1. Inițierea de 

unor specializări cu 

aplicabilitate în mediul 

socio-economic, ca 

alternativă la 

specializările 

tradiționale, pentru 

asigurarea inserţiei 

sociale a studenţilor; 

I.P.2.1.1. Creşterea cu 10% 

a numărului de studenţi 

angajaţi; 

 

 

 

 

 O.S.2.2.  Diversificarea 

relaţiilor dintre facultate 

şi angajatori 

A.2.2.1. Iniţierea unor 

parteneriate în vederea 

realizării de 

internshipuri de către 

studenţi 

I.P.2.2.1. Existenţa a cel 

puţin un parteneriat cu 

angajatori 

O3. Consolidarea 

dimensiunii de prestator de 

servicii educaţionale de 

înaltă clasă destinate 

comunităţii locale; 

O.S.3.1. Asigurarea de 

servicii de formare 

continuă pentru 

absolvenţii de licenţă 

A.3.1.1. Iniţierea unor 

programe de formare 

continuă destinate 

absolvenţilor de licenţă 

I.P.3.1.1. Existenţa a trei 

programe de formare 

continuă 

O.4. Asigurarea condiţiilor 

necesare dezvoltării 

dimensiunii europene a 

FSM 

O.S.4.1. Îmbunătăţirea 

competenţelor lingvistice 

ale studenţilor 

A.4.1. 1. Promovarea 

de programe de studiu 

cu predare completă în 

alte limbi decât limba 

română 
  

I.P.4.1.1. Existenţa unui 

program de studiu cu 

predare în limba engleză 

I.P.4.1.2. Existența a cel 

puțin unui masterat în limbi 

străine; 

Cercetarea științifică 

O5. Creşterea calităţii 

cercetării în FSM ca parte 

integrantă a UDJ  

O.S.5.1. Stabilirea unor 

indicatori de performanţă 

în cercetare, în acord cu 

nevoile societăţii şi ale 

universităţii;  

A.5.1. Identificarea 

nevoilor de cercetare în 

comunitate şi în 

universitate 

I.P.5.1. Chestionare privind 

nevoile de cercetare 

 O.S.5.2. Asigurarea unui 

avantaj competitiv la 

nivel naţional, într-un 

spectru larg de domenii 

A.5.2.1. Informarea 

periodică a cadrelor 

didactice în legătură cu 

standardele în cercetare 

pe domeniu; 

I.P.5.2.1. Procent 

semnificativ de cadre 

didactice informate; 
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A.5.2.2. Motivarea 

cadrelor didactice cu 

activitate de cercetare 

semnificativă, în accord 

cu nevoile universităţii 

 

I.P.5.2.2. Număr crescut de 

granturi interne, respectiv, 

alte forme de premiere a 

activităţii ştiinţifice; 

 

 O.S.5.3. Identificarea 

unor domenii strategice 

de cercetare, care să 

implice şi componenta 

inter/transdisciplinară, în 

FSM asigura avantaj 

competitiv în ţară şi 

străinătate 

 

 

 

A.5.3. Utilizarea unor 

analize scientometrice 

şi „peer-review” pentru 

a identifica domeniile 

de excelenţă ale 

facultăţii;  

 

 

 

 

 

I.P.5.3.1. Creşterea cu 10% 

a numărului de proiecte 

depuse şi câştigate anual 

pentru competiţiile de 

cercetare pe direcţiile 

specifice domeniilor 

facultăţii 

I.P.5.3. 2. Creşterea cu 10% 

a numărului anual de 

publicaţii internaţionale 

indexate.  

I.P.5.3.3.Creşterea 

numărului de cadre 

didactice cu operă 

ştiinţifică recunoscută la 

nivel naţional şi 

Internaţional cu cel puțin 

10%;  

 O.S.5.4. Atragerea unor 

oameni de ştiinţă de 

marcă de pe plan naţional 

şi internaţional 

A.5.4.1. Organizarea de 

manifestări  ştiinţifice 

cu participare naţională 

şi internaţională 

I.P.5.4.1. Existenţa a cel 

puţin 3 manifestări 

ştiinţifice 

 

  A.5.4.2. Organizarea de 

sesiuni de visiting pe 

an; 

I.P.5.4.2.Existenţa a cel 

puțin trei sesiuni de visiting 

pe an; 

 O.S.5.5. Asigurarea unei 

infrastructuri de cercetare 

performante, de nivel 

mondial, care să permită 

realizarea unor cercetări 

de vârf şi publicarea în 

reviste de top 

A.5.5.1. Elaborarea de 

proiecte pentru dotarea 

unităţilor de cercetare 

I.P.5.5.1. Cel puţin două 

proiecte cu finanţare 

europeană iniţiate şi 

derulate în următorii patru 

ani; 

Cooperarea cu comunitatea şi marketing academic 

 

 



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU 

 

Str. Domnească nr. 47                                                                

800008 -  Galaţi, România  

Tel.: (+40) 0336 .130.109                                        

Fax: (+40) 0236.461.353  

 E-mail: rectorat@ugal.ro 

 

 

 

 www.ugal.ro 

Str. Domnească nr. 111                                                               

800201 -  Galaţi, România 

Tel.: (+40) 0336.130.251                                        

Fax: (+40) 0236.319.329 

E-mail: decanat.stiinte@ugal.ro 

 

 

9 
 

O6. Transformarea FSM 

într-un lider de opinie în 

domeniul educaţional; 

 

O.S.6.1. Creșterea 

impactului facultății și a 

prestigiului său 

 

 

 

A.6.1.1.Organizarea de 

evenimente de presă 

 

A.6.1.2. Organizarea de 

dezbateri periodice, 

conferinţe şi workshop-

uri cu participarea unor 

invitaţi din ţară şi 

străinatate 

 

I.P.6.1.1. Creşterea cu 10% 

a numărului de articole de 

presă;  

I.P.6.1.2. Cel puţin 3 

dezbateri, conferinţe, 

workshop-uri  

 O.S.6.2.Realizarea de 

parteneriate cu instituţii 

culturale, educaţionale şi 

ştiinţifice de pe plan 

local, naţional sau 

internaţional 

A.6.2.1. Organizarea de 

manifestări commune, 

participarea la 

manifestările 

partenerilor, schimb de 

bune practice 

I.P.6.2.1.1. 

Existenţa a cel puţin 3 

parteneriate instituţionale; 

I.P.6.2.1.2. 

Participarea la cel puţin 3 

manifestări 

O7. Optimizarea 

managementului resurselor 

umane şi materiale în 

vederea obţinerii excelenţei 

în educaţie, formare şi 

cercetare; 

O.S.7.1.Realizarea unei 

structuri optime de 

personal la fiecare 

departament 

A.7.1.1. Analiza 

nevoilor/componentelor 

structurale optime; 

 

I.P.7.1.1. Analize de 

venituri şi cheltuieli, 

chestionare de satisfacţie;  

 

A.7.1.2. Realizarea 

unor planuri de 

dezvoltare personală 

I.P.7.1.2.1.  

Existenţa planurilor de 

dezvoltare personală;  

 O.S.7.2. Elaborarea de 

strategii şi politici pentru 

perfecţionarea sistemului 

de recompense care să 

motiveze personalul 

A.7.2.1. Evaluarea 

complexă a angajaţilor, 

în conformitate cu fişa 

postului 

I.P.7.2.1. Fişe de evaluare 

în conformitate cu fişa 

postului;  

 

A.7.2.2. Asigurarea de 

recompense pe măsura 

complexităţii activităţii 

I.P.7.2.2. Proceduri de 

motivare şi recompense 

acceptate de întregul 

personal 

 O.S.7.3. Asigurarea 

suportului metodologic 

pentru elaborarea şi 

implementarea 

strategiilor şi politicilor 

A.7.3.1.  Elaborarea 

unor proceduri şi 

regulamente pentru 

toate activităţile 

facultăţii 

I.P.7.3.1. Existenţa 

procedurilor şi 

regulamentelor; 

I.P.7.3.2. Revizuirea anuală 



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU 

 

Str. Domnească nr. 47                                                                

800008 -  Galaţi, România  

Tel.: (+40) 0336 .130.109                                        

Fax: (+40) 0236.461.353  

 E-mail: rectorat@ugal.ro 

 

 

 

 www.ugal.ro 

Str. Domnească nr. 111                                                               

800201 -  Galaţi, România 

Tel.: (+40) 0336.130.251                                        

Fax: (+40) 0236.319.329 

E-mail: decanat.stiinte@ugal.ro 

 

 

10 
 

prin valorificarea 

expertizei interne şi 

externe 

 a procedurilor 

 O.S.7.4. Dezvoltarea şi 

consolidarea culturii 

organizaţionale 

A.7.4.1. Definirea şi 

promovarea 

elementelor de bază ale 

culturii organizaţionale 

a FSM 

I.P.7.4.1. Cunoaşterea şi 

utilizarea constantă  a 

elementelor de identitate 

vizuală 

 

A.7.4.2. Dezvoltarea de 

procese de branding 

intern 

A.7.4.3. Comunicarea 

internă orizontală şi 

verticală în vederea 

transferului de 

informaţii 

I.P.7.4.2. Creşterea 

gradului de fidelizare a 

angajaţilor faţă de 

instituţie  

 

 O.S.7.5. Dezvoltarea şi 

perfecţionarea sistemului 

de management al 

calităţii 

A.7.5.1.identificarea 

obiectivelor calităţii şi a 

factorilor de succes  

A.7.5.2.Elaborarea 

standardelor de calitate 

şi a mecanismelor de 

feed-back  

A.7.5.3.Asigurarea 

resurselor necesare 

funcţionării sistemului 

de managementul 

calităţii  

 

I.P.7.5.1. Chestionare 

privind nivelul de 

satisfacţie al absolvenţilor 

şi al angajatorilor, al 

personalului didactic, 

nedidactic şi al studenţilor.  

 

Finanţare şi bază materială 

O8. Asigurarea 

infrastructurii de dotare a 

laboratoarelor didactice, 

de cercetare, a bibliotecilor  

O.S.8.1. Identificarea de 

noi surse de dezvoltare a 

infrastructurii şi a 

resurselor 

corespunzătoare 

obiectivelor de dezvoltare 

instituţională 

A.8.1.1. Realizarea 

unor schimburi inter-

universitare de 

publicații; 

I.P.8.1.1. Creşterea cu 10% 

a numărului publicaţiilor;  

 

A.8.1.2. Atragerea de 

studenți străini spre 

studiul științelor; 

I.P.8.1.2. 

Creşterea cu 5% a 

numărului de studenţi 

străini 

 O.S.8.2. Asigurarea 

funcționării 

echipamentelor necesare 

A.8.2.1. Monitorizarea 

permanentă a 

funcționării sistemelor 
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accesului la bazele de 

date; 

informaționale; 

 O.S.8.3. Dezvoltarea 

infrastructurii tehnologiei 

informaţiilor şi a 

comunicaţiilor 

 

A.8.3.1. Continuarea 

strategiei de dezvoltare 

prin prorpriile resurse 

umane 

 

I.P.8.3.1.  

Utilizarea sistemelor 

informatice dedicate de 

către toate cadrele didactice 

 

O.S.8.4. Dezvoltarea 

facilităţilor de promovare 

electronică a programelor 

de studii 

 

A.8.4.1. Modernizarea 

site-ului facultăţii 

I.P.8.4.1. Site modern, 

adaptat nevoilor facultăţii 

A.8.4.2. Extinderea 

lingvistică site-ului 

facultăţii 

I.P.8.4.2. Funcţionarea în 

cel puţin o limbă străină a 

site-ului facultăţii 

 

O.S.8.5. Dezvoltarea 

suportului de e-learning 

pentru programele de 

învăţământ 

A.8.5.1. Implementarea 

unei platform de e-

learning 

 

I.P.8.5.1. Funcţionarea 

platformei de e-learning 

pentru toate specializările 

A.8.5.2.  Alcătuirea de 

programe şi cursuri 

pentru e-learning 

I.P.5.2. 50% dintre studenţii 

facultăţii utilizează 

cursurile de pe platformă;  

Activitatea studenţilor 

O9. Crearea unei culturi 

organizaționale puternice, 

în stare să stimuleze 

performanța și să impună 

valorile autentice 

 

O.S.9.1. Stimularea 

dezvoltării personale a 

studenților; 

 

A.9.1. Revigorarea 

cercurilor studențești; 

 

 

I.P.9.1.1. Existenţa a cel 

puţin două cercuri 

studenţeşti 

 

O.S.9.2.  Implicarea 

studenților în cercetarea 

științifică; 

 

 

 

A.9.2.1 Configurarea 

de colective de 

cercetare mixte 

(studenți-cadre 

didactice) 

I.P.9.2.1.Existența a cel 

puțin unei echipe mixte de 

cercetare (studenți –

profesori); 



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU 

 

Str. Domnească nr. 47                                                                

800008 -  Galaţi, România  

Tel.: (+40) 0336 .130.109                                        

Fax: (+40) 0236.461.353  

 E-mail: rectorat@ugal.ro 

 

 

 

 www.ugal.ro 

Str. Domnească nr. 111                                                               

800201 -  Galaţi, România 

Tel.: (+40) 0336.130.251                                        

Fax: (+40) 0236.319.329 

E-mail: decanat.stiinte@ugal.ro 

 

 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S.9.3. Sprijinirea 

inserției pe piața muncii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.S.9.4. Stimularea 

participării studenților la 

programe europene 

(Erasmus, Leonardo) 

 

A.9.2.2. Stimularea 

studenţilor  care obțin 

rezultate notabile în 

activitate; 

 

A.9.2.3. Sprijinirea 

participării studenților 

la concursuri; 

 

A.9.3.1. Facilitarea 

participării studenților 

la internshipuri; 

A.9.3.2. Asigurarea 

unor activități de 

pregătire suplimentară 

pentru studenții care 

vor fi supuși unor 

testări externe; 

A.9.3.3. Construirea 

unei retele alumni; 

 

A.9.4.1. Realizarea 

unui centru de 

informare și a unui 

punct de lucru pentru 

studenții și cadrele 

didactice care se 

implică în programele 

de mobilități; 

 

A.9.4.2. Încheierea 

unor acorduri cu 

universități participante 

în programele 

europene; 

 

A.9.4.3. Monitorizarea 

studenților capabili de 

mobilitate; 

 

A.9.4.4. Asigurarea 

recunoașterii cursurilor 

parcurse (prin sistemul 

de credite). 

 

I.P.9.2.2.  Cel puţin 10% 

din studenţii facultăţii obţin  

recompense 

 

 

I.P.9.2.3. Participarea la cel 

puţin un concurs 

 

 

I.P.9.3.1. Implicarea 

studenților în cel puțin trei 

internshipuri; 

 

 

 

 

 

 

I.P.9.3.3. Existenţa reţelei 

de alumni 

 

I.P.9.4.1.Existența și 

funcționarea centrului de 

informare și a punctului de 

lucru privitor la accesul la 

proiecte europene; 

 

 

 

 

I.P.9.4.2. Existenţa a cel 

puţin două acorduri pentru 

programe europene; 

 

 

 

I.P.9.4.3 10% dintre 

studenţi participanţi în 

programe europene 
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Cooperare internaţională 
 

O10. Internaţionalizarea 

studiilor la FSM 

 

O.S.10.1. Dezvoltarea 

cooperării în domeniile 

științifice specifice; 

A.10.1. Invitarea unor 

cadre didactice de 

prestigiu, în cadrul 

programului de 

visiting; 

A.10.2. Stimularea 

cadrelor didactice care 

doresc să participe la 

programe de cooperare 

sau de mobilităţi 

I.P.10.1. Organizarea a cel 

puțin trei sesiuni de visiting 

pe an; 

 

 

I.P.10.2. Creşterea cu 10% 

a personalului care 

participă la schimburi 

internaţionale 

 

 

 

Decan, 

Conf. dr. Jenică  CRÎNGANU  

 

 

 


