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Vizitele IEP la Universitatea de Vest din Timișoara:

14 - 16 Noiembrie 2012: 
Facultatea de Arte și Design
Facultatea de Fizică
Facultatea de Muzică
Facultatea de Sociologie și Psihologie

27 - 30 Ianuarie 2013:
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

24 – 26 Februarie 2010; 24 – 27 Mai 2010 

– la solicitarea Universității de Vest din Timișoara



Organizarea vizitelor:

Relația cu echipa de EUA

1. Stabilirea primei vizite și “negocierea” programului vizitei

2. Înaintarea informațiilor / documentelor suplimentare

3. Vizita 1 – Noiembrie 2012

4. Înaintarea informațiilor / documentelor suplimentare

5. Organizarea celei de a doua vizite

6. Vizita 2 – Ianuarie 2013

7. Dezbaterea primelor impresii cu echipa EUA ca urmare a analizei Raportului de 

autoevaluare și a întâlnirilor organizate cu 

8. Înaintarea Raportului final



Organizarea internă: 

1. Diseminarea Raportului de autoevaluare către întreaga comunitate academică a UVT

Vizita 1
1. Întâlniri cu parteneri ai UVT din mediul socioeconomic local, regional și național

Vizita 2
1. Organizarea întâlnirilor cu echipa Departamentului pentru Managementul Calității și 

persoane implicate în procesul de asigurare a calității (membrii ai Senatului din comisia 
de resort, președinții comisiilor de calitate din cele 2 facultăți), coordonatori ai 
centrelor de cercetare, cercetători străini care activează în UVT, studenți străini, 
directori ai altor departamente din UVT (Relații internaționale, Departamentul pentru 
învățământ la distanță, Departamentul pentru accesarea și implementarea proiectelor) 

Aproximativ 150 de persoane implicate (90 angajați si 60 de studenți)



Teme ale discuțiilor cu echipa EUA:

• Organizarea și luarea deciziilor la nivel instituțional:

• misiune, obiective strategice și operaționale

• buget și resurse

• clarificarea responsabilităților, integrarea intereselor, cultura comunicării instituționale

• participarea studenților în conducerea UVT

• departamentele suport, reducerea birocrației

• politica de resurselor umane a UVT

• infrastructura UVT



Teme ale discuțiilor cu echipa EUA:

•Activitatea didactică – predarea / învățarea

• îmbunătățirea predării și învățării prin cercetare, instruire didactică și folosirea 

Tehnologiei Informației și Comunicării

• educația continuă

• dezvoltarea programelor de studii și legătura cu piața muncii

• abandonul universitar

• orientarea profesională și monitorizarea inserției profesionale a absolvenților

• flexibilizarea conținutului programelor de studii, învățarea limbilor străine și 

implicarea studenților în cercetare



Teme ale discuțiilor cu echipa EUA:

• Cercetarea științifică

• provocări în promovarea activităților de cercetare

• stimularea activităților de cercetare

• Implicarea UVT în comunitate

• Cultura calității și asigurarea calității în UVT

• Internaționalizarea UVT



Beneficiile participării UVT la IEP

Diagnoză externă obiectivă cu privire la:

• procesele și mecanismele de luare a deciziilor

• funcționalitatea structurilor instituţionale 

• eficienţa managementului strategic

• promovarea managementului participativ

• relevanţa proceselor interne de asigurarea calităţii și valorificarea rezultatelor

• interacțiune cu modele de management universitar european 

• consolidarea aspectelor pozitive din UVT și inventarierea aspectelor ce necesita o 

mai mare atenție 



Vă mulțumesc!

dan.luches@dmc.uvt.ro


