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GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului îşi organizează activitatea în funcţie de
indicatori de performanţă pe care echipa de conducere şi i-a asumat. Monitorizarea acestor indicatori
se realizează anual.

1.Program de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică
Indicatorii asumaţi pentru consolidarea excelenţei ştiinţifice pentru anul 2015 au fost următorii:
Nr. Indicatori de performanţă
crt.
11. Clasificarea universității (IP
3.1)

22. Iniţiative de atragere de
fonduri pentru cercetare (IP
3.2) : Numărul de sesiuni de
dezbatere si consultanţă
organizate la nivelul
facultatii pentru scrierea de
proiecte la fiecare competiţie
lansată în programele
naţionale de cercetare
33. Iniţiative de atragere de
fonduri pentru cercetare (IP
3.2): Actualizarea
permanentă a site-ului
facultatii, cu anunţuri privind
competiţiile de proiecte de
cercetare lansate
44. Intensitatea cercetării
științifice (IP 3.3): Nr. de
working papers publicate de
studentii facultatii

Valoare
propusă
Menţinerea
statutului de
universitate de
cercetare
avansată şi
educaţie
2 sesiuni de
informare

Activităţi

Perioada
planificată
Permanent,
la nivel
ASE, 2015

Responsabil

Sesiuni de
informare şi
consultanţă la
nivelul
departamentelor

Martie
2015
Noiembrie
2015

Directori
departamente

În funcţie de
competiţiile
lansate

Actualizarea
site-ului
facultăţii

Permanent

Decan
Conf. Univ.
Dr. Ioan
Ildiko

4

Sesiunea
ştiinţifică anuală
a studenţilor şi
masteranzilor

Aprilie
2015
Noiembrie
2015

Director
şcoală
doctorală
Directori
departamente

2

Evaluarea
internă conform
reglementărilor
MECTS

Decan
Prodecani
Directori
departamente
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55. Intensitatea cercetării
științifice (IP 3.3):
Promovarea revistelor editate
de facultate şi a
manifestărilor ştiinţifice de
prestigiu/de tradiţie
desfăşurate în facultate
66. Intensitatea cercetării
științifice (IP 3.3): Numărul
de conferințe internaționale
organizate la nivelul
facultatii
77. Dezvoltarea competenţelor
de cercetare ale tinerilor (IP
3.4): Numărul de articole în
reviste/publicații ISI din
străinătate participante la
concursul de premiere anual
organizat la nivelul ASE
88. Dezvoltarea competenţelor
de cercetare ale tinerilor (IP
3.4): Numărul de noi centre
de cercetare postdoctorală
dezvoltate in facultate

1

99. Premierea rezultatelor
cercetării (IP 3.5): Numărul
de articole în
reviste/publicații ISI din
străinătate participante la
concursul de premiere anual
organizat la nivelul ASE
1010. Premierea rezultatelor
cercetării (IP 3.5): Numărul
de premii de excelenţă
obtinute de studentii
facultatii
1111. Managementul cunostinţelor
(IP 3.6): Nr de cercetatori din

-

Seminariile
ştiinţifice ale
Scolii doctorale
Economie II
Conferinţa
internaţională a
facultăţii
CAFEE 2015

Noiembrie
2015

Decan
Director
Departament
EAM

1

Conferinţa
internaţională a
facultăţii
CAFEE 2015

Noiembrie
2015

Decan
Director
Departament
EAM

2

Reviste
Permanent
internaţionale de 2015
prestigiu

Decan
Prodecani
Directori
departamente

1

Program de
cercetare
postdoctorală
« Economia
transferului de
cunoaştere în
dezvoltarea
durabilă şi
protecţia
mediului »
-

Permanent
2015

Director
Departament
EAM

-

-

Sesiunea
ştiinţifică anuală
a studenţilor şi
masteranzilor

Aprilie
2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente

Activităţi de
cercetare

Permanent
2015

Decan
Prodecani

10 premii
obţinute de
studenţii şi
masteranzii
facultăţii
10 cercetători
3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Clădirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, cod 010961
Telefon +40 21-3119791,92,93 / int. 111 şi 112 , Fax +40 21- 212.94.79
www.eam.ase.ro, e-mail: info@eam.ase.ro

interdisciplinară
desfăşurate în
centrul de
cercetări
« Analize şi
politici
regionale »

cadrul facultatii afiliati la
polii de cercetare
interdisciplinară de excelență

Directori
departamente

În ceea ce priveşte programul de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică, apreciem că
valorile indicatorilor propuşi pentru anul 2015 au fost îndeplinite şi chiar depăşite. Astfel:
-

websiteul facultăţii a fost actualizat permanent; de gestionarea acestuia se ocupă un cadru
didactic din Departamentul EAM; de asemenea, este administrată o pagină de facebook a
Facultăţii EAM, prin intermediul căreia se diseminează informaţii referitoare la activităţile
didactice şi de cercetare ştiinţifică organizate la nivelul facultăţii; de asemenea se transmit
informaţii referitoare la activităţile extracurriculare;

-

s-au consolidat Conferinţele Ştiinţifice Internaţionale Competitiveness of Agro-food and
Environmental Economy (CAFEE) şi Performanţa ecologică într-o economie competitivă
(PEEC), acestea devenind un punct de reper pe agenda ştiinţifică; conferinţă ce se bucură
de prestigiu în rândul specialiştilor din domeniile economiei agroalimentare, economiei
mediului şi nu numai. Volumele Conferinţei din anii 2013 şi 2014 au fost indexate în mai
multe baze de date internaţionale. În zilele de 12 și 13 noiembrie Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului a organizat cea de-a IV-a ediţie a acestei conferinţe
internaţionale;

-

în luna martie a fost organizată Conferinţa Internaţională PEEC 2015, care îşi propune
dezbaterea celor mai importante probleme ale confruntării eco-economice într-un context
creativ care permite cercetătorilor, funcţionarilor publici, oamenilor de afaceri şi
consultanţilor să formuleze soluţii inovative şi să contureze direcţii strategice ale cercetării
economice în vederea accelerării progresului către dezvoltarea durabilă. În zilele de 5 şi 6
martie, Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului a organizat cea de-a VII-a
ediţie a acestei conferinţe internaţionale;

-

în luna aprilie s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională a Departamentului de Educaţie
Fizică şi Sport, conferinţă interdisciplinară anuală;

-

încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor Facultăţii EAM presupune
organizarea anuală a sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti care îşi desfăşoară activitatea
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în cadrul Facultăţii, precum şi stimularea participării la olimpiadele studenţeşti pe domenii
organizate sub egida AFER. În luna martie (16-27 martie) s-a desfăşurat înscrierea
lucrărilor studenţilor ASE pentru Sesiunea Stiinţifică Studenţească 2015, iar în luna aprilie
(24 aprilie) a avut loc Sesiunea Ştiinţifică Studenţească anuală, eveniment ce a prilejuit
întâlnirea şi confruntarea celor mai bune lucrări realizate de studenţi şi masteranzi. În urma
selecţionării celor mai bune lucrări, au fost acordate 2 premii de excelenţă (unul pentru
programele de licență și unul pentru programele de masterat);
-

s-au organizat, seminarii ştiinţifice ale doctoranzilor Şcolii Doctorale Economie 2;

-

apare, cu o frecvenţă semestrială, Revista Ştiinţelor Motricităţii Umane –MARATHON revistă interdiciplinară a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport;

-

masteranzii şi studenţii din anii terminali sunt încurajaţi să participe la activitatea de
cercetare ştiinţifică în cadrul colectivelor de cercetare de la nivelul Centrului de Cercetări,
Analize şi Politici Regionale;

-

s-a acţionat în direcţia dezvoltării competenţelor de cercetare ale tinerilor cercetători în
sensul creşterii numărului de articole în reviste/publicații ISI din străinătate participante la
concursul de premiere anual organizat la nivelul ASE prin obţinerea de către aceştia a unor
burse de cercetare doctorală şi postdoctorală;

-

Pentru dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor s-a implementat Proiectul
Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în
domeniile Economic, Social și Medical EXCELIS, POSDRU/159/1.5/S/138907. Proiectul
strategic s-a derulat pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 8 aprilie 2014 și a
beneficiat de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5 „Programe doctorale şi
postdoctorale în sprijinul cercetării”

-

În vederea îndeplinirii indicatorului Managementul cunostinţelor: Număr de cercetatori din
cadrul facultăţii afiliaţi la polii de cercetare interdisciplinară de excelență, cadrele didactice
ale facultăţii au fost implicate în Proiectul Calitate și performanță în programele de
masterat prin integrarea competentelor de comunicare în afaceri și sustenabilitate în
societatea bazată pe cunoaștere; Contract nr.: POSDRU/156/1.2./G/137442, Proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
5
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Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”;
Domeniul major de intervenţie 1.2. ”Calitate în învăţământul superior”
Valorile indicatorilor de performanţă pentru anul 2015 pentru acest criteriu au fost îndeplinite.

2. Program de modernizare a procesului de învăţământ
Indicatorii asumaţi pentru modernizare a procesului de învăţământ pentru anul 2015 au fost
următorii:
Nr.
crt.

Indicatori de performanţă
1. Numărul studenților (IP 1.1)

Valoare
propusă

Activităţi

Perioada

Responsabil

Minim 2 serii/an,
program licenţă

Promovarea
facultăţii

Ianuarie Iunie
2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente

Ultimele
două
săptămâni
ale
semestrelor

Decan
Prodecani

Permanent
2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente
Decan
Prodecani
Directori
departamente

1 serie/an la cele
3 programe de
masterat ale
facultăţii

2. Gradul de satisfacție a
studenţilor privind
programele de studii (IP 1.2)

Minim 60%

3. Rata de absolvire a
programelor de studii (IP 1.3)

Minim 70%

4. Inserția pe piața muncii (IP
1.4)

Minim 50%

5. Evaluarea externă a calității
procesului educațional (IP
1.5)

Caravana ASE
Caravana
Facultăţii EAM
Ziua porţilor
deschise
Anchetă la
nivelul
studenţilor din
cadrul facultăţii
privind
procesul
didactic
Actualizarea
fişelor de
disciplină
Alumni ASE

Permanent
2015

Asociaţia
studenţilor
EAM

Menţinerea
gradului de
încredere
ridicat acordat
6

Stagii de
practică
Corelare
competenţe
absolvenţi
licenţă şi

Permanent
2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente
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de ARACIS în masterat cu
anul 2013
RNCIS
-

-

-

7. Internaționalizarea
Universității (IP 1.9): Număr
de programe
acreditate/reacreditate/
recunoscute internațional sau
dezvoltate în parteneriat la
nivelul facultatii

-

-

-

-

8. Internaționalizarea
Universității (IP 1.9): Număr
de programe în limbi de
circulaţie internaţională la
nivelul facultatii

-

-

-

-

9. Organizarea Școlii de Vară
Bucharest Summer
University Securitate și
siguranță alimentară –
Provocări pentru Mileniul III

1

Activități de
organizare,
didactice și de
mentorat

August 2015

Decan

6. Facilitati de invatare online Blended learning (IP 1.6)

Referitor la gradul de îndeplinire a obliectivelor asumate pe anul 2015 pentru programul de
modernizare a procesului de învăţământ, facem următoarele precizări:
-

numărul de studenţi admişi în anul universitar 2015-2016: 317 licenţă (la admiterea din
iulie 2015 am înregistrat un număr de 273 candidaţi cu prima opţiune la EAM, din care
256 la buget şi 17 la taxă şi un număr total de 1485 opţiuni); 145 master; 18 doctorat:
programul de licenţă EAM: 317, din care 192 la buget şi 125 la taxă; programul de master
EAAA: 52, din care 41 la buget şi 11 la taxă; programul de master EE: 42, din care 39 la
buget şi 3 la taxă; programul de master MPDRR: 51, din care 30 la buget şi 21 la taxă;
Şcoala Doctorală ECONOMIE 2: 6 candidaţi admisi la buget şi 12 candidaţi admisi la taxă,
din care 7 în iulie şi 5 în septembrie;

-

la nivelul programelor de licenţă şi masterat am avut, la 1 octombrie 2015, următoarele
efective de studenţi:
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Program studiu

TOTAL

Din care
Buget

Taxă

Licență
EAM I

317

192

125

EAM II

245

192

53

EAM III

217

183

34

Total licență

779

567

212

EAAA I

52

41

11

EAAA II

55

39

16

EE I

42

39

3

EE II

44

40

4

MPDRR I

51

30

21

MPDRR II

56

28

28

300

217

83

Masterat

Total master

-

în ceea ce priveşte programele de masterat, se organizează câte o serie, pentru fiecare din
cele 3 programe de masterat ale facultăţii;

-

rata de absolvire a programelor de studii depăşeşte cu mult nivelul planificat;

-

în ceea ce priveşte gradul de satisfacţie a studenţilor privind programele de studii, apreciem
că prezintă relevanţă procentul ridicat al absolvenţilor ciclului de licenţă care urmează
programele de masterat ale facultăţii noastre. De asemenea, din sondajele efectuate în
rândul candidaţilor la ciclul licenţă, a rezultat faptul că numeroşi candidaţi care au ales
programul de studii Economie Agroalimentară şi a Mediului au avut informaţii despre
acesta de la studenţi, masteranzi sau absolvenţi ai facultăţii noastre. Adăugăm şi faptul că
au fost aplicate chestionarele de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, toate cadrele
didactice ale Departamentului EAM obţinând calificativele bine şi foarte bine.
În conformitate cu procedura în vigoare în Academia de Studii Economice din
Bucureşti, la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, evaluarea cadrelor
didactice de către studenţi se realizează astfel: Reprezentanţii studenţilor primesc codurile
individuale de acces pe platforma de evaluare (de regulă în săptămâna a 12-a semestrului);
La sfârşitul săptămânii 12 (/începutul săptămânii 13) a semestrului se postează pe siteul
facultăţii anunţul referitor la acest proces, care include şi linkul pentru accesarea platformei
8
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de evaluare; La sfârşitul perioadei de evaluare, prodecanul desemnat primeşte un fisier ce
conţine toate evaluările realizate de către studenţii facultăţii, pentru cadrele didactice care
au desfăşurat activităţi didactice în semestrul respectiv, de la Direcţia TIC; La decanatul
facultăţii se realizează o analiză a rezultatelor şi se centralizează rezultatele într-un
document; La începutul semestrului următor evaluării, în prima şedinţă a Consiliului
Facultăţii se prezintă o sinteză a rezultatelor şi se realizează o analiză a acestora. În
Consiliul Facultăţii EAM studenţii au un număr de 6 reprezentanţi (dintr-un număr total de
21 membri); După finalizarea perioadei de evaluare şi a sesiunii de examene, prodecanul
desemnat transmite, individual, prin email, fiecărui cadru didactic rezultatele obţinute;
-

studenţii facultăţii EAM au participat, în calitate de grup ţintă, la proiectul Proiectul
“Marketingul si promovarea vinurilor romanesti - o carieră într-un domeniu de
perspectivă!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013. Investește în oameni! Proiectul a fost gândit și
elaborat pornind de la recomandările, strategiile și obiectivele identificate în POSDRU
2007-2013 și DCI, documente structurate sub influența analizei situației actuale de pe plan
național și a tendințelor ce se conturează la nivel european, urmărind să transpunăî practică,
prin măsuri și instrumente active strategii menite să susțină, sub toate aspectele, capitalul
uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importantă resursă a unei organizații în
particular și a unei societăți în general. Numărul de persoane asistate (elevi/studenți) în
tranziția de la școală la viața activă: 200; numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în
carieră: 400;

-

studenţii facultăţii EAM au participat, în calitate de grup ţintă, la proiectul Proiectul
Marketingul şi promovarea produselor româneşti – competenţe practice într-o carieră de
perspectivă!;

-

Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului furnizează informaţii necesare
elaborării raportului anual de autoevaluare a calităţii în Academia de Studii Economice din
Bucureşti;

-

în perioada octombrie - noiembrie 2015 a fost definitivat procesul de actualizare a fişelor de
disciplină, pentru toate disciplinele din planurile de învăţământ ale facultăţii;

-

cu privire la platforma de comunicare online.ase.ro, precizăm că au fost informaţi toţi
factorii interesaţi; sunt înregistrate iniţiative pentru utilizarea acesteia;
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-

anumite activităţi didactice presupun accesul studenţilor la materiale didactice şi studii de
caz postate pe pagina personală a cadrelor didactice. Pentru anumite discipline, între
studenţi şi cadre didactice se creează grupuri de comunicare virtuală (net working),
instrument de învăţare deosebit de apreciat de studenţi. Prin intermediul acestor grupuri se
poartă discuţii, se răspunde la întrebări, se pot face comentarii referitoare la tematicile
abordate la cursuri şi seminarii. Astfel, sunt create premisele unei comunicări de tip
continuu student-cadru didactic;

-

în anul 2015 două cadre didactice ale Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului
au urmat cursurile programului de masterat EDURES;

-

la Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport s-au desfăşurat: Cupa Dracula – baschet mixt;
Cupa Economistul – interfacultăţi – baschet; Cupa Academica- volei mixt – interfacultăţi;

-

a fost introdusă procedura antiplagiat. Cadrele didactice şi studenţii au participat, în luna
mai, instructajul de utilizare a procedurii antiplagiat care va fi aplicată obligatoriu asupra
tuturor lucrărilor de licenţă, dizertaţie şi doctorat începând din anul universitar 2014 - 2015,
conform Hotărârii CA Nr. 71/6.05. La instructaj au participat cadre didactice şi studenţi;

-

în perioada 30 august - 5 septembrie Facultatea de Business şi Turism și Facultatea de
Economie Agroalimentară şi a Mediului au derulat la Vatra Dornei proiectul intitulat
"Şcoala internaţională de vară", cu tema "Turism: ospitalitate şi cultură locală". În cadrul
acestuia, studenții au participat la prelegeri ale specialiştilor din industria ospitalităţii,
workshop-uri itinerante, aplicaţii de teren şi diverse concursuri de proiecte;

-

Școala internațională de vară Bucharest Summer University BSU 2015, un proiect
organizat de ASE, ALUMNI ASE și Uniunea Studenților ASE, prin intermediul Senatului
Studenților, s-a desfășurat în perioada 9-23 august 2015, cu mentoratul Facultății de
Economie Agroalimentară și a Mediului (a fost pentru prima dată când Facultatea EAM a
fost implicată în organizarea BSU). BSU este un program educaţional internaţional de
renume, ajuns la cea de-a 11 ediţie, ce îşi propune dezvoltarea perspectivelor participanţilor
prin dialog şi dezbateri cu specialişti atât din mediul academic, cât şi din mediul de afaceri.
Ediția din 2015 a propus temă Antreprenoriatul și mediul de business agroalimentar în
economia globală (Entrepreneurship and agribusiness intentions in the global economy);
numărul de participanți a fost 55, din peste 25 de ţări. Între speakeri s-au aflat: Gianluca
Lazeti (Metro International), Diego Begali (Profesor al Universității din Verona), Doru
Bulată (Consultant al Președintelui EximBank și Vice-Președinte EximBank).
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Valorile indicatorilor de performanţă pentru anul 2015 pentru acest criteriu au fost îndeplinite.

3. Program de dezvoltare a relaţiilor internaţionale
Indicatorii asumaţi pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale pentru anul 2015 au fost următorii:
Nr.
crt.
1.

Indicatori de performanţă
Mobilitatea internațională a
cadrelor didactice (IP 1.7)

Valoare
propusă
1 % din
cadrele
didactice ale
facultăţii
1% studenţi /
masteranzi

Activităţi
Participare la
conferinţe
internaţionale
Vizite universităţi
din străinătate
Programe
ERASMUS

Peri
oada
Perma
nent
2015

Responsabil

Perma
nent
2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente
-

Decan
Prodecani
Directori
departamente

2.

Mobilitatea internațională a
studenților (IP 2.2)

3.

Internaționalizarea Universității
(IP 1.9): Număr de programe
dezvoltate în parteneriat
international la nivelul facultatii
- în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale ale facultăţii, acestea au fost întărite şi
impulsionate de participările cadrelor didactice la manifestările ştiinţifice internaţionale, pe
de o parte, dar şi de activităţile desfăşurate cu ocazia Conferinţelor Internaţionale ale
facultăţii (CAFEE 2015 şi PEEC 2015);
-

pe websiteul facultăţii sunt publicate oportunităţile de mobilităţi, astfel încât studenţii şi
cadrele didactice să fie în permanenţă informaţi;

-

în anul universitar 2014-2015 un număr de 6 studenţi şi masteranzi ai facultăţii EAM au
participat la Programul ERASMUS. În luna februarie (9 - 27 februarie) s-au desfăşurat
înscrierile pentru mobilităţile Erasmus. Pe parcursul mai multor zile au fost organizate
workshop-uri de prezentare a detaliilor legate de programul şi oferta de mobilităţi de studii
în anul universitar 2015-2016;

-

au fost impulsionate activităţile din cadrul Visegrad University Association, la care
facultatea este membră, prin nominalizarea unui cadru didactic al facultăţii ca membru al
Editorial Board al Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development şi prin
diseminarea tututor informaţiilor referitoare la conferinţele ştiinţifice organizate de către
universităţile partenere şi posibilităţile de publicare în reviste ştiinţifice internaţionale;
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Clădirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, cod 010961
Telefon +40 21-3119791,92,93 / int. 111 şi 112 , Fax +40 21- 212.94.79
www.eam.ase.ro, e-mail: info@eam.ase.ro

-

au fost consolidate relaţiile de cooperare dintre facultatea noastră şi Universitatea Sankt
Petersburg;

-

Profesorul Diego Begalli de la Universitatea din Verona este membru al Şcolii doctorale
ECONOMIE 2.

Valorile indicatorilor de performanţă pentru anul 2015 pentru acest criteriu au fost îndeplinite.

4. Program de dezvoltare a parteneriatului naţional
şi de promovare a imaginii universităţii noastre
Indicatorii asumaţi pentru dezvoltare a parteneriatului naţional şi de promovare a imaginii
universităţii şi facultăţii noastre pentru anul 2015 au fost următorii:
Nr.
Indicatori de performanta
crt.
1. Rețele/ asociații profesionale/
instituții (IP 4.1): Numărul de
participări la evenimente organizate
în cadrul rețelelor/asociațiilor
profesionale și a diverselor instituții

Valoare
propusă

Activitati

1
participare /
cadru
didactic

Participare la
evenimente
organizate în
cadrul:
Asociaţia
Română a
Apei;
Societatea
Română de
Ecologie;
Asociaţia
Degustătorilor
de Vin
Autorizaţi din
România etc.
Identificarea
potenţialilor
parteneri

2.

Rețele/ asociații profesionale/
instituții (IP 4.1): Numărul de afilieri
la noi rețele/asociații profesionale

1

3.

Interactiunea cu mediul de afaceri si
social (IP 4.2): Numărul de
parteneriate cu mediul de afaceri și
social dezvoltate la nivelul facultatii

2

4.

Interactiunea cu mediul de afaceri si

2

Activitatea de
practică
Vizite de
lucru în
teritoriu
Identificarea
12

Perioada

Responsabil

Permanent Decan
2015
Prodecani
Directori
departamente

Permanent Decan
2015
Prodecani
Directori
departamente
Permanent Decan
2015
Prodecani
Directori
departamente
Permanent Decan
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social (IP 4.2): Numărul de
evenimente organizate cu mediul de
afaceri și social la nivelul facultatii

unor oameni
de afaceri
reprezentativi

2015

Prodecani
Directori
departamente

Facilitarea
contactului
dintre cadre
didactice,
studenţi şi
oameni de
afaceri

5.

6,

7.

8.

9.

Interactiunea cu mediul de afaceri si
social (IP 4.2): Numărul de
participari la întâlnirile Consiliului
Consultativ
Interactiunea cu mediul de afaceri si
social (IP 4.2): Numărul de
participari la întâlnirile din cadrul
parteneriatului cu Universitatea de
Științe Agricole și Medicină
Veterinară
Interactiunea cu mediul de afaceri si
social (IP 4.2): Numărul de cursuri
organizate în cadrul programelor de
perfecționare Auditor în domeniul
siguranței alimentare
Interactiunea cu mediul de afaceri si
social (IP 4.2): Numărul de curusuri
organizate în cadrul programelor de
perfecționare Auditor de mediu
Incubator de afaceri (IP 4.3)

Promovarea
organizării
acestor
manifestări
Participarea la
reuniunea
Consiliului
Consultativ
Participare la
întâlniri

Permanent Decan
2015

1

Activități
didactice

Permanent Decan
2015
Prodecani

1

Activități
didactice

Permanent Decan
2015
Prodecani

-

-

-

2

2

Permanent Decan
2015
Prodecani

-

Referitor la Programul de dezvoltare a parteneriatului naţional şi de promovare a imaginii
universităţii şi facultăţii:
-

Facultatea EAM a participat activ la manifestările prilejuite de „Ziua porţilor deschise”,
concursuri ale studenţilor, la mobilităţile din cadrul evenimentului Caravana ASE.
În perioada 6-9 aprilie Serviciul Marketing şi Comunicare a organizat ZILELE PORȚILOR
DESCHISE - proiect realizat cu implicarea decanatelor, cadrelor didactice, personalului
administrativ şi a studenţilor-voluntari. ASE București a fost vizitată de aproximativ 3000
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de elevi din 72 de colegii și licee, dintre care 31 din Bucureşti şi 41 din ţară (din judeţele
Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov,
Neamţ, Prahova, Sibiu,Vâlcea,Vrancea). 3. Detalii despre oferta educaţională a fiecărei
facultăți, perspective şi oportunităţi de carieră au fost oferite pe toată perioada Zilelor
porților deschise la standurile din cadrul celei de-a doua ediții a Târgului Facultăţilor ASE,
organizat la parterul clădirii Angelescu. Elevii au participat în Aula Magna la prezentări și
discuţii cu decani, reprezentanți ai consiliului facultăților, ai Serviciului Marketing și
Comunicare despre metodologia de admitere la licenţă în 2015, au primit materiale
promoționale, au vizitat, conduși de studenți-voluntari, puncte de interes din cadrul
clădirilor ASE: amfiteatre, săli de lectură, de sport, cămine şi cantina. Mulțumim tuturor
decanilor, cadrelor didactice și studenților-voluntari pentru efortul depus în această
campanie de promovare a ASE!
În luna mai a fost finalizată varianta în limba română a Broşurii instituţionale a ASE pentru
anul universitar 2015-2016 şi urmează a ieşi de sub tipar la jumătatea lunii iunie.
Conceptul, grafica şi realizarea aparţin Serviciului Marketing si Comunicare din ASE.
În perioada 16 noiembrie - 4 decembrie s-a desfășurat cea de-a IV-a ediţie a CARAVANEI
ASE, ca parte a campaniei de promovare a universității noastre în licee şi colegii din ţară şi
din Bucureşti, a ofertei sale educaţionale, în vederea admiterii la licenţă 2016. Echipele
CARAVANEI ASE, formate din reprezentanți ai facultăților - cadre didactice și studenţi –
s-au deplasat pe parcursul întregii perioade în 15 județe din țară, unde s-au întâlnit cu elevi
și profesori din 42 de colegii și licee pentru a-i informa despre oportunitatea și modalitatea
de a deveni studenții primei universități economice și de administraţie publică a țării.
CARAVANA ASE a fost prezentă în cele mai bune colegii și licee din orașele Alexandria,
Brăila, Buzău, Călărași, Câmpina, Câmpulung, Focșani, Galaţi, Găieşti, Moreni, Pitești,
Ploiești, Pucioasa, Roșiori de Vede, Slobozia, Sinaia, Slatina, Târgoviște, Tecuci.
CARAVANA a fost reflectată de presa centrală și locală;
-

Facultatea EAM a participat la toate întâlnirile Consiliului Consultativ, organizate de către
ASE;

-

prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR este Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a
Economiştilor din România, Preşedinte al Comitetului Director al Asociaţiei Facultăţilor de
Economie din România şi Membru de onoare al Societăţii Ştiinţifice de Management din
România;
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-

prof. univ. dr. Gabriel Popescu este Preşedinte de Onoare al Consorţiului de Extensie şi
Dezvoltare Rurală Călăraşi;

-

prof. univ. dr. Dan Boboc este Preşedinte al Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din
România;

-

conf. univ. dr. Carmen Trică este membru al Asociaţiei Române a Apei din luna mai 2013;

-

cadre didactice ale facultăţii au fost implicate în grupurile de lucru ale Ministerului
Agriculturii pentru elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;

-

reprezentanţi

ai

facultăţii

au

participat

la

evenimente

organizate

în

cadrul

rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții:
- Concursul Internațional de Vinuri;
- Salonul Național de Vinuri GoodWine;
-

Menţionîm următoarele afilieri la noi rețele/asociații profesionale:
-

Membru în Visegrad University Association;

- Acord de parteneriat cu Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Grecia;
- Acord de Cooperare cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
- Acord de parteneriat cu Asociația Degustătorilor de Vinuri;
- Acord de parteneriat cu SC Naturalia Comercial Trading SRL;
- Accord de parteneriat cu Liceul Teoretic CA Rosetti, București;
- Acord de parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară București;
-

Următoarele evenimente au fost organizate împreună cu mediul de afaceri și social:
-

Curs prezentat studenților de la programul de masterat Economie Ecologică de
către Anton Giminadis, reprezentant APIA;

-

-

Curs prezentat studenților de către reprezentanții societății Albalact;

-

Curs prezentat studenților de către reprezentanții societății Carrefour;

-

Vizită de documentare a studenților la Târgul INDAGRA;

în Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului funcţionează programul de master
Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală şi Regională, organizat în parteneriat cu
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): un număr important de masteranzi
provine din structurile MADR, iar între specialiştii care desfăşoară activităţi didactice la
acest program sunt şi angajaţi ai MADR; de asemenea, absolvenţi ai acestui program de
masterat au fost angajaţi în MADR;
15
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-

în perioada 9 - 13 martie ASE Bucureşti a organizat cea de-a doua ediţie a Forumului
pentru Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat. Forumul a reunit timp de cinci zile invitați şi
specialişti de top din mediul de afaceri, academic, diplomatic şi guvernamental, care au
dezbătut problemele economiei naționale în cadrul unor întâlniri interactive, desfășurate în
Aula Magna și sala de conferinţe Virgil Madgearu. Forumul pentru Dezvoltare Durabilă şi
Antreprenoriat este un proiect iniţiat de Academia de Studii Economice din Bucureşti prin
intermediul Facultății de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine și a Facultății
de Economie Agroalimentară și a Mediului, în parteneriat cu Asociația Pro Magna, care îşi
propune să ofere perspective pe teme relevante pentru studiu şi implementarea și
gestionarea atât a dezvoltării durabile, cât și a spiritului antreprenorial;

-

în data de 30 octombrie a avut loc o dezbatere deschisă cu privire la Parteneriatul
Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii şi impactul său asupra relaţiilor economice
transatlantice şi guvernanţei economice naţionale. Evenimentul a fost susţinut de Centrul de
Cercetări în Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Facultăţii de Relaţii Economice
Internaţionale. Facultatea EAM a fost coorganizator al evenimentului;

-

în 15 decembrie 2015 a avut loc întâlnirea Biroului Consiliului de Administraţie cu cadrele
didactice ale Facultăţii EAM a, având ca tema bunul mers al universităţii;

-

în luna decembrie, Asociaţia Studenţilor EAM în parteneriat cu Facultatea de Economie
Agroalimentară şi a Mediului au organizat evenimentul: "Cariere de succes în
agribusiness", cu participarea unor invitaţi din mediile academic şi de afaceri.

Valorile indicatorilor de performanţă pentru anul 2015 pentru acest criteriu au fost îndeplinite.

5. Program de îmbunătăţire a activităţii sociale şi a condiţiilor de viaţă
a studenţilor şi angajaţilor
Indicatorii asumaţi pentru îmbunătăţirea activităţii sociale şi a condiţiilor de viaţă a studenţilor
şi angajaţilor pentru anul 2015 au fost următorii:
Nr.
crt.

Indicatori de performanta
1. Viața studențească (IP 2.1):

Valoare
propusa
1/lună

Reuniuni de lucru cu
reprezentanți ai Asociaței
Studenților Facultății Economie
Agroalimnetară și a Mediului
16

Activitati

Perioada

Responsabil

Reuniuni de
lucru cu
studenţii

Permanent
2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente
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ASEAM
2. Dezvoltarea profesională a

1

Programul de
master
EDURES

personalului (IP 5.2) : Nr.
Cadrelor didactice formate prin
programul de master EDURES

Ianuarie –
iunie 2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente

Din perspectiva îmbunătăţirii activităţii sociale, facem următoarele menţiuni:
-

în anul 2015 două cadre didactice ale Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului
au urmat cursurile programului de masterat EDURES;

-

au fost organizate întâlniri periodice ale studenţilor cu conducerea facultăţii, însă dialogul
cu reprezentanţii acestora este permanent;

-

au fost organizate sesiuni speciale de discuţii şi informare cu studenţii anului I, ciclul de
licenţă;

-

a fost continuată "tradiţia" în ceea ce priveşte participarea la Liga economistul la fotbal,
echipa facultăţii finnd alcătuită din studenţi şi cadre didactice;

-

la ceremoniile de absolvire, respectiv deschidere a anului universitar participă întreg corpul
profesoral al facultăţii;

-

a fost reorganizat un eveniment deosebit, în luna decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
care s-a bucurat de un real succes şi de apreciere. Evenimentul a avut nu doar o componentă
culturală, respectiv un concert de colinde susţinut de studenţii şi masteranzii facultăţii, ci şi
o componentă de promovare a imaginii facultăţii, concretizată într-un concurs cu premii;

-

studenţii facultăţii s-au implicat într-un număr foarte mare la promovarea facultăţii: au
participat la Caravana ASE, au fost implicaţi în activitatea de admitere la programele de
studiu, la Săptămâna porţilor deschise;

-

studenţii facultăţii au un aport substanţial la promovarea facultăţii în mediul virtual, prin
postările şi comentariile pe care le fac pe paginile de facebook ale facultăţii şi ale grupurilor
lor.

Valorile indicatorilor de performanţă pentru anul 2015 pentru acest criteriu au fost îndeplinite.

6. Program de motivare a membrilor comunităţii universităţii
şi de creştere a satisfacţiei acestora
Indicatorii asumaţi pentru motivare a membrilor comunităţii universităţii şi de creştere a
satisfacţiei acestora pentru anul 2015 au fost următorii:
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Nr.
crt.

Indicatori de
performanta
1. Gradul de satisfacție a
personalului (IP 5.3)

Valoare
propusa
Minim 50%

Activitati

Perioada

Responsabil

Realizarea
unor discutii
informale
pentru
colectarea
opiniilor
membrilor
comunitatii
facultăţii

Permanent
2015

Decan
Prodecani
Directori
departamente

Din această perspectivă, precizăm:
-

în anul 2015, conducerea facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului a utilizat
pentru activitatea managerială platforma share-point a universităţii. De asemenea, cea mai
mare parte a comunicării interne a facultăţii s-a realizat online, creându-se premisele
realizării unei platforme care să fie utilizată pentru implementarea unui leadership
participativ la nivelul facultăţii.

-

raportul anual privind indicatorii de performanţă la nivelul facultăţii se publică on-line pe
platforma share-point a universităţii.

-

în luna februarie a fost realizat un sondaj în rândul studenţilor referitor la satisfacţia
acestora.

Câteva dintre aprecierile studenţilor şi masteranzilor sunt prezentate în continuare:
”Vreau să fac masteratul tot la EAM!!!!”
„Este o facultate de viitor, cu multiple șanse de angajare după finalizarea studiilor.”
„Orarul a fost lejer, am avut timp atât pentru studiu individual cât şi pentru hobbyuri.”
„Cursurile sunt accesibile și interesante.”
„Cunoştinţele acumulate în această facultate îmi vor fi de folos în clădirea carierei mele”
”Facultatea mi-a facilitat accesul pentru angajare la o firmă specializată
în managementul fondurilor europene.”
“Nu a fost prima pe lista mea de opțiuni, dar nu regret nici o clipă că am ajuns sa studiez la această
facultate, într-o mare familie, cu oameni calzi și înțelegători. Consider că această facultate este
viitorul nostru, al tinerilor ambițiosi și cu potențial ridicat!”
“Facultatea ne sprijină și în activitățile de voluntariat desfășurate prin intermediul Asociației
Studenților la EAM. În Asociație realizăm proiecte care contribuie la dezvoltarea noastră
profesională și personală. Opinia noastră este luată în considerare.”
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“Cunoştinţele acumulate în această facultate îmi vor fi de folos în clădirea carierei mele.”
-

semestrial s-a realizat evaluarea cadrelor didactice de către studenţii facultăţii; rezultatele
evaluării sunt analizate şi interpretate în şedinţele Consiliului facultăţii;

-

rezultatele evaluării studenţilor au demonstrat un grad ridicat de satisfacţie, majoritatea
cadrelor didactice obţinând calificatvul FOARTE BINE;

-

studenţii facultăţii EAM au participat, în calitate de grup ţintă, la proiectul Proiectul
“Marketingul si promovarea vinurilor romanesti - o carieră într-un domeniu de
perspectivă!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013. Investește în oameni! Proiectul a fost gândit și
elaborat pornind de la recomandările, strategiile și obiectivele identificate în POSDRU
2007-2013 și DCI, documente structurate sub influența analizei situației actuale de pe plan
național și a tendințelor ce se conturează la nivel european, urmărind să transpunăî practică,
prin măsuri și instrumente active strategii menite să susțină, sub toate aspectele, capitalul
uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importantă resursă a unei organizații în
particular și a unei societăți în general. Numărul de persoane asistate (elevi/studenți) în
tranziția de la școală la viața activă: 200; numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în
carieră: 400;

-

Fiecare an de studiu are desemnat câte un DECAN DE AN cu rolul de tutore;

-

Studenţii sunt instruiţi pentru a se înscrie pe pagina de web a ALUMNI ASE;

-

În vederea îmbunătăţirii şi eficientizării comunicării student – conducere facultate, la
nivelul Decatului EAM, se practică "Sistemul Uşii Deschise";

-

s-a continuat implementarea Sistemului de control managerial intern.
În luna ianuarie a avut loc întâlnirea de lucru a Comisiei de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de
control intern/managerial. În atenția comisiei s-au aflat completarea Chestionarelor de
autoevaluare a SCIM în baza Ghidului elaborat de Compartimentul Audit Public Intern;
analizarea Registrului riscurilor și a formelor de control în vederea identificării
funcțiilor sensibile din entitate și, după caz, a planului de rotație, în baza listei
actualizate a Direcției Resurse Umane; aprobarea Registrului riscurilor Ed.1/2013,
Rev.1/2015;

aprobarea

Programului

de

dezvoltare

a

sistemului

de

control

intern/managerial în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti – revizuit și
constituirea Grupului de lucru.
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În luna iulie a avut loc ședința Comisiei de Control Managerial Intern (SCIM).
Problemele dezbătute au fost: abrogarea prin OMFP 808/2015 a OMFP 946/2005
privind controlul intern managerial și inlocuirea acestuia prin OSGG nr. 400/2015;
revizuirea Programului managerial referitor la dezvoltarea SCIM, în acord cu OSGG
400/2015, raportarea semestrială privind implementarea SCIM și registrul riscurilor
revizuit la 30.06.2015;
-

decanul Facultăţii EAM a participat la întâlnirile Consorţiului Universitaria. În zilele de 13
și 14 noiembrie la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia s-a desfăşurat
întâlnirea Consorţiului Universitaria. În cadrul acesteia rectorii primelor cinci mari
universităţi ale României au semnat Rezoluţia "Învăţământul superior românesc Actualităţi şi perspective. Finanţare, cercetare, internaţionalizare, calitate." Din Consorţiul
Universitaria fac parte Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest
din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi
Academia de Studii Economice din Bucureşti. Rectorii celor cinci universități, ceilalți
reprezentanți ai acestora au dezbătut probleme de actualitate din mediul universitar
românesc: finanțarea în învățământul superior și fondurile europene, finanțarea cercetării
din universități; comunicare, internaționalizare și Erasmus+ UE și non UE; relevanța
ranking-urilor internaționale pentru universitățile din România; managementul calității în
învățământul superior; adaptarea politicii de resurse umane la evoluția cadrului legislativ și
impactul cercetării asupra relației cu mediul de afaceri; bursele doctorale și postdoctorale în
perioada de programare 2014- 2020; mobilitățile studențești în consorțiu între deziderat și
realitate;

-

în perioada 26-30 octombrie au avut loc Ședințele de alegeri la nivelul departamentelor
ASE: director Departamentului EAM a fost ales dl. prof. univ. dr. Gabriel Popescu iar
director al Departamentului de Educaţie Fiyică şi Sport prof. univ. dr. Gheorghe Jinga;

-

membrii în Senatul ASE sunt, începând din luna decembrie 2015: prof. univ. dr. Nicolae
Istudor; prof. univ. dr. Gabriel Popescu şi prof. univ. dr. Gheorghe Jinga;

-

Reprezentanţii în Consiliul Facultăţii EAM sunt, începând din luna decembrie
2015/ianuarie 2016: prof. univ. dr. Dan Boboc; prof. univ. dr. Mariana Bran; prof. univ. dr.
Nicolae Istudor; lect. univ. dr. Raluca Georgiana Lădaru; prof. univ. dr. Gabriel Popescu;
prof. univ. dr. Mirela Stoian; conf. univ. dr. Carmen Trică; conf. univ. dr. Teodora
Dominteanu; conf. univ. dr. Dan Cristian Mănescu; lect. univ. dr. Ionela Cristina Nae; lect.
20

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Clădirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa nr. 5-7, sector 1, Bucureşti, cod 010961
Telefon +40 21-3119791,92,93 / int. 111 şi 112 , Fax +40 21- 212.94.79
www.eam.ase.ro, e-mail: info@eam.ase.ro

univ. dr. Neluţa Smâdu; conf. univ. dr. Raluca Florentina Creţu; conf. univ. dr. Marilena
Chiva Papuc; conf. univ. dr. Liana Elena Anica Popa; conf. univ. dr. Cristian Neculăescu;
student Andrei Laura Ionela, anul I EAM; student Stoian Daniela Gabriela, anul I EAM;
student Dobre Ștefan, anul II EAM; student Aldea Georgiana, anul III EAM; student Gafiță
Valentina, anul I master MPDRR; student Grosu Petruța Simona, anul II master EE.
Valorile indicatorilor de performanţă pentru anul 2015 pentru acest criteriu au fost îndeplinite.

7. Program de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri europene
Indicatorii asumaţi pentru monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri europene pentru anul
2015 au fost următorii:
Indicatori
Sprijinirea programelor
implementate de către
colective ale facultatii

Popularizarea în rândul
membrilor comunităţii
academice a facultăţii a
oportunităţilor de
finanţare din fonduri
europene

Valoare
propusa
Minim 2
proiecte

1 intâlnire pe
semestru

Activitati

Perioada

Responsabil

Oferirea de
suport ştiinţific
şi, acolo unde
este posibil, în
derularea
acţiunilor
implicate de
respectivele
proiecte
Realizarea
semestrială a
unui workshop

Permanent
2015

Decan
Prodecani
Directori departamente

Semestrial

Decan
Prodecani
Directori departamente

Din aeastă perspectivă, facem următoarele menţiuni:
-

în Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului funcţionează Centrul de Cercetări
Analize şi Politici Regionale. Activitatea Centrului integrează eforturile propriilor
cercetători, ale doctoranzilor Şcolii doctorale Economie II, masteranzilor şi studenţilor
implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică;

-

în cadrul parteneriatului Visegrad University Association, s-au facut mai multe propuneri
de proiecte de cercetare cu finanţare europeană;

-

membrii comunităţii facultăţii EAM au fost implicaţi în implementarea, managementul şi
desfăşurarea următoarelor proiecte cu finanţare europeană:
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- Proiectul Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și
postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical EXCELIS,
POSDRU/159/1.5/S/138907. Proiectul strategic s-a derulat pe o perioadă de 18
luni începând cu data de 8 aprilie 2014 și a beneficiat de finanțare nerambursabilă
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5 „Programe doctorale şi
postdoctorale în sprijinul cercetării”.
- Proiectul “Marketingul si promovarea vinurilor romanesti - o carieră întrun domeniu de perspectivă!”, cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013.
Investește în oameni! Proiectul a fost gândit și elaborat pornind de la
recomandările, strategiile și obiectivele identificate în POSDRU 2007-2013 și DCI,
documente structurate sub influența analizei situației actuale de pe plan național și
a tendințelor ce se conturează la nivel european, urmărind să transpunăî practică,
prin măsuri și instrumente active strategii menite să susțină, sub toate aspectele,
capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importantă resursă a
unei organizații în particular și a unei societăți în general. Numărul de persoane
asistate (elevi/studenți) în tranziția de la școală la viața activă: 200; numărul
beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 400.
- Proiectul CALITATE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN PROGRAMELE DE
MASTERAT

PRIN

INTEGRAREA

COMPETENTELOR

DE

COMUNICARE ÎN AFACERI ȘI SUSTENABILITATE ÎN SOCIETATEA
BAZATĂ PE CUNOAȘTERE; Contract nr.: POSDRU/156/1.2./G/137442,
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; Axa prioritară nr. 1
„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”; Domeniul major de intervenţie 1.2. ”Calitate în
învăţământul superior”;
-

proiectul POSDRU/187/1.5/S/155463 „Susținerea excelenței în cercetarea științifică
doctorală interdisciplinară în domeniile economic, medical și al științelor sociale";
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-

la nivelul facultăţii şi departamentului se realizează popularizarea în rândul membrilor
comunităţii academice a facultăţii a oportunităţilor de finanţare din fonduri europene.

Valorile indicatorilor de performanţă pentru anul 2015 pentru acest criteriu au fost îndeplinite.

Decan,
Prof. univ. dr. Dan Boboc

29.01.2016
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