CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR GRUPULUI DE AUTOEVALUARE (SEG)
DECEMBRIE 2012- APRILIE 2013

2012
Perioda
04-06 decembrie

11-13 decembrie

Activităţi

Responsabilităţi



Prezentarea şi discutarea Ghidului IEP-EUA;
stabilirea modalităţilor prin care acesta să fie
cunoscut de către întreaga comunitate a USH.



Repartizarea membrilor SEG pe facultăţi
pentru coordonarea activităţii de colectare a
datelor şi informaţiilor necesare realizării
Raportului.

Membrii SEG



Stabilirea atribuţiilor membrilor SEG în
efectuarea documentării şi calendarul
îndeplinirii lor.
Discutarea machetei de lucru şi metodologiei
pentru redactarea, dezbaterea şi validarea
capitolelor Raportului.

Membrii SEG



2013

Perioda

Activităţi

7-10 ianuarie



Evaluarea stadiului de redactare a Raporului
de autoevaluare.

29-31 ianuarie



Discutarea şi fixarea listei de priorităţi ale
activităţii SEG în demersul de redactare şi,
ulterior, de revizuire a Raportului de
autoevaluare.

11- 14 februarie



18-21 februarie



Adoptarea hotărârii efectuării unor sondaje la
nivelul USH pentru colectarea de informaţii
cu
privire la gradul de satisfacţie al
studenţilor cu privire la calitatea unor servicii
oferite
de
Universitate
(biblioteci,
secretariate) şi cu privire la nivelul de
cunoaştere a Programului de evaluare
institiţională al USH de către EUA.
Prezentarea şi dezbaterea rezultatelor
sondajelor efectuate de către facultăţi pentru
colectarea de date cu privire la calitatea

Responsabilităţi

Membrii SEG

Membrii SEG
Decanii facultăţilor

serviciilor oferite de biblioteci şi secretariatele
facultăţilor şi cu privire
la nivelul de
cunoaştere a Programului de evaluare
instituţională al EUA şi a activităţilor derulate
în cadrul acestuia.
25-28 februarie



Revizuirea, completarea şi corectarea
capitolelor
I-III
ale
Raportului
de
autoevaluare instituţională a USH.

Membrii SEG

4-8 martie



Revederea, corectarea şi completarea
capitolelor IV-V ale Raportului de
autoevaluare instituţională.
Participarea D-nei prof. univ. dr. Epure
Manuela şi d-lui prof. univ. dr. Tănăsescu
Florian la „Atelierul de lucru post evaluare
instituţională dedicat celor 12 universităţi din
runda 1”.

Membrii SEG



11-14 martie





Prof. univ. dr. Epure
Manuela,
Prof. univ. dr.
Tănăsescu Florian

Prezentarea de către preşedintele SEG, prof.
univ. dr. Epure Manuela, a unei informări cu
privire la „Atelierul de lucru post evaluare
instituţională dedicat celor 12 universităţi din
runda 1”.
Reluarea revizuirii Raportului de autoevaluare
(runda a II-a) şi prezentarea formei rezultate
Rectorului USH.

18-21 martie



Verificarea anexelor la Raportul de
autoevaluare (conţinut şi amplasare în text);
operarea unor modificări.

Membrii SEG

25-26 martie



Finalizarea verificării anexelor şi pregătirea
Raportului pentru traducerea în limba
engleză.

Membrii SEG

01-04 aprilie



Elaborarea Programului preliminar al primei
vizite a EUA.

Prof. univ. dr. Epure
Manuela

6 aprilie



Discutarea
şi
aprobarea
Programului
preliminar al primei vizite a EUA cu
conducerea USH.

Rector,
Prorectori
Membrii SEG

22-25 aprilie



Finalizarea traducerii în limba
Raportului de autoevaluare.
variantei în limba engleză şi
acesteia, impreună cu varianta
română, tipografiei USH.

Departamentul
traduceri
Membrii SEG

engleză a
Corectarea
înaintarea
în limba

