PROGRAMUL VIZITEI ECHIPEI DE EVALUARE EUA
‐A DOUA VIZITĂ 21‐24 OCTOMBRIE 2013‐
Ora

Ce şi cine?

ZIUA 0
După‐amiază
târziu
17:00‐19:00

20:00

9:00‐10:00

21 octombrie 2013

Sosirea membrilor echipei EUA
Întâlnire informativă
(sesiune de întrebări şi răspunsuri)
Participă membrii echipei EUA
Cina ‐ (Restaurant_)
Membrii echipei EUA cu
Rectorul şi persoana de legătură

ZIUA 1
8:30‐8:35

De ce?

Împărțirea sarcinilor, discuție
preliminară cu privire la structura
şi temele raportului de evaluare
Întâlnire de “bun venit”, reluarea
legăturilor,
parcurgerea
programului vizitei

22 octombrie 2013

Preluarea de la hotel a echipei EUA de către
persoana de legatură
Întâlnirea cu Rectorul
Membrii echipei EUA şi Rectorul
Translator : Ruxandra Vasilescu

10:10‐11:00

Întâlnire cu
membrii grupului director de autoevaluare
Membrii grupului de autoevaluare, membrii echipei
EUA, persoana de legătură, persoane care au sarcini
definite în vederea îndeplinirii obiectivelor.

11:10‐ 12:20

Întâlnire cu reprezentanți ai Consiliului de
Administrație

12:30‐ 13:40

Întâlnire cu reprezentanții Senatului
(Senat, Conducerea executivă)

13:50‐ 15:00

Prânz
(Membrii echipei EUA şi persoana de legătură
(Restaurant USH)

Dezbaterea, în particular, a
aspectelor pe care trebuie să se
pună accent în timpul vizitei şi în
raport
Dezbaterea oricăror schimbări la
nivel intern intervenite după
prima
vizită,
analizarea
impactului
primei
vizite,
revizuirea
informațiilor
suplimentare trimise membrilor
echipei, clarificarea oricăror
întrebări

Discutarea
relațiilor
dintre
membrii Senatului /membrii
organului
de
reprezentare
democratică
şi
membrii
Cabinetului
Rectorului
sub
aspectul
managementului
strategic şi al calității
Reflectare asupra impresiilor în
urma primei vizite şi completarea
informațiilor, după caz
1

15:10 – 15:50
Echipa EUA se
împarte în două
grupuri de lucru
şi simultan vor
discuta cu
reprezentanții
celor 2 facultăți

16:00‐16:50
Echipa EUA se
împarte în două
grupuri de lucru
şi simultan vor
discuta cu
reprezentanții
celor 2 facultăți

17:00‐17:50
Echipa EUA se
împarte în două
grupuri de lucru
şi simultan vor
discuta cu
reprezentanții
celor 2 facultăți

18:00‐19:30

20:00

Vizite la facultățile de Matematică şi Informatică
şi Litere
(Echipa EUA se împarte în două grupuri)
‐întâlnire cu Decanii (şi posibil Prodecanii)

Vizite la facultățile de Matematică şi Informatică
şi Litere
‐întâlnire cu reprezentanții corpului profesoral

Vizite la facultățile de Matematică şi Informatică
şi Litere
‐întâlnire cu studenții

Întâlnire de analiză
Doar echipa EUA
(Hotel)
Cină
(doar echipa EUA)
(restaurantul hotelului)

Prezentarea facultății: structuri,
managementul
calității
şi
management
strategic;
discutarea
relațiilor
dintre
facultăți şi structurile de la nivel
central;
informații
privind
procesul de autoevaluare; rolul
activităților de control al calității
în cadrul facultății
Discutarea
relațiilor
dintre
facultăți şi structurile de la nivel
central;
informații
privind
procesul de autoevaluare; rolul
activităților de control al calității
în cadrul facultății; recrutare de
personal;
dezvoltarea
personalului;
strategii
de
motivare.
Opiniile studenților cu privire la
experiența lor (de ex., activitatea
de studiu, informațiile furnizate
de aceştia cu privire la controlul
calității şi procesul decizional
(strategic)
Schimbarea
retrospectiva zilei

impresiilor,

Reflectarea asupra impresiilor şi
începerea pregătirii raportului
oral

ZIUA 2 23 octombrie 2013
09:00‐10:00
10:10‐11:10
11:20‐12:20
12:30‐13:50
14:00‐15:00
15:10‐16:10

Întâlnire cu Departamentul pentru Asigurarea Calității
şi Prorectorul cu probleme de asigurarea calității
Întâlnire cu Prorectorul responsabil cu Cercetarea şi
Comisia pentru cercetare ştiințifică a Senatului
Întâlnire cu Prorectorul responsabil cu Educația şi
Comisia pentru învățământ a Senatului
Prânz
Echipa EUA şi persoana de legătură (Restaurant USH)
Întâlnire cu echipa de management financiar a USH
(Dl. Gârbea, D‐na Drăguț, D‐na Negrău)
Întâlnire cu reprezentanții Asociației Studenților
Arhitecți

Opiniile studenților cu privire la
instituție, la relațiile cu membrii
Cabinetului
Rectorului,
la
informațiile furnizate de studenți
legat de managementul calității şi
procesul decizional (strategic)
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16:30

20:00
22:00

Întâlnire de analiză şi începerea redactării raportului
(Hotel)

Cină
(doar echipa EUA)(Restaurantul hotelului)
Schițarea raportului oral (Hotel)
Doar membrii echipei EUA

Schimb de impresii, retrospectiva
zilei şi întocmirea unui proiect de
raport oral (membrii echipei de
evaluare au nevoie de o sală de
lucru la hotel pentru îndeplinirea
acestei sarcini)
Continuarea întâlnirii de analiză
(membrii echipei de evaluare au
nevoie de o sală de lucru la hotel
pentru
îndeplinirea
acestei
sarcini)

ZIUA 3 24 octombrie 2013
09:00‐10:00

Întâlnire finală cu Rectorul
Rectorul, membrii echipei EUA

10:00‐10:30

Întâlnire de analiză şi eventuale modificări ale
raportului
Doar membrii echipei EUA
Prezentarea raportului oral
Membrii echipei EUA, Rectorul şi membri ai instituției
(Senatul USH, decanii şi echipa de autoevaluare)
Prânz
(Restaurant USH)
Plecarea echipei EUA

11:00

13:00
După amiază

Discutarea proiectului de raport
oral doar cu Rectorul, pentru a se
asigura că reflectă constatările
membrilor echipei de evaluare
precum şi nevoile Rectorului sub
aspectul dezvoltării instituției
Ajustarea raportului oral în urma
discuției cu Rectorul
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