ŞEDINŢE ALE GRUPULUI DE AUTOEVALUARE (SEG)

2012
4 decembrie, orele 12,00-13,30
Agendă:
- Prelucrarea Ghidului IEP- EUA.
- Stabilirea datelor de contact ale membrilor SEG şi a modalităţilor de comunicare.
- Repartizarea responsabilităţilor membrilor SEG pe entităţi academice.
- Stabilirea structurii informaţiilor ce urmează să fie obţinute şi a calendarului de lucru.
- Identificarea unor măsuri de eficientizare a activităţilor.
- Stabilirea modalităţilor de asigurare a transparenţei activităţii SEG.
- Fixarea datei următoarei şedinţe a SEG.
11 decembrie, orele 11,00-15,00
Agendă:
- Repartizarea sarcinilor fiecărui membru al SEG şi stabilirea calendarului îndeplinirii lor.
- Discutarea machetei de lucru pentru întocmirea rapoartelor de autoevaluare pe facultăţi.
- Repartizarea realizării anexelor pe fiecare membru al SEG.
- Stabilirea metodologiei de lucru pentru redactarea, discutarea şi validarea capitolelor
Raportului.
- Prezentarea soluţiei colaborative (on line) Google docs pentru acces la informaţii şi
sumarul proiectului Raportului.
- Coordonarea activităţii de colectare a informaţiilor de la facultăţi.
- Modul de comunicare între membrii SEG pe perioada vacanţei(20 decembrie 2012-05
ianuarie 2013).
- Discutarea deschiderii secţiunii „Evaluarea EUA” pe sit-ul USH şi administrarea
acestuia.
2013
10 ianuarie, orele 11,00-13,00
Agendă:
- Situaţia întocmirii rapoartelor de autevaluare la nivel de facultăţi şi stabilirea datei limită
pentru finalizarea acestora.
- Stadiul redactării Raportului de autoevaluare al USH.
- Misiunea reprezentantului studenţilor – membru al SEG.
Termen:
- Până la 20 ianuarie urmează să fie stabilită modalitatea de revizuire a Raportului de
autoevaluare al USH.
17 ianuarie, orele 10,30
Agendă:
- Evaluarea activităţii desfăşurate de SEG în cursul lunilor decembrie 2012 şi ianuarie
2013 (până la data întâlnirii grupului de lucru).
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-

Discutarea şi fixarea anexelor care trebuie instalate la secţiunea „Evaluarea EUA” de pe
sit-ul USH.
Stabilirea datelor privind revizuirea generală a Raportului de autoevaluare al USH.

29 ianuarie, orele 10,00-12,00
Agendă:
- Evaluarea situaţiei întocmirii rapoartelor de autoevaluare ale facultăţilor.
- Discutarea şi rezolvarea unor situaţii apărute în procesul redactării Raportului de
autoevaluare al USH.
- Discutarea listei de activităţi care urmează să le desfăşoare SEG în perioada următoare.
11 februarie, orele 11,00-12,45
Agendă:
- Discutarea rapoartelor de autevaluare ale facultăţilor şi modalitatea de utilizare a datelor
şi informaţiilor furnizate de acestea.
- Adoptarea hotărârii privind efectuarea unor sondaje la nivelul Universităţii pentru:
a) verificarea nivelului de cunoaştere a Programului de evaluare instituţională al USH
pentru EUA şi a activităţilor derulate în cadrul acestuia;
b) analizarea datelor sondajelor anterioare privind serviciile oferite de biblioteci şi
secretariatele facultăţilor.
- Analizarea şi aprobarea completărilor la Raportul de autoevaluare al USH.
- Instalarea în secţiunea EUA a site-ului USH a unor informaţii privind activitatea SEG.
Termen:
- 18 februarie: data limită pentru finalizarea prelucrării datelor colectate cu prilejul
efecutării sondajelor.
18 februarie, orele 10,00-12,30
Agendă:
- Prezentarea rezultatelor sondajelor şi stabilirea modalităţii folosirii datelor obţinute în
urma prelucrării chestionarelor (parţial la elaborarea Raportului şi integral la anexele
acestuia).
- Completarea cu noi date a Raportului de autevaluare şi trecerea la prima etapă a evaluării
integrale a celor 5 capitole ale acestuia începând cu următoarea întâlnire de lucru a SEG.
Termene:
- 1 martie: finalizarea evaluării generale a Raportului într-o primă etapă.
- 15 martie: încheierea evaluărilor Raportului şi pregătirea acestuia pentru a fi dat la
traducere în limba engleză.
25 februarie
- Revizuirea, corectarea şi completarea Cap.I. al Raportului de autoevaluare a USH.
(Introducere).
- Începutul revizuirii, corectării şi completării Cap.II. al Raportului de autevaluare( Norme,
valori, misiune şi obiective).
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26 februarie
- Finalizarea revederii integrale a Cap.II.
27 februarie
- Începutul revizuirii Cap.III al Raportului(Conducerea şi activităţile USH), completarea
cu noi date, modificarea unor texte, eliminarea altora etc.
28 februarie
- Încheierea revizuirii integrale a Cap. III. al Raportului.
4 martie
- Cap.IV(Practicile de evaluare a calităţii) şi Cap.V(Managementul strategic şi
capacitatea de schimbarea USH) sunt corectate şi completate.
5 martie
- Reverificarea Raportului în forma rezultată după operarea unor modificări în textele celor
5 capitole; schimbarea numărului anexelor şi surselor de la subsolul paginilor etc.
6 martie
- Prezentarea Rectorului USH a proiectului Raportului de autoevaluare în forma rezultată
după revizuire.
11 martie
- Informare prezentată de preşedintele SEG, prof. univ. dr. Epure Manuela, cu privire la
„Atelierul de lucru post evaluare instituţională dedicat celor 12 universităţi din runda 1”,
desfăşurat la Bucureşti în zilele de 7 şi 8 martie a.c.
- Completarea Raportului cu unele date şi informaţii care lipseau în forma revizuită;
discutarea reamplasării anexelor şi a notelor de subsol.
12 martie
- Revizuirea textului Raportului de autoevaluare, definitivarea amplasamentului şi
denumirii anexelor, precum şi repartizarea acestora pentru elaborare.
Termen: 14 martie definitivarea Raportului şi prezentarea acestuia Rectorului.
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