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Obiectivele calității 
 
Principalele obiective ale Universităţii din Petroşani în domeniul managementului 

calităţii sunt: 
1. Promovarea culturii calităţii la nivel instituţional prin implementarea unui plan de 

instruire şi introducerea tehnicilor de lucru în grup în identificarea problemelor şi 
căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a activităţii pentru creşterea gradului de implicare 
şi receptivităţii la schimbare în rândurile managementului şi personalului universităţii. 

2. Crearea cadrului organizatoric necesar receptării şi promovării funcţiunilor aferente 
sistemului de asigurare a calităţii. 

3. Actualizarea regulamentelor privind activitatea didactică a cadrelor didactice şi a 
studenţilor în conformitate cu cerinţele legislative şi standardele în vigoare. 

4. Organizarea de dezbateri, de către comisiile de calitate, în colectivele în care 
acţionează, cu privire la problematica asigurării cursurilor, prelegerilor, activităţilor 
practice, etc., prin raportare la indicatorii si standardele optime stabilite. 

5. Asigurarea instruirii personalului cu responsabilităţi în domeniul managementului 
calităţii, a pregătirii de auditori interni si externi, asigurarea schimbului de experienţă 
şi a colaborării cu parteneri din ţara şi străinătate. 

6. Stabilirea de către Comisiile de calitate (responsabili calitate din cadrul fiecărei 
facultăţi) în anii, seriile de învăţământ, grupele de studenţi, centrele de cercetare prin 
intermediul cărora se implementează şi se monitorizează calitatea învăţământului. 
Elaborarea în fiecare an a unui raport privind nivelul calităţii activităţilor lor, 
îmbunătăţirile survenite în anul respectiv, lipsurile constatate si masurile stabilite 
pentru înlăturarea acestora. 

7. Adaptarea structurii organizatorice existente pentru gestionarea programelor de studii, 
în contextul noilor reglementări, a bugetelor de venituri şi cheltuieli aferente fiecărei 
structuri, urmărind ca organizarea instituţională să permită acordarea ofertei de 
programe de studiu la cerinţele mediului socio-economice, la cadrul naţional al 
calificărilor. 

8. Efectuarea de acţiuni de promovare a ofertei educaţionale care să asigure creşterea 
numărului de studenţi. 

9. Analizarea realistă a programelor de studii pentru a stabili: dezvoltarea pe termen 
scurt a programelor de studii performante, introducerea în oferta educaţională de noi 
programe de studii conform nevoilor pieţei muncii, renunţarea la programele de studii 
care nu sunt performante. 

10. Urmărirea asigurării în planurile de învăţământ a elementelor de specificitate şi 
oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor. 

11. Flexibilizarea programelor de studii în concordanţă cu opţiunile studenţilor, în paralel 
cu compatibilizarea internaţională, cu programele de studiu din Uniunea Europeană. 

12. Continuarea ofertei de discipline metodico-pedagogice pentru a oferi competenţe 
suplimentare studenţilor, iniţierea organizării masteratelor didactice. 

13. Crearea unui sistem educaţional modern bazat pe activităţi didactice interactive şi 
aplicative care să asigure formarea competenţelor cerute pe piaţa muncii. 

14. Introducerea evaluării periodice a contribuţiei individuale şi a stimulării performanţei 
şi iniţiativei în realizarea misiunii şi obiectivelor universităţii pentru întărirea 
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responsabilităţii întregului personal, începând cu managementul de la cel mai înalt 
nivel. 

15. Asigurarea concordanţei dintre specializarea cadrului didactic şi disciplinele predate, 
potrivit metodologiei ARACIS. 

16. Normarea activităţilor didactice în statele de funcţiuni în conformitate cu standardele 
ARACIS, normele interne ale Universităţii din Petroşani şi resursele financiare ale 
fiecărui program de studiu. 

17. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice ale universităţii prin susţinerea 
participării acestora la programe de pregătire şi perfecţionare din proprie iniţiativă sau 
organizate de Universitatea din Petroşani. 

18. Dezvoltarea corpului profesoral şi de cercetători propriu pe baza rezultatului evaluării 
cadrelor didactice. 

19. Asigurarea unor condiţii de lucru decente astfel ca fiecare cadru didactic să 
beneficieze de un spaţiu de lucru adecvat. Promovarea unui climat propice realizării 
profesionale, prin crearea de posibilităţi de accedere la posturi didactice superioare, 
prin îmbinarea armonioasă a intereselor instituţionale cu cele ale persoanelor. 
Organizarea de evenimente sociale comune care să permită o destindere normală: 
evenimente culturale, sportive, excursii, sărbătorirea în comun a unor evenimente. 

20. Promovarea tutoriatului şi asigurarea orelor de permanenţă la dispoziţia studenţilor, 
realizarea unei relaţii de parteneriat între student şi cadrul didactic. 

21. Aplicarea unui plan de comunicare sistemic ce vizează ameliorarea dialogului cu 
studenţii, cu cadrele didactice, cu angajatorii, cu alumnii şi celelalte părţi interesate 
din comunitate, urmărindu-se promovarea imaginii  fiecărei componente si realizarea 
coerentei instituţionale. 

22. Trecerea la utilizarea intensivă a tehnologii]or educaţionale moderne: smartboard, 
video conferencing, testare interactivă, etc. 

23. Organizarea de întâlniri anuale cu angajatorii care sunt principalii beneficiari ai 
rezultatelor activităţii universitare, cu scopul adaptării planurilor de învăţământ la 
cerinţele mediului socio-economic. 

24. Crearea unor condiţii corespunzătoare de efectuare a practicii, organizarea de târguri 
de practică unde partenerii economico-sociali îşi pot prezenta oferta de practică, şi 
încheierea de convenţii de practică. 

25. Extinderea activităţii de informare şi consiliere a studenţilor, prin eficientizarea 
activităţii Centrului de Consiliere Profesională şi ALUMNI. 

26. Auditarea internă a activităţilor didactice de la fiecare program de studiu  
27. Depunerea în termen a rapoartelor de autoevaluare internă şi documentaţiei necesare 

pentru dezvoltarea de noi programe de studii. 
28. Evaluarea şi monitorizarea permanentă a programelor de studiu urmărind 

transmiterea în termen a raportărilor periodice către minister, respectiv ARACIS. 
29. Achiziţionarea de pachete software specializate pentru domeniile de studiu din oferta 

educaţionala a Universităţii din Petroşani. 


