Prezentare proiect FDI
Domeniul
Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și
eticii academice
Titlul proiectului/acronim
INFORMATIZAREA PROCESELOR INSTITUȚIONALE PENTRU UN MANAGEMENT
EFICIENT AL CALITĂȚII DIN UNEFS / IMEC
Rezumat
Scopul proiectului este de informatizare a proceselor instituționale pentru un management
eficient al calității, prin îmbunătățirea procesului de întocmire a statelor de funcții, de gestionare
eficientă a informațiilor referitoare la studenții din ciclul III de studii și de evaluare periodică a
calității corpului profesoral și a programelor de studii, prin intermediul platformei existenteUMS.
Obiectivele răspund cerințelor PSI-MEC de asigurare a informatizării
proceselor/procedurilor instituționale pentru gestionarea integrată a resurselor, documentelor,
fluxurilor de lucru pentru gestionarea integrată a informațiilor statistice și a rapoartelor, precum
și a dezvoltării Sistemului de Informații privind Managementul Resurselor Umane.
Realizarea acestor obiective determină îndeplinirea cerințelor MEC de utilizare a
tehnologiei informațice în activitățile de zi cu zi.
Obiective
O1 – Dezvoltarea modulului existent State de funcții, conform particularităților de normare
specifice domeniului vocațional, luna 1-6;
O2 – Gestionarea eficientă a studenților doctoranzi prin modulul Doctorat, în sistemul UMS,
conform particularităților acestui ciclu de studiu, luna 1-9;
O3 – Dezvoltarea modulului de Evaluare on-line a cadrelor didactice de către studenți și de
evaluare periodică a programelor de studii, luna 1-9.
Principalele activitati
A1. Dezvoltarea modulului ”state de funcții” (lunile 1 - 6; contribuie la realizarea O1);
A2. Implementarea modulului ”doctorat” (lunile 1 - 9; contribuie la realizarea O2);
A3. Implementarea Modulului Informatic ”Evaluare Didactică” (lunile 1 - 9; contribuie la
realizarea O3);
Rezultate
R1 – A1 - 1 modul State de funcții, actualizat și dezvoltat, funcțional
R2 – A1 - 10 utilizatori instruiți pentru gestionarea modulului state de funcții;
R3 – A2 - 1 modul Doctorat, integrat în aplicația informatică existenta (UMS), funcțional;
R4 – A2 - 8 persoane instruite pentru utilizarea modulului doctorat;
R5 – A3 - 1 modul Evaluare didactică, integrat în aplicația informatică existentă (UMS),
funcțional;
R6 – A3 - 20 persoane din structurile de calitate ale UNEFS instruite pentru administrarea
modulului de evaluare didactică;
R7 – A3 – 50 de studenți instruiți pentru utilizarea modulului.

