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OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 2016-2017 

UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Nr Obiectiv Acţiuni Termen 
crt 
În domeniul sistemului de manapement al calităţii 

1.1. Responsabilizarea privind SMC a directorilor 
Noiembrie 

de departamente şi a reprezentanţilor facultăţilor pe 
2016 

probleme de calitate. 

Menţinerea certificării 

sistemului de 
1. management al calităţii, 

1.2. Stabilirea obiectivelor în domeniul calităţii, la 
Octombrie/ 

conform SR EN ISO 
nivelul tuturor structurilor universităţii . 

Noiembrie 
9001:2008 2016 

Conform 
1.3. Efectuarea de audituri interne la nivelul programului 
structurilor universităţii . de audit 

intern 

F 003.2010.Ed.2 

Responsa'bil 

- Directori de 
departamente; 
- Prorector 
învăţământ şi 

asigurarea calităţii; 
- ŞefBEAC. 
- Decani; 
- Directori de 
departamente; 
- Director general 
administrativ; 
- Directori direcţii; 
- Şefi servicii şi 
birouri. 

- Prorector 
învăţământ şi 

asigurarea calităţii; 

Cod document 
0803 

1/9 
17.10. 2016 

Edi ia/R-evizi~L 1 I Q 1 2 3 4 5 

"~ I >. ..._ 

' ' 
1c'r'" "16 " . IIl · 1ca 9r de ,_,, \._. (. „ ... ·. / 

·-p'etf ohnantă Resurse 

A) Umane: 
- personal 
didactic şi 
nedidactic din 
universitate; 
- evaluatori 
interni. 

Recertificare SMC B)Financiare: 
- plata tarifelor 
contractuale, 
pentru 
prestatorii de 
servicii de 
evaluare şi 
menţinere a 
certificării. 

SMQ/0803 
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UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

- Corpul auditorilor 
interni; 
- ŞefBEAC. 
- Prorector 

- 1.4. Elaborarea (când este cazul) a unor noi Septembrie învăţământ şi 

proceduri şi revizuirea celor existente. 2017 asigurarea calităţii; 
-SefBEAC. 
- Prorector 

1.5. Ţinerea sub control a proceselor din cadrul 
Anual 

învăţământ şi 

SMC. asigurarea calităţii ; 

-ŞefBEAC . 

Septembrie/ 
- Prorector 

1.6. Efectuarea auditului de supraveghere, din 
Octombrie 

învăţământ şi 

partea organismului de certificare. 
2017 

asigurarea calităţii ; 

- ŞefBEAC . 

- Prorector 
1. 7. Monitorizarea indicatorilor de performanţă Septembrie învăţământ şi 

stabiliţi. 2017 asigurarea calităţii; 
-ŞefBEAC. 

În domeniul educatiei/formării continue 
Diversificarea şi 
consolidarea ofertei 
educaţionale, pe baza Prorector învăţământ 

cererii sociale şi crearea 2.1. Autorizarea funcţionării provizorii, evaluarea 
şi asigurarea calităţii; 

mecanismelor de periodică şi acreditarea programelor de studii Septembrie 
ŞefBEAC; 

2. Decani; 
adaptare şi anticipare a universitare de licenţă şi de masterat, propuse de 2017 

Directori de 
programelor de studii, facultăţi. 

kiepartament. 
în raport cu evoluţiile 
mediului economic, 
social şi educaţional. 

F 003.2010.Ed.2 

Cod document 

0803 
2110 
17.10.2016 

Edi ia/Revizia 1/012345 

A) Umane: 
personal 

Pbţinerea sau, după 
didactic şi 

~az, menţinerea 
nedidactic 

autorizării provizorii/ 
propriu; 
evaluatori interni 

acreditării/încadrării 
şi externi. 

~ntr-un domeniu 
B) Financiare: 

acreditat. 
contravaloarea 

axelor de 
evaluare. 

SMQ/0803 
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OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALIT ĂŢll 2016-2017 

UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

2.2. Implementarea sistemului de admitere on-line 
la programele de studii din oferta educaţională a 
UVT, în scopul eficientizării procesului de 
admitere a candidaţilor. 

2.3 . Compatibilizarea conţinuturilor planurilor de 
învăţământ şi a metodelor de evaluare, cu 
standardele europene, creşterea dimensiunii 
formative a procesului educaţional şi focalizarea 
acestuia pe rezultatele învăţării. 

' 

2.4. Elaborarea de către personalul didactic al UVT 
a manualelor şi caietelor de lucrări/seminare (cu 
ISBN), necesare acoperirii conţinuturilor 
disciplinelor predate. 

Iulie 
2017 

Septembrie 
2017 

Septembrie 
2017 

Cod document 
0803 

3/10 
17.10.2016 

Edi ia/Revizia 1/Q12345 

Rector; 
Prorector pentru 
robleme sociale şi 
tudenţeşti ; 

Prorector învăţământ 
i asigurarea calităţii ; 

Decani; 
Directori de 
epartamente; 
Director general 
dministrativ. 

Decani; 
Prorector învăţământ 
i asigurarea calităţii. 

Prorector învăţământ 
i asigurarea calităţii; 
Decani; 
Şeful Bibliotecii UVT; 
Directori de 
epartamente; 
Director DIDFC; 
Director DPPD. 

ealizarea admiterii 
n-line la nivelul 

T. 

evizuirea tuturor 
rogramelor de 
tudiu, în 
onformitate cu 
etodologia şi 

tandardele ARACIS. 

ealizarea, la nivelul 
T, a cel puţin 20 

e manuale, cursuri 
format electronic 

i caiete de lucrări, 
arţi de specialitate, 
u ISBN. 

)Umane: 
personal 
idactic, didactic 
uxiliar şi 
edidactic 
ropriu. 

~Financiare -
ontravaloarea 
odului de 

dmitere on-line. 

Umane: 
ersonal didactic 
i nedidactic 
ropriu. 

) Umane: 
ersonal didactic. 
~Financiare: 

lata achiziţiilor 
ecarte. 

SMQ/0803 
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Şef Birou consiliere, 
- orientare în carieră şi 

legătură cu mediul 
economic 

2.5. Valorificarea calificării universitare obţinute. Anual 

Decani 

- Decani; 
- reprezentanţii 

facultăţilor pe 
probleme de calitate. 

- Prorector învăţământ şi 
asigurarea calităţii; 

Creşterea calitativă a 3 .1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, Septembrie 
-Decani; 

3. - Directori de 
procesului didactic. colegi şi management. 2017 

departamente; 
- Director DPPD; 
- Responsabili SMC. 

F 003.2010.Ed.2 

Cod document 

0803 
4/10 
17.10.2016 

Edi ia/Revizia 1/Q12345 

Capacitatea de a se 
angaja pe piaţa munci~ 
la nivelul calificării 
universitare, în termen 
de 2 ani, > 40 % (pentru 
absolvenţii studiilor de 
licenţă) şi > 50 % 
lpentru absolven~i Umane: 

studiilor de master). personalul 

Continuarea studiilor 
uidactic şi 
nedidactic, 

universitare de licenţă, implicat în 
prin studii de masterat, activitatea de 
pentru absolvenţii monitorizare. 
ultimelor două promoţii 

„ 

>20%. 

Nivelul de satisf~e a 
studenţilor, în raport cu 
dezvoltarea profesională 
şi personală asigurată de 
universitate> 50 %. 

Evaluarea cadrelor Umane: 
didactice, conform personal 
planificărilor klidactic; 
întocmite de facultăţi. studenţi. 

SMQ/0803 
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- Decani; 
- Prodecani; 
- Secretari şefi ai 
facultăţilor; - - Director DPPD; 

3.2. Utilizarea cataloagelor on-line pentru 
2017 - Director DIDFC; 

gestiunea situaţiei şcolare a studenţilor. 
- Secretar DPPP; 
- Secretar DIDFC; 
- Secretar şefUVT; 
- Prorector învăţământ 
şi asigurarea calităţii. 
- Prorector învăţământ 

3 .3. Îmbunătăţirea metodelor de predare/învăţare, şi asigurarea calităţii; 
în scopul creşterii eficienţei activităţii de formare Septembrie - Director DPPD; 
profesională şi a nivelului de cunoştinţe şi de 2017 - Decani; 
competenţe. - Directori de 

departamente. 

- Rector; 
3.4. Perfecţionarea cadrelor didactice, prin doctorat Septembrie - Director CSUD; 
sau stagii de perfecţionare. 2017 - Şef Birou Resurse 

umane şi salarizare. 

În domeniul activităţilor de cercetare ştiinfifică şi de creaţie universitară 

Dezvoltarea activităţii 
- Director 

4.1. Intensificarea parteneriatelor în domeniul Septembrie ICSTM, 4. de cercetare ştiinţifică şi 
cercetării ştiinţifice. 2017 - Directorii centrelor 

de creaţie universitară. 
de cercetare. 

F 003.201 O.Ed.2 

Cod document 
0803 

5/10 
Data 17.10.2016 
Edi ia/Revizia 1/Q12345 

f1J Umane -
personal didactic 
~i didactic-

Introducerea auxiliar propriu. 
rezultatelor sesiunilor 
kie examene şi de "8) Financiare -
refacere a creditelor contravaloarea 
în platforma UMS. menţinerii 

funcţionalităţii 
platformei on-line 
aUVT. 

Realizarea a cel puţin o 
instruire a personalului 

Umane: 
didactic, în domeniul 
proiectării curriculare şi 

personal didactic 

a metodologiei RNCIS 

Creşterea numărului A) Umane: 
cadrelor didactice cu personal didactic 
titlul de doctor, cu cel B) Financiare. 
puţin două persoane. POSDRU. 

A) Umane: 
personal 

Obţinerea, în didactic; 
parteneriat, a cel puţin personal de 
unui proiect de cercetare. 
~ercetare ştiinţifică. B) Financiare: 

tprograme de 
lfinantare a 

SMQ/0803 
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OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 2016-2017 Cod document 
0803 

UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

4.2. Creşterea prestigiului ştiinţific al universităţii, 
prin publicarea de articole în reviste cotate ISI şi 
prin participarea la conferinţe internaţionale . 

4 .3. Organizarea, sub egida universităţii, a unor 
manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. 

4.4. Promovarea infrastructurii şi a serviciilor de 
cercetare. 

Septembrie 
2017 

Septembrie 
2017 

Septembrie 
2017 

6/10 
Data 17.10.2016 
Edi ia/Revizia 1/012345 

- Decani; 
- Directorii centrelor 
de cercetare; 
- Director ICSTM. 

- Decani; 
- Prorector cercetare 
şi creaţie universitară; 

- Director ICSTM. 

- Director ICSTM; 
- Director ştiinţific 
ICSTM. 

) Menţinerea, la nivelul 
ului universitar 
terior, a numărului 
diilor şi articolelor, 

ublicate în reviste 
· dexate în baz.e de date 
internaţionale. 

) Menţinerea, la nivelul 
ului universitar 
terior, a numărului 
diilor şi articolelor, 

ublicate în reviste 
tate ISI. 

terior, a numărului 
articipărilor cadrelor 
idactice la conferinţe. 
rganizarea, la 
ivelul UVT, a 15 
anifestări ştiinţifice, 

estinate cadrelor 

reşterea cu 2% a 
umărului 

ontractelor de 
ercetare cu agenţii 

roiectelor de 

')Umane: 
personal 
idactic, 
personal de 
ercetare. 
1 Financiare: 
surse proprii; 
resurse .atrase 
rin proiecte şi 

surse proprii. 

SMQ/OB 03 
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UNIVERSITATEA „VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

4.5. Reevaluarea analelor şi a revistelor 
- universităţii . 

Permanent 

4.6. Indexarea în alte baze de date internaţionale a Septembrie 
revistelor UVT. 2017 

În domeniul infrastructurii şi al serviciilor sociale pentru studenţi 

Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
universitare pentru Septembrie 

5 5 .1. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi. 
învăţământ şi 2017 
îmbunătăţirea 

serviciilor sociale 
pentru studenţi 

F 003.2010.Ed.2 

Data 

Cod document 

0803 
7/10 
17.10.2016 

Edi ia/Revizia 1/Q12345 

k4) Umane: 

- Decani; 
personal 

- Prorector cercetare Menţinerea numărului 
kiidactic; 

personal de 
şi creaţie universitară; kie 14 reviste indexate 

percetare. 
Şeful Bibliotecii; IBDI. 

k4) Financiare: 
- Director ICSTM. 

plata taxelor de 
~valuare. 

k4) Umane: 

- Prorector cercetare 
personal 

şi creaţie universitară; 
[ndexarea în Klidactic; 
!Platforma De Gruyter personal de 

- editorii şefi ai 
~ 5 reviste ale UVT. percetare. 

revistelor. 
k4) Financiare: 
resurse FDL 

a) Acordarea a cel 
tpuţin 1 O burse, pentru 

- Rector; !Studenţii aflaţi în 
A) Umane: 

- Prorector probleme !Situaţii speciale. 
sociale şi studenţeşti; b) Menţinerea, la 

personal 

- Director general nivelul anului 
didactic şi 
nedidactic 

administrativ; universitar anterior, a 
B) Financiare: 

- Director Direcţia numărului 

economică; manifestărilor 
-BugetUVT; 

- Liga studenţilor. !Studenţeşti, cu 
- sponsorizări. 

paracter social, 
cultural sau sportiv. 

SMQ/0803 
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- Rector; 
- Prorector probleme 

5.2. Asigurarea fondului de carte şi a numărului de Septembrie 
sociale şi studenţeşti; 

- - Director general 
abonamente la reviste de specialitate. 2017 

administrativ; 
- Directorul 
Bibliotecii UVT. 

Şef Birou consiliere, 
5.3 . Organizarea, în cadrul UVT, a burselor Septembrie orientare în carieră şi 
locurilor de muncă pentru studenţi . 2017 legătură cu mediul 

economic 

- Prorector probleme 
sociale şi studenţeşti; 

5.4. Îmbunătăţirea continuă a paginii web a 
Anual 

- Director general 
universităţii. administrativ; 

- Director Direcţia 
tehnico-administrativă. 

- Prorector 
învăţământ şi 

asigurarea calităţii; 
- Prorector probleme 

5.5. Reînnoirea subscripţiilor pentru licenţele de Septembrie sociale şi studenţeşti; 
software achiziţionate. 2017 - Director general 

administrativ; 
- Director Direcţia 
economică. 

F 003.2010.Ed.2 

Cod document 

0803 
8/10 

Data 17.10.2016 
Edi ia/Revizia 1/Q12345 

a) Menţinerea A) Umane: 
numărului de baze personalul 
Cie date accesibile de Bibliotecii 
pe site-ul UVT UVT. 
două baze de date). B) Financiare: 

b) Menţinerea -bugetUVT; 
numărului de - donaţii de 
abonamente la reviste carte; 
de specialitate. - sponsorizări. 

Organizarea, în 
cadrul UVT, a cel 

Umane: 
puţin două burse 

personalul 
ale locurilor de 
muncă pentru 

BOCLME. 

studenţi . 

Updatarea zilnică a 
Umane: 

informaţiilor de pe 
personalul 

pagina web. 
implicat în 
această activitate. 

Menţinerea Financiare: 
numărului - buget UVT; 
subscripţiilor de 
licenţe de software - sponsorizări; 

educaţional. 
- proiecte. 

SMQ/0803 
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În domeniul cooperării naţionale şi internaţionale 

- 6.1 Realizarea numărului de mobilităţi Erasmus 
Plus pentru studenţi şi cadre didactice în instituţii Septembrie 
de învăţământ superior din Uniunea Europeană şi 2017 
susţinerea financiară a acestor mobilităţi. 

Dezvoltarea colaborării 6.2. Menţinerea relaţiilor naţionale şi internaţionale 
interuniversitare, existente ale universităţii şi dezvoltarea colaborării 

Septembrie 
6 

pentru personalul interuniversitare, pe baza încheierii unor acorduri 
2017 didactic şi studenţi, în bilaterale cu instituţii de învăţământ superior 

principal, pe baza importante din ţară şi Uniunea Europeană .. 
acordurilor bilaterale. 

6.3. Greşterea numărului de studenţi IN COMING 
Noiembrie 
2016 

F 003.2010.Ed.2 

Cod document 

0803 
9/10 

Data 17.10.2016 
Edi ia/Revizia 1/Q12345 

' 

Menţinerea, la 
A) Umane: 

- Rector; 
nivelul anului 

- studenţi ; 

- Prorector dezvoltare 
universitar anterior, 

- cadre 
instituţională şi relaţii didactice. 
internaţionale; 

a numărului de B) Financiare: 
- Şef Birou relaţii 

mobilităţi pentru - Erasmus+; 
internaţionale şi 

personalul didactic - bugetUVT. 
Erasmus+. 

şi studenţi. 

Creşterea cu 
minimum 2% a 

-Rector; numărului de 
- Prorector dezvoltare acorduri bilaterale A) Umane: 
instituţională şi relaţii cu instituţii de Doctoranzi. 
internaţionale; învăţământ superior B) Financiare: 
- ŞefBirou relaţii importante din ţară POCU 
internaţionale şi şi Uniunea ERASMUS+. 
Erasmus+. Europeană faţă de 

2015. 

Întocmirea 
cataloagelor 

-Rector; cursurilor în limba 
- Prorector dezvoltare engleză şi în limba A) Umane: 
instituţională şi relaţii franceză şi postarea cadre didactice. 
internaţionale; acestora pe site-ul B) Financiare: 
-Decani. UVT şi pe site-urile bugetUVT. 

facultăţilor. 

SMQ/0803 
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În domeniul administrativ 

7 .1. Gospodărirea judicioasă a resurselor energetice 
- (gaz metan, energie electrică şi energie termică). 

Permanent 

7.2. Amenajarea spaţiilor de învăţământ din noul Septembrie 
campus universitar. 2017 

7 
Eficientizarea 
utilizării resurselor 

7.3 . Amenajarea spaţiilor din Campusul Septembrie 
universitar Alexandria. 2017 

7.4. Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Septembrie 
spaţiilor de învăţământ, cercetare şi cazare. 2017 

F 003.201 O.Ed.2 

- Director general 
administrativ; 
- Decani. 

- Director general 
administrativ; 
- Decani. 

- Director general 
administrativ, 
-Decan FSI 
Alexandria. 

- Director general 
administrativ; 
- Decani. 

Cod document 
0803 

10/10 
17.10.2016 

Edi ia/Revizia 1/Q12345 

Menţinerea A) Umane: 
consumurilor de toţi angajaţii 

energie, la nivelul universităţii 

anului universitar B) Financiare: 
anterior. bugetUVT. 

Continuarea 
lucrărilor la Corpul A) Umane: 
C, afectat Facultăţii personal didactic 
de Ştiinţe Umaniste şi nedidactic 
şi Facultăţii de B) Financiare: 
Drept şi Ştiinţe bugetUVT. 
Administrative. 
Continuarea A) Umane: 
lucrărilor la corpul personal didactic 
DX, aferent şi nedidactic 
Facultăţii de Ştiinţe B) Financiare: 
şi Inginerie bugetUVT 
Executarea lucrărilor 
de reabilitare/ 

A) Umane: 
extindere/ reparaţii la 

personal didactic 
căminele studenţeşti, 

spaţiile de învăţământ 
şi nedidactic 

şi laboratoarele de 
B) Financiare: 

cercetare (2 imobile 
bugetUVT 

din cadrul UVT). 

Prorector învăţ~~i as· urarea calităţii, 

Conf. univ. dr. Laura onica Gorghiu 

SMQ/OB 03 
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