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Documentul aplică, la specificul UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„Carol I”, prevederile Ordinului ministrului educaŃiei şi cercetării, nr. 3928 /
2005, privind asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale în instituŃiile de
învăŃământ superior, referitoare la resursele de învăŃare şi sprijinul acordat
studenŃilor.
SCOP:
A acŃiona în mod organizat şi eficient pentru aplicarea unitară a
preceptelor şi regulilor de îmbunătăŃire a calităŃii serviciilor de sprijin a
procesului educaŃional la nivelul tuturor structurilor universităŃii, angajate în
acest proces.
OBIECTIV:
Ridicarea calităŃii procesului educaŃional din universitate,
concentrarea efectului sinergic al resurselor umane şi materiale.

prin

PRINCIPII:
- Fiecare structură îşi elaborează propriul program de sporire a eficacităŃii
folosirii resurselor de sprijin;
- Universitatea agregă programele structurilor într-un plan de îmbunătăŃire
a calităŃii serviciilor de sprijin;
- Monitorizarea eficienŃei implementării prevederilor planului şi
programelor se face prin înregistrarea opiniilor celor care au beneficiat de
existenŃa şi funcŃionarea serviciilor de sprijin.
ACTIVITĂłI SPECIFICE:
NR. FORMA DE MODALITATEA DE ÎMBUNĂTĂłIRE A
RĂSPUNDE OBS.
CRT. SPRIJIN
CALITĂłII
SPRIJINUL UMAN
- Prelegerea să se axeze, în prima parte,
strict pe problemele importante, mai dificil
de înŃeles, iar în a doua parte pe angajarea
studenŃilor în dezbateri pe probleme
studiate din bibliografia recomandată
anterior;
ÎnvăŃământul - Folosirea mai consistentă a interogaŃiei
1
centrat pe
ştiinŃifice şi dialogului interactiv în scopul F.C.S.M.
student
verificării înŃelegerii, de către studenŃi, a
celor mai importante aspecte ale tematicii;
- SusŃinerea activităŃilor didactice cu
material explicativ şi demonstrativ în
vederea unei mai bune fixări a
cunoştinŃelor;

3 din 6

NR. FORMA DE MODALITATEA DE ÎMBUNĂTĂłIRE A
RĂSPUNDE OBS.
CRT. SPRIJIN
CALITĂłII
- SoluŃionarea unor studii de caz şi
susŃinerea de materiale cu caracter
explorativ asupra problematicii studiate
pentru dezvoltarea capacităŃii studenŃilor
de a utiliza creativ cunoştinŃele acumulate;
- AplicaŃiile să fie tratate ca exemple pentru
metodica rezolvării unor situaŃii şi nu ca
reŃete de rezolvare a acestor situaŃii.
- Monitorizarea personalului didactic şi a
grupurilor tutoriale angajate în această
activitate, precum şi a programelor
educaŃionale individuale stabilite de tutori
în colaborare cu studenŃii;
InstituŃia
2
- Evaluarea periodică a eficienŃei activităŃii F.C.S.M.
tutorelui
procesului tutorial;
- Stabilirea corecŃiilor necesare prin
instruirea periodică a tutorilor, respectiv
înlocuirea celor care nu obŃin performanŃe
aşteptate.
- Întocmirea unei planificări pe grupe şi
specializări pentru consilierea tuturor
studenŃilor;
- Invitarea, pentru consilierea studenŃilor, a
unor generali şi ofiŃeri din structurile
centrale
ale
Ministerului
Apărării
NaŃionale, statele majore ale categoriilor
Consilierea
F.C.S.M. şi
3
de forŃe ale armatei, mari unităŃi şi unităŃi;
în carieră
S.E.R.U.
- Orientarea studenŃilor către participarea la
programele intensive de învăŃare a limbilor
străine, în special engleză, spre a favoriza
comunicarea eficientă în cadrul unor
misiuni ale AlianŃei Nord-Atlantice,
precum şi în structurile de conducere
militară ale acesteia.
- Orientarea tematicii lucrărilor de finalizare
a studiilor şi a celor de cercetare ştiinŃifică
spre abordarea concretă a realităŃii din
Coordonarea
unităŃile şi marile unităŃi ale categoriilor de
4 didactică şi
F.C.S.M.
forŃe ale armatei, în vederea reducerii
ştiinŃifică
timpului de integrare a absolvenŃilor
universităŃii în procesul de instruire şi
educare a forŃelor;
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NR. FORMA DE MODALITATEA DE ÎMBUNĂTĂłIRE A
RĂSPUNDE OBS.
CRT. SPRIJIN
CALITĂłII
- Amplificarea iniŃiativei creatoare a
studenŃilor şi stimularea argumentaŃiei
ştiinŃifice a soluŃiilor de rezolvare, propuse
în cadrul temelor.
- organizarea de întâlniri lunare cu studenŃii,
Îndrumarea
în care se vor consemna toate problemele
şi
sesizate de aceştia;
soluŃionarea
- analizarea problemelor sesizate şi stabilirea
5
aspectelor
F.C.S.M.
soluŃiilor de rezolvare;
vieŃii şi
- monitorizarea eficienŃei soluŃiilor adoptate
activităŃii în
şi efectuarea corecŃiilor necesare pentru
campus
optimizare.
- creşterea numărului de studenŃi cooptaŃi în
colective mixte de cercetare, în cadrul unor
programe care participă la competiŃia de
granturi;
Angajarea în
- îmbunătăŃirea
activităŃii
cercurilor
activitatea de
ştiinŃifice studenŃeşti;
6
F.C.S.M.
cercetare
- angajarea mai amplă a studenŃilor în
ştiinŃifică
abordarea unor probleme cu caracter de
noutate în procesul de instruire şi educare a
forŃelor şi în publicarea rezultatelor
cercetării în reviste de specialitate.
SPRIJINUL CU RESURSE TEHNICO-MATERIALE ŞI FINANCIARE
- îmbunătăŃirea condiŃiilor de cazare în
căminul universităŃii;
- folosirea intensivă a bazei sportive;
- modernizarea laboratoarelor, amfiteatrelor
şi sălilor de studiu;
- extinderea posibilităŃilor de documentare a
studenŃilor prin asigurarea condiŃiilor de
acces la biblioteca virtuală, inclusiv de la
Resurse
sălile de studiu prin racordarea acestora la Serviciul
7
tehnicoadministrativ
intranet-ul academic;
materiale
- diversificarea posibilităŃilor de informare a
studenŃilor prin dotarea spaŃiilor de cazare
cu mijloace audiovizuale şi racordarea
acestora la sistemul INTERNET;
- modernizarea tipografiei şi a aparaturii din
dotarea editurii;
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NR. FORMA DE MODALITATEA DE ÎMBUNĂTĂłIRE A
RĂSPUNDE OBS.
CRT. SPRIJIN
CALITĂłII
- dotarea cu calculatoare, aparatură de
proiecŃie şi sisteme interactive de
prezentare performante în sălile de studiu,
amfiteatre şi laboratoare.
- atragerea de donaŃii şi sponsorizări, pentru
extinderea posibilităŃilor universităŃii de a
finanŃa procesul educaŃional şi de cercetare
ştiinŃifică;
- asigurarea resurselor financiare necesare
SecŃia
pentru acordarea premiilor universităŃii
Resurse
financiar8
financiare pentru studenŃii cu cele mai bune
contabilă
performanŃe în procesul educaŃional şi de
cercetare ştiinŃifică;
- analiza nivelului de realizare a veniturilor
proprii şi a modului de folosire eficientă a
acestuia.
MONITORIZARE
Consultarea studenŃilor, prin completarea
unui chestionar, la terminarea studiilor, în
Înregistrarea
care sunt solicitaŃi să-şi exprime opiniile în
F.C.S.M.
9
opiniilor
legătură cu eficienŃa sprijinului uman şi
absolvenŃilor
tehnico-material de care au beneficiat pe
timpul studiilor.
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