
 
 

Componența și obiectivele comisiilor Consiliului Facultăţii de Ştiinţe 

 Legislatura 2020-2024  
 

I. Comisia de management universitar 
 

Obiective: 

- asigurarea conducerii curente a facultăţii; 

- coordonarea și organizarea sesiunilor de admitere din cadrul facultății; 

- coordonarea și organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă și master; 

- elaborarea planurilor de învățământ și a statelor de funcțiuni; 

- coordonarea activităților de autorizare/acreditare/evaluare periodică; 

- organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și didactice auxiliare; 

- colaborarea cu structura academică și administrativă a universității, cu mediul social, economic și 

cultural; 

- asigurarea unui mediu academic adecvat bazat pe respect reciproc, toleranţă şi cooperare între membrii 

comunităţii academice. 
 

Componența comisiei: 

1. Conf. univ. dr. Drigă Imola - preşedinte; 

2. Prof. univ. dr. Kecs Vilhelm; 

3. Conf. univ. dr. Dumbravă Gabriela; 

4. Conf. univ. dr. Isac Claudia; 

5. Conf. univ. dr. Monea Mirela; 

6. Lector univ. dr. Prodanciuc Robert. 

 

II. Comisia de învățământ și asigurare a calității 
 

Obiective: 

- diversificarea ofertei educaționale prin crearea de noi programe de studii de licență și master; 

- diversificarea ofertei de cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și de 

conversie, în concordanţă cu tendinţele pieţei muncii; 

- urmărirea realizării fișelor de disciplină la programele de studii universitare de licență și master din 

cadrul facultății; 

- consolidarea procesului de educaţie şi îmbunătăţirea calitativă continuă, în concordanţă cu cerinţele 

sistemului de educaţie naţional, dar şi cerinţele internaţionale; 

- implementarea sistemului de management al calității la nivel de facultate și departamente; 

- documentarea şi informarea asupra principiilor și standardelor de acreditare și ierarhizare a 

programelor de studii și evaluare instituțională; 

- evaluarea anuală a calității cadrelor didactice din facultate. 
 

Componența comisiei: 

1. Conf. univ. dr. Monea Mirela - preşedinte;  

2. Prof. univ. dr. Kecs Vilhelm; 

3. Conf. univ. dr. Drigă Imola; 

4. Conf. univ. dr. Dumbravă Gabriela; 

5. Conf. univ. dr. Isac Claudia; 

6. Conf. univ. dr. Niţă Dorina; 

7. Student Agachi Iana. 



III. Comisia de cercetare ştiinţifică 
 

Obiective: 

- coordonarea activităţii de cercetare la nivel de facultate și departamente; 

- susţinerea acţiunilor de valorificare a rezultatelor cercetării, cu precădere prin publicarea de studii şi 

articole în reviste cotate ISI şi în reviste indexate BDI; 

- mobilizarea cadrelor didactice pentru intensificarea activităților de cercetare în concordanță cu 

criteriile de avansare și standarde specifice privind evaluarea externă a calității academice a 

programelor de studii din domeniile de licență și master; 

- realizarea de autoevaluări de către fiecare cadru didactic cu privire la cercetarea științifică din ultimii 

5 ani; 

- efectuarea de analize la nivel de departamente și facultate cu privire la contribuția fiecărui cadru 

didactic la ierarhizarea instituțională și clasificarea programelor de studii; 

- organizarea conferințelor și simpozioanelor din universitate; 

- realizarea unei baze de date pentru centralizarea on-line a rezultatelor cercetării. 
 

Componența comisiei: 

1. Lector univ. dr. Prodanciuc Robert - preşedinte; 

2. Conf. univ. dr. Dobre-Baron Oana; 

3. Lector univ. dr. Hulea Lavinia; 

4. Lector univ. dr. Popescu Anamaria; 

5. Lector univ. dr. Tomescu Mihaela; 

6. Student Caras Snejana; 

7. Student Fleștor Dorina. 

 

IV. Comisia pentru probleme studenţeşti 
 

Obiective: 

- coordonarea și organizarea practicii de specialitate a studenţilor în parteneriat cu firme private care să 

faciliteze o inserţie eficientă, rapidă şi creativă a absolvenţilor pe piaţa muncii; 

- creșterea calității serviciilor specifice oferite studenților; 

- sprijinirea participării studenţilor la concursuri profesionale și la sesiuni științifice naționale și 

internaționale; 

- stimularea şi sprijinirea studenţilor în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi sportive, culturale, 

educative, turistice, artistice, distractive precum şi a altor manifestări studenţești; 

- armonizarea și promovarea valorilor stiințifice, culturale, sportive și etice în comunitatea regională, 

națională și internațională; 

- consolidarea bazei de date cu studenţii şi absolvenţii facultății în vederea consilierii și orientării în 

carieră a acestora, monitorizării traseului profesional și inserției pe piața muncii. 
 

Componența comisiei: 

1. Conf. univ. dr. Monea Mirela - președinte; 

2. Conf. univ. dr. Niţescu Alina; 

3. Lector univ. dr. Vladislav Daniel; 

4. Lector univ. dr. Marica Laura; 

5. Lector univ. dr. Prodanciuc Robert; 

6. Student Iaconi Elena; 

7. Student Malairos Alexandru. 

 

 Aprobat în Ședința de Consiliu a Facultății de Științe din 17.12.2020. 

  

17.12.2020  Decan, 

Conf. univ. dr. Drigă Imola 

 
 


