
 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Nr. 81 din 15.01.2020 

 

 

1. Consiliul Facultății a aprobat Raportul de sinteză asupra rezultatelor procesului de 
sondare a opiniei studenților masteranzi după primul an de studii  (Anexa 1). 

2. Consiliul Facultății a aprobat lista studenților din facultate pentru care se propune 
acordarea bursei de mobilitate externă de studii (Anexa 2). 

3. Consiliul Facultății a aprobat propunerea de demarare a demersurilor pentru 
acordarea Diplomei de Excelență doamnei profesor Rodica ȚICĂ la împlinirea vârstei 
de 80 de ani pentru o carieră academică de peste 40 de ani în universitate cu 
rezultate deosebite.  
                                                                    
 
        Decan, 

Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU 
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Anexa 1. 

 

RAPORT DE SINTEZĂ ASUPRA REZULTATELOR PROCESULUI DE SONDARE 
A OPINIEI STUDENȚILOR MASTERANZI DUPĂ PRIMUL AN DE STUDII 

 
1. Prezentul raport vizează sondarea opiniei studenților masteranzi după primul an de studii, cu 

privire la politicile de admitere și calitatea procesului didactic. 
2. Scoruri obținute pe baza răspunsurilor studenților: 

 
Item Scor obținut 

 Program 
Masterat_1 

DPDM 

Program 
Masterat_2 

SMIM 
1. În ce măsură competențele dobândite la absolvirea programului de 

studii de licență vă ajută în  programul de masterat pe care îl urmați ? 3.2 3.06 

2. În ce măsură considerați că este important ca admiterea la masterat să 
se bazeze, pe lângă rezultatele de la licență și interviu, pe testarea 
cunoștințelor printr-un examen scris ? 

2.7 1.71 

3. În ansamblu, în ce măsură sunteți mulțumit(ă) de programul de studii? 2.65 3.18 
4. În ce măsură disciplinele programului de studii satisfac așteptările 

dumneavoastră profesionale? 2.6 3.12 

5. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de pregătirea teoretică? 2.7 2.94 
6. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de pregătirea practică? 2 2.76 

 
3. În urma analizei răspunsurilor studenților, am decis următoarele măsuri: 

o Analiza relevanței disciplinelor din planul de învățământ și a conținutului acestora, 
propunerea de noi discipline și/sau îmbunătățirea conținuturilor disciplinelor existente. 
o Analiza fișelor disciplinelor și a suporturilor de curs privind raportul teorie-practică în vederea 
creșterii ponderii activităților didactice cu caracter practic, aplicativ și, de asemenea, în vederea 
creșterii eficienței pregătirii teoretice a studenților. 
o Analiza metodelor utilizate în predare şi evaluare. 
o Organizarea practicii cu prioritate în cadrul centrelor de cercetare din departament, pe 
tematici asociate bazei de cercetare existente. 
o Orientarea aplicațiilor de la seminar, proiect, laborator spre creșterea abilităților studenților în 
utilizarea de software în proiectare și rezolvarea problemelor complexe, în prelucrarea date 
experimentale și optimizarea produselor și proceselor. 
o Organizarea anuală de întâlniri cu reprezentanți ai mediului economic industrial pentru a 
corela pregătirea teoretică și practică asigurată de programele de masterat cu cerințele 
angajatorilor. 
o Identificarea unei modalități eficiente de sondare a opiniei studenților pentru ca aceștia să 
paricipe într-un număr reprezentativ din punct de vedere statistic. 
 

 
 
 
 



Anexa 2. 
 

 

Nume, prenume student Program de studii An de studii 

Iordăchescu C.M. Ioana Patricia Design industrial IV 

Stroe C.S. Sabrina Ștefania Design industrial IV 

Păcuraru I. Robert Mecatronică  IV 

Ciocan P. Diana Ioana Design industrial IV 

Boghiu V. Alina-Gabriela IPMI IV 

Baciu M. Maria-Luisa-Bianca Mecatronică  IV 

Drăguşin M. Delia-Gabriela Inginerie medicală IV 

Rotaru E.I. Elisabeta Inginerie medicală IV 

Márton Z. Katinka Optometrie IV 

Bakos E. Lénárd ISER IV 

Barbu A.D. Alexandru Florin Design industrial - eng IV 

 


