CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MANAGERIALĂ
2012

Indicator de performanță
IP
1.1

Numărul studenților

Modalitate de măsurare
Numărul de studenți inscriși în
programele de studii din cadrul
facultatii in conformitate cu
reglementările legale din
domeniu și capacitatea de
şcolarizare

Valoare *
Crestere cu 5%

Perioada
de
evaluare
anual

FIA

Grad de îndeplinire
2011-2012 = 857
2012-2013 = 743
Licenta
2011-2012 = 257
2012-2013 = 265
Master
indeplinit
Indeplinit
Licenta
Masterat

5%
IP
1.2

Rata de absolvire a
programelor de studii

IP
1.3

Inserția pe piața muncii

Procentul de absolvire pe total
programe de studii din cadrul
facultatii/numarul de admisi
Platforma e-alumni: comunitatea
virtuală a absolvenților facultatii

Ancheta la nivelul absolvenților
facultatii privind statutul pe
piața muncii

minim 50%

anual

minim 50% din
absolvenții
facultatii din
fiecare an înscriși
pe platformă
1 ancheta pe an

anual

80

50 Indeplinit partial
anual

15 noiembrie 2012 –

54 de

reprezentanţi ai studenţilor de la
programele de studii de licenţă.
Au fost
studenţeşti,

dezbătute probleme
organizarea

de

manifestări ştiinţifice şi acţiuni

2 culturale / sportive / sociale

destinate studenţilor, diverse;
-21

noiembrie

–34

de

reprezentanţi ai studenţilor de la
programele de studii de masterat.
Au

fost dezbătute probleme

studenţeşti,

organizarea

de

manifestări ştiinţifice şi acţiuni
culturale / sportive / sociale,
diverse.

IP
1.4

Evaluarea externă a calității
procesului educațional

Reacreditarea programelor de
studii din cadrul facultatii,de
către ARACIS

toate programele
de licență,
masterat și
doctorat

indeplinit
1 mast.MIAAPNS) -acreditare
1 prog.licenta(CEPA)-in
reacreditare
1 Masterat didactic în Domeniul

pe
perioada
mandatului

Ingineria

Produselor

Alimentare;

minim

IP
1.5

Mobilitatea internațională a
cadrelor didactice

IP
1.6

Internaționalizarea
Universității

Reacreditarea instituțională de
către ARACIS (contributia
facultatii)
Procentul cadrelor didactice si
cercetatori din cadrul facultatii
beneficiare de mobilități
internaționale
Număr de programe dezvoltate
în parteneriat cu universități din
top 500 la nivelul facultatii
Număr de programe în limbi de
circulaţie internaţională la
nivelul facultatii

Menținerea
gradului de
încredere ridicat
20%

pe
perioada
mandatului
anual

1 program

pe
perioada
mandatului
pe
perioada
mandatului

1 program

minim indeplinit

40

9- indeplinit (22x0,4=8,8)

1

In studiu

1

In rezolvare

IP 3 Cercetare stiințifică, dezvoltare și inovare

IP
3.1

IP
3.2

IP
3.3

Indicator de
performanță
Clasificarea
universității

Ierarhizarea
programelor de
studii

Intensitatea
cercetării științifice

Modalitate de
măsurare
Evaluarea externă
conform
reglementărilor MECTS

Evaluarea externă
conform
reglementărilor MECTS

Nr. de lucrări publicate
de studentii facultatii

Valoare *
Obținerea statutului de
universitate de educaţie și
cercetare:
- cresterea cu 25% anual a
punctajului mediu obtinut la nivel
pe cadrul didactic calculat in
2011 pe baza principalilor
indicatori din metodologia de
clasificare a universitatilor
* scor relativ de influenta
anual/persoana = 0,1
*
numărul de cărți publicate anual
la edituri internaționale de
prestigiu (definite de metologia
in vigoare in anul
respectiv)/persoană = 0,05
Mentinerea statutului pentru
programele de tip A,
menținerea sau trecerea in
categoria superioada pentru
programele de tip B, trecerea in
categoria superioada pentru cel
putin jumtate din celelalte
programe de studiu derulate de
facultate
0,03 lucrări per student in reviste
recunoscute CNCS sau
international

Perioa
da de
evaluar
e
pe
perioa
da
manda
tului

min0,27
(12 articole ISI cu
SRI 10,8224065 im
1 carte Leahu A
7.65091 in 2011(6
lucrari)
21 brevete de
inventie(21/2=10,5
pct SRI)

Indeplinit,
crestere cu 23%
fata de 2011
0,1x22=2,2 SRI,
depasit de 4,3 ori

anual

A

indeplinit

anual
0,05

0,051
(54 de lucrari ale
studentilor facultatii
publicate

Promovarea revistelor
editate de facultate şi a
manifestărilor
ştiinţifice de
prestigiu/de tradiţie
desfăşurate în facultate

o revista de categoria minim B
recunoscuta CNCS

pe
perioa
da
manda
tului

Numărul de conferințe
internaționale
organizate la nivelul
facultatii

1 conferința

anual

1. Journal of
Food
and
Environment
Safety.
Revistă
cotată B+ (CNCSIS)
ISSN: 2068 – 6609;
Revista este indexată
în Index Copernicus,
Ulrich’s,
CAS,
Journal
Seek,
EBSCO
2. Inventica

2

1
IP
3.4

Dezvoltarea
competenţelor de
cercetare ale
tinerilor

Numărul de conferințe,
seminarii, ateliere de
lucru dedicate tinerilor
cercetători din cadrul
facultatii în scopul
partajării și dezvoltării
cunoașterii

2 evenimente

anual

Numărul de articole în
reviste/publicații ISI cu
SRI minim pe domeniu
(pentru stiinte
umaniste - minim
indexate)

0,1 * nr de cadre didactice din
facultate
0,1,X22=2,2 lucrari

anual

2
IP
3.5

Premierea
rezultatelor
cercetării

8

International
Conference
”
Biotehnologis.
Prezent
and
Perspectives” , 7-8
martie 2013
1..International
Conference „ Student
in Bucovina”, 6-7
iulie 2012
2. Ecotrophelia
2013, 27 aprilie faza
locală
3. Ecotrophelia
2013, 8-9 iule faza
natională
6.10
2013
Ecotrpfhelia KolnGermania

Indeplinit crestere
de 3,65 ori

Numărul de premii de
excelenţă obtinute de
studentii facultatii

2 premii (unul pentru programele
de licență și unul pentru
programele de masterat)

1.Sabău Janina,
Premiul I la XIVth
European Sensorial
Evaluation Contest
18th - 21st of April
2012
2.Pădureţ Sergiu,
Zimbru Raluca,
Ecotrophelia de
Argint
Faza natională,
Galaţi, iulie 2012
3.Pădureţ Sergiu,
Zimbru Raluca,
Premiul
IEcotrophelia de aur
Faza natională,
Suceava 9,iulie 2012

anual

4.. Premiul; III,
Anca Sidor,
Ecotrophelia de
bronz,Faza

2

natională Suceava
iulie 2013
Indeplinit si
Depasit

2

122 unităţi din
judeţele Suceava,
Botoşani, Neamţ,
Iaşi, Bistriţa, Buzău,
Ilfov
Indeplinit

IP 4 Relaţia cu mediul economico-social

IP
4.2

Indicator de performanță
Interactiunea cu mediul de
afaceri si social

Modalitate
de măsurare
Numărul de
parteneriate
cu mediul de
afaceri și
social

Valoare **
1 parteneriat anual

Perioa
da de
evaluar
e
anual

dezvoltate la
nivelul
facultatii
Numărul de
evenimente
organizate cu
mediul de
afaceri și
social la
nivelul
facultatii

Incubator de afaceri

IP
4.3
Promovare în licee

IP
4.4

1 evenimente anual

anual

Nr. de celule
active
(companii
spin-off)

1 celula

Numărul de
acțiuni de
promovare a
universitățilo
r în rândul
elevilor

suport logistic și co-organizare a
2 acțiuni de promovare
coordonate de universitate
desfășurate la sediul USV și 2
acțiuni de promovare desfășurate
în minim 50 de licee

pe
perioa
da
manda
tului
anual

2

1

16
10.2012,
Facultatea
de
Inginerie Alimentară
şi Compania Five
Continents
a
sărbătorit
Ziua
Mondială
a
Alimentaţiei şi Ziua
Naţională a Asociaţiei
Specialistilor
de
Industrie Alimentară
din România prin
organizarea
unei
conferinţe „Lapte şi
produse lactate de
cinci stele pentru
sănătatea
familiei
tale”.
8 11. 2012 Facultatea
de
Inginerie
Alimentară
a
organizat conferinţa
„Cum se fabrică
răspunsul
la
întrebarea: Ce găteşti
când te grăbeşti?”,
S.C. PAMBAC S.A.

1

Indeplint
Gutt Gh

17 grupuri de elevi
(613 elevi) din
învăţământul liceal în
perioada 22.03.2013
– 23.04.2013 –

1.Alergenii alimentari,
2. FIA and Friends
In deplinit

IP 5 Sustenabilitate si capacitate instituţională

IP
5.2

IP
5.3

Indicator de performanță
Dezvoltarea profesională a
personalului

Gradul de satisfacție a
personalului

Modalitate
de măsurare
Nr. cadrelor
didactice
participante
la programe
de formare

Anchetă la
nivelul
personalului
din cadrul
facultatii

Valoare *
minim 25%

anchete anuale / masuri de
crestere anuala a gradului de
statsifactie

Perioa
da de
evaluar
e
20 cd in POSDRU
anual

Calitate,
inovare,
comunicare
în
sistemul de formare
continuă
a
didacticienilor
din
învăţământul
superior Sinaia 02
2013, Neptun iunie
2013
13 cd. didactice in
programul
DIDA
TEC

Indeplinit,
crestere de 7,50
ori

1

Indeplinit

anual

