
RoMÂNI¿.
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
C.P. nr. 114, Oficiul Poçtal 1, Str. Universitä1ii nr. 1, Oradea, România

Telefon: +40259 408113 Fax: +40 259 432789
E-mail: Pagina-web:,îffi

Nr ', ': r liìr;J; [;Fi.li;.]

¡

I

I

I
I

,, ""Þ-0,,¡: "'

,.,.I ! ' .,.f --j- .. ."*r,,,,,,,,.,..//Cãtre
Agenfia Românã de Asigurarea a Catitãfii în Învãfãmântul
Superior (ARACIS)

În atenfia
I)omnului Preçedinte Prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU

Conducerea Universitá1ii din Oradea doreçte sä îçi exprime aprecierea çi sä

mulfumeascá ARACIS pentru profesionalismul manifestat în organizarea çi derularea

procesului de evaluare institulionalä externä pentru universitatea noasträ.

Consideräm cá, atãt în cadrul acliunilor premergätoarc vizitei, cât çi pe parcursul vizitei

care s-a desfäçurat în perioada 17 - 19 octombrie 2018la Universitatea din Oradea, ARACIS a

aplicat întocmai metodologiile çi procedurile de evaluare a calitä1ii aferente unei astfel de

misiuni.

Confinutul raportului de evaluare externä a calitä{ii la U.O. prezentat în scrisoarea de

informare ARACIS (inclusiv raportul evaluatorului extern çi a studen{ilor evaluatori) contine

informafii çi observafii relevante cu referire la calitatea proceselor derulate în cadrul

Universitäçii din Oradea.

Apreciem cá recomandärile din raport sunt corelate standardelor de calitate care trebuie

respectate pentru o îmbunátäfire continuä în cadrul managementului calitálii desftçurat la

Universitatea din Oradea.

Pentru a include în planificarea strategicä çi operalionalä unele demersuri/acfiuni care

vizeazálabordeazá, recomandárile çi eliminá punctele slabe din raportul ARACIS, Universitatea

din Oradea a elaborat un,,Plan de Ac{iuni, Másuri çi Termene" prezentat în Anexá.

Menlionäm cä o parte din recomandärile semnalate sunt deja îndeplinite sau în curs de

îndeplinire.

Cu deosebitá considerafie,

li';l: T

Întocmit: Ardelean Ade
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Anexa 1 la adresa "r. 4278

I. Recomandãri din partea echipei de evaluare

PLAN DE ACTIUNIO MASURI $I TERMENE
preconizate sã rãspundä observa{iilor çi recomandärilor ARACIS

Yizita Institutionalá 17 - 19 octombrie 2018

a didactic
Termen

previzionat

Permanent

Permanent

Mãsura formulatã

Universitatea din Oradea este într-un proces continuu de armonizare çi compatibilizare a
programelor de studii cu alte universitá1i de prestigiu la nivel internafional. În prezent, 2
facultá1i lucreazá.la un parteneriat pentru acordarea diplomelor de tip ,joint degree" çi,
totodatä respectäm standardele comisiilor de specialitate aferente programelor de studii.
Activitáli de tip benchmarking sunt desfäçurate în cadrul mai multor programe care
frnanleazá întâlniri între universitarii orädeni çi cei din cadrul altor universitäti
internationale.

Pentru elaborarea çi acínlizarea planurilor de înváfämânt, se aplicá ,,Procedura
operalionalà privind elaborarea çi aprobarea planurilor de învãlãmânt", care prevede
rcanalizarea anualä a acestora, fiind respectate cu strictefe standardele ARACIS.
Procedura este revizuitá anual çi prevede îmbunätáliri ale pachetelor de discipline
facultative aferente fiecárui program de studii, inclusiv pentru compatibilizarea
mobilitáçilor studen{ilor în cadrul programelor ERASMUS.

Pentru o mai buná corelare a conlinutului fiçelor de disciplinä cu grilele de definire a

competenfelor, anual sunt organizate întãlniri cu angajatorii din domeniu, propunerile
acestora fiind incluse în programa analiticã/fiça disciplinei.
În procedura interná pentru suslinerea examenelor de finalizare a studiilor din cadrul UO
se vor include prioritä1i cu privire la proiecte/lucräri orientate spre realizarea de standuri

Recomandare ARACIS

continuarea armonizãrii çi compatibilizãrii
între programele de studii cu cele din
universitãlí de prestigiu din spaliul
european çi internalional qi dezvoltarea
activitãlilor de benchmarking în domeniul
educa¡ional

o reqnalizare ø planurilor de învã!ãmânt
prin echilibrqreq numãrului de ore pe
categorii de discipline ;i o creçtere, acolo
unde este cazul, a pachetelor oplionale la
care sã se adauge introducerea pachetelor
de discipline facultative

o mai bunõ corelare a fi;elor de disciplinã
cu grilele de definire a competenlelor

îmbunãtãlirea continuã cu echipamente a
Iaboratoarelor prin demoltarea de proiecte

Nr.
crt.

I

2.

J

4.

1



tåfur¿r
¿r. Í

1.10.20191

Semestrial

Acfiune în

Permanent

I|l4ai2020

Permanent

Anual, dupá

raportarea pentru
FSE

de laborator cu sus{inere financiará din resurse proprii ale UO çi surse externe.

Procedurile interne ale UO, specifice, prevád obligativitatea acinlizârii confinutului
cursurilor cu sursele bibliografice noi din domeniu. Directorii de departamente sunt
responsabili de verificareaanualâ a respectárii acestei cerinte.
În cadrul UO se deruleazá un grant tip ROSE, ,,Centru de înválare al Universitá{ii din
Oradea - BLENDIN", cate include printre obiective actualizarea çi extinderea platformei
institutionale e-learning.
La nivel institulional existá o preocupare continuä pentru completarea çi actualizarea
fondului de carte. Ca urmare a programului derulat, la finele anului 2018, Biblioteca UO
define circa 350000 publicafii (cärfi, periodice, STAS - uri, CD-uri, DVD-uri), din toate
domeniile. Fiecare facultate primeçte anual un buget în vederea completärii fondului de

carte necesar programelor de studii pe care le coordoneazä.
Pentru îmbunätálirea accesului la fondul de carte în luna martie 2019 s-a încheiat un
protocol cu editura "Pro Universitaria".

Odatá cu creçterea veniturilor UO din Finanlarea Suplimentará de Excelen!á (FSE), în
cadrul procedurii interne de elaborare a Statelor de funcfii, Consiliul de Administrafie al

UO va propune diminuarea progresivá a normelor didactice pentru cadrele didactice care

raporteazâ performan!ä în domeniul în care este încadrat.

Universitatea din Oradea este preocupatá de atragerea cadrelor didactice tinere mai ales in
cazul structurilor unde în statul de funclii existá deficit de personal. Astfel, pentru anul
universitar 2018-2019 au fost scoase la concurs un numár de 16 posturi de lector/çef
lucräri, çi 19 posturi de asistenfi.

La nivel institufional existä o preocupare continuá pentru evitarea abandonului çcolar. În
prezent, UO deruleazâ, în cadrul programului ROSE, un numár de 4 proiecte, care

contribuie la reducerea decalajului în pregátirea studentilor din anul I de studii. Totodatá
UO intenfioneazásâ depunä pânä la data de 1.04.2019 încá 6 proiecte ROSE având ca

obiectiv recomandarea ARACIS.

În cadrul UO existá Centrul de Consiliere çi Servicii privind Cariera (CCSC), care anual
întreprinde studii sociologice care urmäresc analiza cererii pietrei fo4ei de muncá. Aceste

interne de finanlare din resurse proprii (în
limita posibilitãlilor) çi prin implicarea
studenlilor de la programele de studii în
demoltarea unor proiecte de diplomð
aplicative orientate spre realizarea de

standuri de laborator

actualizarea cursurilor çi a bibliografiei
aferente acestora

o actualizare a platformei e-learning la
nivel institulional;

realizarea uneí analize, Ia nivel
institulional, a domeniilor în care este

necesarã completarea çi actualizarea

fondului de carte

mic;orarea, în limita posibilitã¡ilor çi în
conformitate cu strategia Universitarã, a
normelor didactice din statele de funcliuni
care sunt încðrcate la maximum
atragerea ca titulari a unor cadre dídactice
tinere pe posturi de asistenli çi ;efi lucrðrí,
avându-se în vedere dorinla de dezvoltare çi
evolulia de perspectivã, pe grupe de vârstã,
a personalului didactic
identificarea unor posibilitã¡i interne
(cursuri suplimentare sau consulta¡ii)
pentru reducerea decalajuluí în pregãtirea
absolvenlilor de liceu care parcurg primul
an de studii
o analizã a cererii pie(ei þrlei de muncã
raportatã la programele de studii care sã
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Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
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studii sunt çi vor fi folosite de cátre UO în deciziile cu privire la înfiinfarea de noi
programe de studiu sau creçterea capacitá[ü de çcolarizare pentru programele existente
(ex. Informatica). In prezent UO îçi propune înfiinfarea unui program în domeniul
inginerie cu predare în limba englezá, (Robotics), la cererea pieçei fo4ei de muncá.

UO are încheiate în prezent un numär de 63 de acorduri cadru çi 1332 de acorduri
bilaterale pentru programul de mobilitätri ERASMUS+. Pe lângá parteneriatele
ERASMUS institulia a depus intenlii de asociere în cadrul relelelor CEEPUS çi Jean

MONNET.
Totodatá UO participá la diverse târguri educa{ionale la nivel global (NAFSA, EAIE etc.)
pentru lärgirea parteneriatelor cu alte universitä{i de prestigiu la nivel internalional. Recent
UO a încheiat douá acorduri de parteneriat cu universitáti din Japonia.

Procedura interná care reglementeazá mobilitá1ile în cadrul programului ERASMUS a fost
completatá cu propuneri de îmbunátálire care stimuleazä participarea studenfilor
universitä1ii noastre în cadrul programelor ERASMUS.
În ceea ce priveçte mobilitátile cadrelor didactice, UO se claseazá, pe locul I la nivel
na{ional pentru mobilitá1i outgoing de predare çi teachertraining, pozilie pe care dorim sä

o mentinem si pe viitor.
Atât la nivel central cât çi la nivel de facultate existá permanent un feedback din partea
absolvenfilor çi asociafiilor studenleçti, rezultat în urma unor întâlniri sau corespondente
online, inclusiv în mediile de socializare. Anual în cadrul UO se desfãçoarä acfiuni
comune la care participá absolvenfi sau/çi asocialii studenfeçti, inclusiv în cadrul
proiectelor cu finantare externá.
Oferta educafionalä a UO stimuleazâ prezen{a în campus a unui numár din ce în ce mat
mare de studenli sträini sau cadre didactice din sträinátate. Promovarea UO care
stimuleazá aceastá prezenfâ este realizatá atàt în mediul online cât çi prin prezentarea
anualá a ofertei educalionale la diferite târguri de profil internafionale. UO este preocupatá
sä atragä cât mai multe fonduri din proiecte care sá susfiná promovarea în stráinätate a

ofertelor de studii.
Centrul de Consiliere çi Servicii privind Cariera (CCSC) organizeazâ anual întâlniri ale
studenlilor cu angajatorii, de tip ,,Târgul locurilor de muncä", în cadrul cárora studenlii
sunt informali despre cerinlele çi oportunitá1ile oferite de angajatorii din domeniu.
Angajatorii participá în cadrul amfiteatrelor aläturi de tutorii de an la întâlniri cu studenfii
pentru diferite oferte de locuri de muncá dupá finalizarea studiilor. Pe baza conven{iilor
încheiate cu angajatorii, studenlii participá la stagii de internship în cadrul entitálilor
respective.

contureze o strategie viitoare de
restructurare çi dezvoltare a acestor
programe linând cont de micçorarea
interesului fa¡ã de unele programe de studii
de licenlã çi/sau de masterat din partea
absolven(ilor de liceu çi de studii superioare

lãrgirea parteneriatelor cu alte universitð{i
pe baza oportunítõlilor programului
ERASMUS+ çÌ numai {inându-se cont de
experienla dobânditã

implicarea unui numãr mai mare de studenfi
çi cadre didactice în mobilitã¡i ERASMUS+

pãstrarea unui contact continuu, permanent
cu absolvenlií pentru oblínerea feedback-
ului çi întàrirea colaborãrii cu asocia{iile
studenleçtÌ çi cu asocialia Alumni UO

creÇterea gradului de internalionalizare pe
parte didacticã, printr-o mai puternicã
promovare în strðinötate a ofertelor de
studii, mai ales cã existö programe de studii
cu predare în lÌmba englezã

diversificarea modalitã¡ilor de întôlnire
dintre angajatori çi studenli în vederea unei
informãri eficiente privind posibilitã¡ile de
integrare pe piala muncií
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Permanent

Permanent

La nivel institufional, existá o preocup¿rre continuá pentru încheierea unor parteneriate cu
mediul privat. În cadrul UO funcJioneazâ o structurá, Consiliul Consultativ pentru
Parteneriat Public Privat, care are printre obiective çi încheierea unor parteneriate
valorificate prin burse private oferite studentilor.

UO depune anual proiecte de tip FDI pentru atragerea absolvenfilor de liceu prin creçterea
incluziunii sociale çi extinderea bazinului de recrutare. Totodatá facultä1ile universitáJii
participá cu oferta educalionalä proprie în cadrul liceelor prezentând oportunitätile de
înväfare aferente programelor de studii pe care le coordoneazä.
În anul 2018 s-a derulat un proiect finan{at prin FDI, care a avut ca obiectiv principal
promovarea ofertei educafionale aUO atât în liceele din judelul Bihor, cât çi din jude{ele
învecinate, precum si în liceele cu predare în limba româná din Ungaria.

intensfficarea eforturilor la nivel
institulional pentru creçterea numõrului de
burse private/internship plõtite dedicate
studenfilor la licenlã, prin valorificarea
parteneriøtelor existente cu mediul privat

atragerea absolvenlilor de liceu printr-o
prezenlã, mai activã în licee çi extinderea
bazinului de recrutare a acestorã

t7

18

b domeniului cu
Termen

previzionat

Permanent

Anual
Permanent

Permanent

Îndeplinit

Mãsura formulatã

La nivel institufional, studenfii sunt implicali în procesul de luare a deciziilor, fiind
reprezentali în organismele de conducere (Senat, CA, CF etc.). Prorectorul responsabil în
relafia cu studen{ii îçi propune organizarea lunarä a unei întâlniri cu reprezentanlii
studenfilor în vederea implicárii mai active a acestora în mediul academic orádean.

Anual contractele cu mediul socio-economic sunt diversificate în corelare cu cerinlele
noilor societáli comerciale care activeazá în judeful Bihor çi în regiunea de nord-vest.
Recent UO a încheiat contracte cu clustere din domeniile de specializare inteligentã
(cluster IT Clui. cluster IT Banat etc.).

Procedurile interne ale UO vor mentine în continuare prevederi care obligá existenfa unei
relafii de parteneriat între studenti çi cadrele didactice.

Incurajarea participárii studentilor în cadrul acfiunilor çi activit{ilor proprii ale

universitá1ii ca voluntari este prevãzutá în procedura proprie de recunoaçtere a creditelor
pentru aceastä categorie de activitá1i. In prezent existá astfel de activitáti contractate de

cátre studenfi la Facultatea de Inginerie Mangerialä çi Tehnologicá (activitã1i de tehnician
în roboticá) çi la Biroul de Comunicare (activitáfi de organizator evenimente çi
comunicare).

Recomandare ARACIS

o colaborare mqi apropiatã cu
reprezentanlii studen(ilor prin organizarea
periodicã de întôlnirÌ cu aceçtÌa, la nivel
institulional, astfel încôt sã existe o mai
mare implicare a studen[ilor în viala
universitãtii

o diversificare a contactelor cu mediul
socio-economic pentru toate domeniile de

studii din Universitate

continuarea relaliei de parteneriat existente
între cadre didactice Si studen(i

implicareo studen{ilor în acliuni çi activitãli
proprii ale universitãfii pe bazã de
voluntariat

Nr.
crt.
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c domeniului de cercetare

*

.J

Termen
previzionat

Permanent

Permanent

Îndeplinit

Îndeplinit

Permanent

Mãsura formulatä

Pentru toate activitátile de cercetare care implicá parteneriat cu mediul socio-economic,
(indiferent de domeniu). Universitatea depune proiecte în parteneriat sau pentru mediul
socio-economic. Rezultatul acestor parteneriate se regáseçte în proiectele câçtigate la
competiliile PN III, Interreg sau Horizon 2020.

Pentru o mai mare implicare a cadrelor didactice în publicarea rezultatelor cercetänr ä
reviste ISI, UO are prevázut în procedurile proprii premierea personalului didactic çi de

cercetare care publicá articole/lucräri çtiinlifice çi în acelaçi timp pentru cei care nu
publicá másuri de constrângere (creçterea normei didactice, avertisment, condiçii de
promovare în carierá etc.).
Procedura interná a UO sprijiná abilitarea cadrelor didactice titulare prin scutirea sau

decontarea taxei de abilitare. Stimularea cadrelor didactice care au abilita¡ea çi conduc
doctorat în cadrul IOSUD -UO se face prin acordarea unui spor salarial de 1o/o pentru
fiecare doctorand.
Menfionám faptul cá în evolufia çcolilor doctorale, un element de remarcat îl reprezintá
faptul cá în perioada 2014-2018 numárul conducätorilor de doctorat de la IOSUD-UO a

crescut de la 40 la J7, astfel un numär de 37 de colegi s-au afiliat la domeniile de doctorat
din cadrul IOSUD-UO. Totodatá, în aceiaçi perioadä çase noi domenii de doctorat au fost
înfiinþte çi anume: Inginerie çi Management, Teologie, Farmacie, Finanfe, Administrarea
Afacerilor si Matematicä.
În cadrul Universitá1ii din Oradea, începând cu anul universitar 2015-2016 se acordä
studenlilor doctoranzi burse din venituri proprii. Numárul burselor au crescut constant atât

ca valoare cât çi ca numär, de la 36 la 45 în anul universi|ar20lT-2018 çi apoi la 55 în
anul universitar 2018-2019. Cuantumul bursei este în prezent 550 lei, bursa acordându-se
pe durata întresului an (12 luni).

Strategia universitáçii prevede o abordare inteligentá pentru alocarea de resurse umane çi
materiale pentru activitatea de cercetare. Eforturile cele mai mari sunt direcfionate pentru
domenii unde existä o masá criticá de beneficiari, sau cercetátori implicafi.

In ultimii ani a crescut factorul de impact generat de publicaliile ISI pentru personalul
didactic çi de cercetare a UO. Cadrele didactice sunt încurajate sá publice în cadrul
colectivelor cu cercetátori internalionali çi în reviste clasate în primul çi al doilea quart din
domeniu prin premiere suplimentará.

Recomandare ARACIS

continuarea eforturilor pentru atragerea çi
implicarea mediului socio-economic în
universitate, pentru toatele domeniile de

studii

mai mare implicare a cadrelor didactice în
publicarea rezultatelor cercetõrilor în
reviste ISI, existônd domenii cu acoperire
deficitarã

încur aj ar e a ç i s timul ar e a ab il it ãr i i c adr e I or
didactice în domeniile de doctorat
demoltate în cadrul Universitõlii din
Oradea

creSterea numãruluí de doctoranzi prin
acordarea de burse din venituri proprii sau
de cãtre companii private pe teme de

cercetare comune

stabilirea unor strategii la nivel de facultã¡i
çi de universitate pentru dezvoltarea unor
domenii de cercetare care au o slabã
reprezentativitate la ora actualã
creçterea valorificãrii internalionale a
rezultatelor cercetãrÌi prin publicarea de

articole çtíinlifice cu ímpact çi implicarea
personalului didactic çi de cercetare în
proiecte interna{ionale

Nr.
crt.

23

24.

25

26.

27

28.
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Îndeplinit
Permanent

Permanent

Îndeplinit

În acest an universitar (pâná în luna martie 2019) s-au depus un numár de 19 cereri de
finanþre pentru atragerea de fonduri pentru cercetare. Pe domeniul resurselor umane UO
este beneficiara unui proiect cu un buget de aproximativ 6 mil. lei, pentru perioada 2019-
202l,prin care se finan\eazã, cercetárile doctoranzilor çi ale cercetátorilor postdoc.

UO dezvoltä continuu parteneriate bilaterale cu universitáli din sträinätate care prevád çi
activitatea de cercetare çtiin{ificä. În urma acestor parteneriate cadrele didactice ale
universitäfii noastre sau cadrele didactice ale universitälilor partenere participä în comun
la cercetäri çtiinlifice sau validarea cercetärilor çtiin{ifice. Cele mai recente parteneriate
internafionale cu accent pe cercetarea çtiinfificä au fost încheiate cu: Universitatea din
Alicante (Spania), Universitatea din Padova(Italia), Universitatea din Miskolc (Ungaria),
Shibaura Institute of Technolosy (Japonia).

Anual UO desñgoará activitáli aplicative pentru agenlii economici. ln anul 2018 s-au
derulat un numár de 22 contracte de cercetare cu mediul socio-economic. În anul20l9
existä în derulare contracte pentru un numár de 3 beneficiari pentru astfel de cercetäri
aplicative.

continuarea preocupãrilor pentru atragera
de þnduri Si resurse umane pentru
cercetare în vedereq suslinerii domeniÌlor
de cercetare de vôrf ale Universitõlii din
Oradea

i nt e n s Ìfi c ar e a efor t ur il o r p e ntr u de zv o I t ar e a
rela[iilor internalionale privind cercetarea

çtiinlificã prin parteneriate cu alte
universitã(i

cudezvoltarea cercetãrilor aplicative
agenlii economici din mediul privat

29

30.

31

d surselor de fïnan
Termen

previzionat

Îndeplinit
Permanent

Permanent
Îndeplinit

Mãsura formulatä

Pentru atragerea de surse de f,rnanlare alternative în cadrul UO sunt aplicate proceduri
interne care faciliteazá sponsorizárile din partea agen{ilor economici sau prestarea de

servicii de cátre universitarii orádeni pentru diverçi beneficiari din mediul socio-
economic. Astfel de servicii vizeazâ domenii cum ar fi: studii sociologice, monitorizarea
GIS, studii de impact arheolosic, studii clinice, consultanta în inginerie etc.

Universitatea face eforturi continue pentru aplicare în cadrul proiectelor care frnan\eazâ

modernizarea çi dotarea pentru infrastructura universitá1ii. Facultáçile dezvoltá laboratoare
didactice çi de cercetare cu companii private, având în derulare astfel de parteneriate cu:
Banca Comercialá Româná (BCR), pentru laboratorul didactic Finan{e-Bánci de la
Facultatea de $tiinle Economice; NIDEC - laborator dedicat Industry 4.0 din cadrul
Facultátii IETI; COMAU - laborator dedicat digitizârä producfiei - MANUFACTURING
4.0,|a Facultatea IMT; FIEXAGON - laborator Intelligence Manufacturing la Facultatea
I.M.T..

Recomandare ARACIS

dezvoltarea finanlõrii prin atragerea de
surse de finanlare altemative precum:
sponsorizãri, servicii cãtre comunitate,
c ons ul tan¡ã, me ntenonl õ e t c.

c ontinuar e a efor tur il or p e ntr u mo der ni z ar e a

çi dotarea tuturor spaliilor care aparlin
universitãlii prin atragerea de sponsorizãri
qi dezvoltarea de laboratoare dídactice de
cercetare cu companii private, mai ales cõ
acest proces este în derulare

Nr.
crt.
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Termen
previzionat

Permanent

Permanent

Permanent

Indeplinit

Mãsura formulatä

Extinderea colaborärilor cu universitáçi din stráinätate care au aceleaçi domenii de interes
este prevázutá în Planul Strategic al universitätii, fiind o preocupare continuá. Pentru
dezvoltarea relaliilor de colaborare îçi aduc aportul atât cadrele didactice cât çi studençii
prin participäri la evenimente, conferinle, competifii internafionale.

Eforturile pentru internalionalizare vor creçte pe viitor prin participarea mai intensá a UO
în cadrul târgurilor educafionale europene sau la nivel global. Totodatá universitatea va
susfine parteneriatele directe ale conducátorilor de doctorat în cadrul tezelor în cotutelá
internalionalá.

In anul universitar 2017-2018, UO a avut un numár de 910 mobilitá{i incoming and

outgoing, iar în anii urmátori de propunem sá menlinem cel pufin la acest nivel numárul
mobilitátilor. Un accent mai mare va fi pus pe mobilitátile studentilor .

Diversitatea colaborárilor internalionale (pe lângá Programul ERASMUS) urmäreçte çi
aplicafii în cadrul proiectelor de tip: RO-HU (proiecte transfrontaliere), JEAN MONNET,
Granturi SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), CEEPUS, FP7, HORIZON 2020. Pentru
toate aceste axe de finanþre UO a depus aplicalii sau participá în continuare în derularea
unor proiecte.
Pe domeniul exploatärii energiei geotermale UO are o traditie în colaborarea
internationalá FP6 cu Islanda.

Recomandare ARACIS

dezvoltarea rela¡iilor internalionale
existente cu universitõ{i din întreaga lume,
dar çi demoltarea unora noi în raport cu
misiunea si obiectivele universitãtii
creÇterea eforturilor pentru
interna(ionølizare, prin extinderea
colaborãrilor atât cu universÌtðli europene,
cât si cu cele din afara UE

de mobilitö¡imðrirea numõrului
ERASMUS+

diversificarea tipurilor de colaborõri
internalionale, în prezent universitatea
bazându-se prea mult pe programul
ERASMUS pl neglijônd alte forme de
colaborare

Nr.
crt.

34
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II. Recomandäri din partea studentilor evaluatori Qtrezentøte sumativ în capitolul V din roporlul studen(ilor evalaøtorí)
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Termen
previzionat

Aprilie 2019

Aprilie 2019

Mãsura formulatã

Actualizarea Cartei Universitare este o masura demarata de Senatul universitar tn

noiembrie 2018 prin consultarea Comunitatii academice in conformitate cu prevederile
LEN.
Acttalizarea Codului de etica si integritate academica, anexa la Carta Universit¿ra, este o
másura demarata de Senatul universitar in noiembrie 2018 prin consultarea Comunitälii
academice in conformitate cu prevederile LEN.
Se vor modifica articolele din Codul de Eticá în conformitate cu prevederile legale çi cu
recomandärile C.E.M.U.
Comisia de Eticä a Universitálii din Oradea îçi propune sä concentreze într-un singur plan
toate actiunile de preventie (atât pe domeniul respectárii normelor de eticá pentru cercetare

Recomandare ARACIS

Actualizarea Cartei Universitare în
conformitate cu legislalia în vigoare.

Actualizarea codului de eticã çi integritate
academicã în conformitate cu prevederile
legale.

Realizarea unui plan de acliuni de

Nr.
crt.

38.

39.

40.

7

î1É\



u
J

¡å'i,å.dslzslg_

1.01.2020
cuÎncepând

01.07 .2019

0l.10.2019

Semestrial

Îndeplinit

Îndeplinit
Permanent

1.01.2020
cuÎncepând

çi publicarea rezultalelor cercetárii cât çi în domeniul integritä1ii academice pentru
prevenirea abaterilor de la Codul de eticä). Pe pagina web a Comisiei de eticá existá
prevázutâ secliunea "Másuri preventive" care prezintä modul de ac{iune pentru prevenirea
plagiatului. Pagina este în curs de acttalizare çi pentru alte tipuri de acliuni de prevenfie.
In prezent, se solicitá verificarea de cätre tofi coordonatorii çtiin{ifici a lucrárilor de
licenþ, diserta{ie çi doctorat înainte de susfinere, utilizând softurile antiplagiat existente la
Universitatea din Oradea.

Propunerea va fi înaintatá Senatului U.O. pentru a fi introdusá în Regulamentul de

organizare çi funclionare a Comisiei de eticá din cadrul U.O.

Codul de Eticä çi Deontologie Universitará este publicat pe site-ul institufiei. În cadrul
fiecärei facultáçi existä o comisie de eticá care are misiunea de promovare a codului de

eticá çi deontologie universitarä atãtîn rândul cadrelor didactice çi a studenfilor facultá1ii.
Pentru o mai buná promovare în rândul studenfllor, U.O. îçi propune includerea în
Contractul anual de studii încheiat cu studentul, o referin!ã pentru accesarea acestui cod.
Comisia de Eticä va organiza câte o întâlnire pe semestru cu reprezentanfii studenlilor çi a
asocia{iilor studenfeçti.

Existá un mail de contact, etica@,uoradea.ro unde pot fi trimise çi sub formá de anonimat
sesizári cu suspiciuni de fraudä sau plângeri pe care Comisia de Eticá sá le instrumenteze,
conform reglementärilor în vigoare.

UO, prin Biroul de Audit Public Intern, având în vedere tematici la nivel nalional sau

tematici necesare la nivel intern, realizeazâ anual un Plan de Audit Intern.

Conform rezultatelor misiunii de audit, Rectorul UO va întocmi o decizie care va confine
mäsuri, responsabili çi termene pentru îndeplinirea çi/sau ameliorarea deficienlelor
constatate.
Planul de Acfiune va fi propus de cátre Prorectorul responsabil cu Managementul Strategic

çi Informatizare,va fi aprobatîn CA, postatpe site-ul universitá1ii çi astfel devine asumat
public de întreaga conducere executivá a UO.

În acest moment toate structurile de conducere (Senat, Consiliu de Administrafie,
Consiliile Facultá1ilor, Consiliile Departamentelor, CSUD, Consiliile Çcolilor Doctorale)
au afiçate pe site-ul propriu lista cu membrii componenfi.

Prorectorul responsabil cu managementul serviciilor studen.teçti çi vizibilitate va întocmi

preven{ie

Introducerea în comisie a uneí persoane
din domeníul administrativ pentru a avea o
viziune de ansamblu asupra problemelor
Si mai ales a celor admínistrative.
Promovarea Codului de Eticà çi
Deontologie Universitarã în cadrul
comunitãlii universitare çl în special în
rândul studenlilor, astfel încât sã "fie
încurajali sã foloseascã acest mecanism
dacã au luat la cunoçtinlã de încðlcãri ale
normelor.
Crearea unui mqil de contact squ un

formular de contact anonim pentru plângeri
sau suspÌciuni de fraudã.
Realizarea unui plan de audit intern anual
(dupã încheierea fie cãrui an calendaristic).

Aplicarea mãsurilor sau recomandãrilor
rezultate în urma audituluÌ.

Asumarea publicã a conducerii universitãlii
a unui plan de acliune în urma auditului.

Afiçarea tuturor structurilor de conducere
din cadrul Universitãlii arü cele de la
nivel de universítate, cele de la nivel de

facultate, dar çi cele de la nivelul $colii
doctorale.
Implicarea activã a studentilor din

4l

42

43

44.

45

46.

47.

48.
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1.06.2019

1.06.2019

1.06.2019

1.06.2019

Îndeplinit

Anual

Îndeplinit/

un plan de activitáli, atât pentru actualii studenli implica{i în structurile de conducere cât çi
pentru viitorii membri (odatä cu noile alegeri) în vederea conçtientizárii responsabilitätilor
çi rolului asumat de aceçtia. Aceste acfiuni de conçtientizare/responsabilizare vor fi ñcute
çi prin întâlniri cu reprezentan{ii asocia{iile studentesti.

Recomandarea va ft introdusä în regulamentele de func{ionare a comisiilor de la facultáti
çi senat.

Conform regulamentelor UO, preçedintele acestui consilir-r/comisii de specialitate este unul
dintre prorectori. Dar UO are în vedere crearea postului de vicepreçedinte çi ocuparea
acestuia de cátre un student.

Pentru cá Legea 112011 permite ca aceste posturi sá fie ocupate numai de cátre titulari din
cadrul departamentului, în cadrul UO se va prevedea în regulamentele interne posibilitatea
de a participa la çedin{ele Consiliului de Departament çi un student desemnat (la
departamentele unde asociafiile studenleçti sau reprezentanfii studençilor solicitá aceastá
implicare).

Propunerea va fi înaintatá organizaliilor studen{eçti pentru a face o astfel de delegare
pentru un student pe post de observator la çedinlele de CA.

Consiliul facultáçii de la Facultatea de Drept este afiçat pe site-ul universitá1ii:
https ://c I oud. uoradea. ro/index. php/s/Ob2X RFzotWXCS R2#pdfv i ewer

Prin Centru de Consiliere çi Servicii privind Cariera (CCSC), în cadrul UO se vor face
anual analize SV/OT prin chestionarea studen{ilor.
Prin structura internä Consiliul Consultativ pentru Parteneriat Public Privat (CC-PPP) se

va face anual o analizá SWOT prin chestionarea mediului economic.

Nivelul de satisfacfie al studenfilor în raport cu serviciile studenleçti çi infrastructura
oferitã de UO este evaluat în urma aplicärii unui chestionar de feedback anonim. Pe baza
feedback-ului, CSCC întocmeçte anual un raport. Pentru anul universitar 2017-2018, din
evaluarea formularelor de feedback anonim, rezultá un grad de satisfactie de 86,58%.

Pentru comunicare în circuit închis, UO foloseçte o platformá Moodle în relafionarea
cadre didactice - studenti - secretariat. Pentru facilitarea comunicãrii în circuit închis între

structurile de conducere pentru o
colaborare çi o vizibilitate mai mare q
studenlilor.

Includerea obligatorie a unui student cel
pu{in, în toate comisiile de specialitate ale
Senatului si ale Consiliilor Facultãtilor.
Introducerea ca obligativitate ca
preçedintele Comisiei pentru Probleme
Sociale çi Studenleçti, fie cã la nivel de

facultate sau la nivel de universitate, sà fie
student pentru o mai bunã reprezentare a
studen{ilor.

Introducerea unui student în Consíliul
Departamentelor.

Introducerea unui post de observator
pentru un student delegat în Consiliul de
Admínistralie de cõtre organizaliile
s tudenl e s ti din univ er s it at e.

Afiçarea consiliului facultã¡tt de Drept pe
site-ul institu(iei.
Realízarea unei analize SWOT dÌn partea
reprezentanlilor studenlilor ;i una din
partea mediului economic pentru o víziune
de ansamblu cât mai largã Si cât mai
corectã, conformã cu realitatea.

Implementarea unui sistem de feedback sau
crearea unui formular de feedback anonim.

Dezvoltarea unei platþrme de comunicare
în cadrul comunitãlii academice, cu circuit

49

50

15

52.

53

54

55

56

9 :"i"



*
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Continuu /
semestrial

2020

Permanent

()

membrii comunitäfii academice, se utilizeazâ sisteme de tip cloud. Anumite structuri din
cadrul UO, pentru comunicare în circuit închis, folosesc çi platforme de tip social-media.
In cadrul ultimului proiect FDI pe domeniul I derulat în cadrul Universitá1ii din Oradea în
anul 2018 s-a implementat platforma FORUM pentru comunicare în cadrul comunitátii
academice.

Aceastá evidenfä se face semestrial, în cadrul DirecJiei General Administrative, la cererea
facultä1ilor prin redistribuirea suslinerii orelor de curs în loca{iile cu grad de ocupare
scázut (exemplu: pentru programele de studiu din cadrul Facultätilor de Mediciná çi
Farmacie, Facultatea de Arte)

La nivelul UO, sunt identificali studenlii cu dizabilitá1i, acestora asigurându-li-se însolitor
spre sala de curs sau spre zonade interes.
ln cadrul proiectului ,,SMART Campus - Universitatea din Oradea" existä alocat buget
pentru crearea de facilitäli pentru accesul persoanelor cu dizabilitáfi çi pentru echiparea
unui ,,Laborator pentru asistarea studenJilor cu nevoi educative speciale" în Corp C53-
Cládire B-K - Campus III; în cadrul acestuia este cuprinsá achiziçionarea unui soft
dedicat.

UO are în derulare un grant finalat prin programul ROSE Finanþre Externá (MEN-
UMPFE) (buget 200.000 euro) pentru un centru de înváfare în campusul universitar.

Ca o strategie în domeniul patrimonial s-a elaborat ,,Masterplan-ul Campus Universitar
Oradea" -
https://www. uoradea.ro/disp la)' I 704 7

care previzioneazâ dezvoltarea çi modernizarea infrastructurii UO respectiv a imobilelor, a
spafiilor dedicate activitáfilor didactice çi de cercetare, dedicate activitálilor suport
studen{eçti, a complexului sportiv - littps://www.uoradea.roldisplay I 6855
Implementarea acestuia este demaratá.
In cadrul proiectului ,,SMART Campus - Universitatea din Oradea" în cadrul apelului de

proiecte POW2017ll0ll0.l||D.3i7REGIUNI, Axa prioritarä l0 Imbunätáfirea
infrastructurii educalionale, Prioritate de investifii l0.l Investifiile în educafie, çi formare,
inclusiv în formare profesionalá, pentru dobândirea de competenfe çi înväfare pe tot
parcursul vie{ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa{ie çi formare, Obiectiv Specific
10.3 Creçterea relevanlei înváfämântului terliar universitar in relafie cu piaþ fo{ei de
muncá çi sectoarele economice competitive în cadrul Programului Operalional Regional
(POR) 2014-2020, s-au depus douá proiecte. În cadrul primului proiect, al cárui contract
de finanfare este semnat recent, se vor reabilita, moderniza çi dota 6 imobile ale UO çi se

vor dezvolta 7 laboratoare. În cadrul celui de-al doilea proiect (acesta fiind în evaluare), se

vor reabilita trei imobile - cládiri de patrimoniu.

închis

Identificarea sãlilor sau tipurilor de sàli cu
presiune mare saLt grad mare de ocuparea

çi gãsirea de solulii alternative pentru a
evita disconfortul.

Crearea unui sistem de acces în campus
pentru persoanele nevãzðtoare bazat pe un
ghíd auditiv.

Amenaiarea de spatii de relaxare, cítít sau
socializare pentru studen{í in cadrul
tuturor facultãlilor

Continuarea atrageríi de fonduri pentru
construirea sau modernizarea sau
cons olidar ea spa{iilor nece s ar e
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Este finalizat Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea clädirii Facultafii de Medicinä çi
Farmacie, investifia figurând pe lista Companiei Na{ionale de fnvestilii (CNI).
S-a încheiat un protocol tehnic de colaborare cu PMO, în urma cáruia, studenlii UO vor
beneficia de spa{ii de cazare çi complementare pentru studenfi (corpurile Cl çi C2).
Totodatá este demaratá de cätre CNI realizarea unui cämin studentesc de 800 de locuri.
In cadrul proiectului ,,SMART Campus" finanþt prin POR se va aloca buget pentru
eficientizarea distribuirii activitálilor; dotarea cu afiçaj electronic pentru toate sálile de
curs çi seminar.

Preocuparea Direc{iei General Administrative este çi de a asigura condiçii studiului în
grup, astfel cä dupä ftnalizarea construcliei noi,,Cämin 402locuri" çi,,Cámine noi C1 çi
C2" studenfii vor aveala dispozifie sáli adecvate pentru acest tip de activitáçi.

Anual în cadrul proiectelor FDI sunt prevázute dotári pentru tehnica de predare moderná.
Totodatä, UO a aplicat în cadrul proiectului POR care frnan\eazâ reabilitarea a peste 5000
mp de sáli de studiu. Acestea vor fi dotate inclusiv cu aparaturá modernä de predare.

Periodic, prin auditare/verificare din partea Cu(ii de Conturi, UO primeçte un raport în
urma cäruia sunt implementate mãsuri în vederea optimizârü financiare a institufiei.
Totodatä, pentru diferite proiecte sunt desñçurate punctual procese de audit financiar
extern care evidentiazá imp lem entar ea ge stiuni i fi nanciare.

UO este într-un proces continuu de eficientizare a facultálilor çi departamentelor acestora.
Anual, sunt propuse spre lichidare specializärile nerentabile sau spre aprobare / înfiinfare
programe de studii noi solicitate de piaþ muncii.

Pentru atragerea de surse de finanfare alternative în cadrul UO func{ioneazá proceduri
interne care faciliteazá sponsorizárile din partea agenlilor economici sau prestarea de

servicii de cátre universitarii orädeni pentru diverçi beneficiari din mediul socio-economic.
Astfel de servicii vizeazá domenii cum ar fi: studii sociologice, monitorizarea GIS, studii
de impact arheolosic. studii clinice. consultantá în insinerie etc.

In regulamentul de acordare a burselor se vor introduce explicalii detaliate cu privire la
perioada çi modul de acordare a burselor de performan!á.

UO are în vedere schimbarea metodologiei de acordare a unor categorii de burse pentru
studenfii din anul I. Impreunä cu asocia{iile studen,teçti çi studenfii reprezentanli
prorectorul desemnat cu managementul serviciilor studenfeçti va propune îmbunátä{irea
regulamentului de acordare a burselor începând cu anul universitar 2019-2020.

Un prim pas a fost ñcut în acest sens, UO a suplimentat la 55 numärul de burse alocate
studenfilor doctoranzi din venituri proprii. $i pentru viitor va fi un interes pentru

Dotarea cu afiçaj electronic pentru toate
sãlile de curs çi seminar pentru a vedea
or arul s ãl ii r e spe ctive.
Crearea unui cadru suport pentru studen{i
dornici de studiul în grup prin oferirea de
sõli adecvate pentru acest tip de studiu.
Dotarea tuturor sðlilor cu echipamentele
tehnice necesare predãrii çi în conformitate
cu destinatia sãlii respective.

Desföçurarea unui auditfinanciar extern Si
implementareo recomandãrílor în vederea
optimizãrii financíare a instituliei.

Restructurarea departamentelor çi a

facultã¡ilor cu numãr redus de studenli çi
specializðrí neefìciente sau nerentabile.

Atragerea de sponsorizãri în numãr cât mai
mare pentru a susline activitãli çi din
fonduri proprii

Explicitarea modului de acordare a burselor
de perþrmanlã în vederea perioadei de
acordare.
Pentru anul I realizarea de reclasificare
dupõ finalul semestrului I pentru a face o
clasøre în funclie de mai multe probe Çi
echivalente ca dificultate între studenli.
Creçterea fondului de burse acordate din
fonduri proprii pentru stimularea
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1.01.2019

Permanent

1.07.2019

Îndeplinit

Anual

suplimentarea fondurilor din care se alocá burse din venituri proprii

Incepând cu Planul Operalional 2020 se va include buget pentru sprijinirea participárii
studenfilor la evenimente çtiinfifice. Chiar dacá nu este prevázut explicit acest lucru în PO
2019, sunt alocate fonduri în cadrul diferitelor proiecte care sunt destinate unor astfel de
activitáfi. Recent UO a câçtigat un proiect POCU care sprijinä studenfii doctoranzi sá
participe la evenimente çtiinlifice unde este alocat un buget de 200.000 lei pe timp de 3
ani.
Personalul administrativ, participä la cursuri de formare çi dezvoltare profesionalä, în
funcfie de necesitátrile UO (personalul Biroului Sänätate çi Securitate în Muncá, personalul
Direcfiei Economice, personalul Direcfiei General Administrative, personalul didactic
auxiliar - de secretariat).
Organizarea de sesiuni de formare çi dezvoltare a personalului administrativ, este în
atenlia conducerii UO (curs de tehnica achiziliilor, curs de igienã, curs de utilizare
calculator, curs de úilizare soft specific de contabilitate, de evidentá personal, curs de
utilizare soft specific evidentei studentilor LINIEWB).

Propunerea este în atenfia Directorului General Administrativ çi a Secretarului $ef pe
Universitate pentru a implementa o metodologie care sä reglementeze utilizarea unui astfel
de formular.

Programul de lucru a secretariatelor va creçte cu cel pufin o orá. O mare parte dintre
facultá1ile UO au suplimentat acest orar. La secretariatele facultä{ilor care au studen{i
înmatriculali la forma ID sau IFR existä program vineri dupá amiazá çi uneori sâmbáta. In
cadrul DID-IFR existä si un serviciu de secretariat on-line.

În strategia anualä de promovare a admiterii sunt prevázute vizite în cadrul liceelor atât
din Bihor cât çi din jude{ele limitrofe. Pentru admiterea din 2019 facult¿tile din cadrul UO
au un plan de promovare pe care îl aplicä.

UO îçi propune sä îmbunátäfeascä continuu facilitáçile de acces la admitere pentru
candidafii cu dizabilitá1i.

Pentru programele de studii organizate într-o altá limbä decât cea româná se organizeazá
probe de admitere în limba programului respectiv de studii.

performanlei sau rezultate deosebite într-
undomeniu.

Includerea în Planul Opera{ional al UO
sprijínirea participãrii studenlilor la
evenimente çtiintifice çi alocarea de resurse

financiare în acest sens.

Identificarea nevoilor personalului
administrativ çi organizarea de sesiuni de

formare Si dezvoltare pentru aceçtia.

Realizarea unui formular tip implementat pe
toate site-urile pentru a oferi feedback sau
pentru a depune plângeri referitor la
personalul administrativ.
Suplimentarea orelor de lucru cu studenlii
cu încã o orã în fiecare zi: 8:30-9:30,
12:00- 14:00 çi deschiderea unui secretariat
pentru cei care urmeazã cursurile la
.frecven{ã redusã sau fãrã frecventã.
Planificarea çi aplicarea unui program de
promovare a universitãlii arù în judetul
Bihor, cât Çi în judelele apropiate pentru a
crea concuren(ã pe locurile de concurs.
Adaptarea metodelor de admitere pentru
persoqnele cu dizabilítöli locomotorii, de
altz, de vedere sau orice alt tip de
dizabílitate
Adaptarea metodelor de admitere în func¡ie
de mobilitatea studenfilor sã fìe si într-o
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Recomandarea este analizatá anual în cadrul Consiliilor Facultäçilor pentru a fi inclusá în
metodologia de admitere la programele de licenfä. În prezent aceastá recomandare se

aplicá în cadrul a 4 facultâ¡i ( F. Geografie, Turism çi Sport, F. Mediciná çi Farmacie, F.
Arte çi F. de Construcfii Cadastru si Arhitecturá).
In procesul de admitere, Universitatea din Oradea, foloseçte un soft institu{ional (UniWeb)
care în prezent are doar funclia de: introducerea datelor candidatului de cátre comisia de
admitere çi clasificarea candidafilor. Pe viitor, U.O. îçi propune sá achizilioneze çi
modulul care functia de pre-înscriere electronicá a candidatilor.
Planurile de înväþmânt ale programelor de studii prevád pachete de discipline obligatorii
çi opfionale, astfel încât sá se asigure o flexibilitate curriculará, atãt pentru douá programe
de studii din acelasi domeniu cât si pentru prosrame de studii din domenii diferite.
Toate planurile de învä1ämânt sunt publicate pe site-urile facultá1ilor care gestioneazá
programele de studii respective. Totodatá, fiecare student, pe baza de CNP çi parolá
proprie, are acces în contul personal din aplicafia UniWeb, la planul de învá{ámânt al
programului de studii unde este înmatriculat.
Dacä studenlii unei anumite facultä1i vor solicita afiçarea çi la avizierul facultãfii,
secretariatele facultätilor vor întreprinde si acest demers.
In cadrul Universitáçii din Oradea, toate cadrele didactice au obligativitatea de a oferii
consultalii studen{ilor. Aceastá acliune se materializeazá prin afiçarea orarului de
consultalii çi sälii unde va avea loc activitatea.
Aceastä obligativitate este materializatá, çi în fiça postului de cadrul didactic. Directorul de
departament implementeazá çi verificä îndeplinirea/respectarea acestei activitáti, pentru
fiecare cadru didactic.
În urma desftçurärii activitá1ilor de consultare a studenfilor, efectuate de tutorii de an çi
cadrele didactice, aceçtia pot lua másuri prin acfiuni proprii sau propun dezbatere la nivel
de departament sau consiliul facultalii. Problemele care nu pot fi rezolvate la nivel de
facultate sunt dezbátute la nivel de rectorat (cu prorectorul çi rectorul).
Deciziile finale se bazeazá pe bucle de feedback, astfel încât sä se îmbunátá,teascä sau sá
se rezolve tematica abordatá de cátre studenti.

În cadrul çedinfelor de consilii ale facultáçilor se dezbat anual posibilitátile de modificare

çi adaptare a programelor de studii conform cerinfelor exprimate de: evaluatori ARACIS,
angajatori, studenfi çi cadre didactice. La çedinfe participá reprezentanfii studenfilor aleçi,
care au misiunea de a informa studenfii facultaçii respective despre oportunitatea unor
astfel de intervenlii asupra programelor de studii. Pe viitor decanii facultátilor vor

limbð de circulalie internalionalã çi
maghíarã (având în vedere comuniÍatea
mare) cel putin.

Sãfie introdus lafiecare program de licen¡ã
examenul scris sau oral pentru o mai bunã
selectare a studen{ilor.

Înscrierea electronicã ar simplifica mult
aceastã procedurð în rândul viitorilor
studen{i.

Cãutarea de solulii pentru a oferii
studenlilor trasee cât mai.flexibile.

Afiçarea planurilor de învãlãmânt pe site-ul
instituliei, dar çi la aviziere.

Adoptarea unei metodologii de consultare,
astfel încât consultarea sð devinã periodicõ
çi obligatorie.

Consultarea studen[ilor çí realizarea unei
proceduri defeedback.

Informar ea s tuden[il or de spr e oporîunitãlile
pe care le au privind modificarea sau
adaptarea conform cerinlelor, a
programelor de studiu Si în funclie de
argumentele lor.
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Începând cu anul universitar 201912020 în cuprinsul Ghidului studentului se va include un:

accentua responsabilitatea reprezentanfilor studenlilor, pentru a fi mai eficienli în
adoÞtarea modificärilor pentru prosramele de studii.

Universitatea din Oradea a elaborat, în conformitate cu Conven{ia de la Lisabona çi
directivele Uniunii Europene privind formarea pentru profesiile reglementate, o
Metodologie privind echivalarea çi recunoa;terea perioadelor de studii efectuate în
strãinãtate, care reglementeazâ modul de recunoaçtere / echivalare a studiilor efectuate în
sträinátate (https://www.uoradea.ro/displa)r17l7l). Diplomele ob{inute în sträinätate se

recunosc de MEN - CNRED.

La nivelul UO, exista un sistem de culegere a datelor (I-INIWEB) care permite realizarea
rapoartor privind datele absolvenfilor.
Ca mäsura de optimizare a sistemului de colectare a datelor, chestionarul cu privire la
situalia absolvenlilor va fi regândit astfel încât sá poatä fi completat mai uçor. (cu acces

atãtla nivelul secretariatelor cat si online).
l. Reorganizarea Alumni UO, prin regândirea statutului organizaliei, astfel încât
funcfionarea Alumni sa fie strâns legata de nevoile si modul de func{ionare a mediului
academic orádean.
2. Promovarea activitätilor Alumni UO - La ridicarea documentelor de studii,
absolventului i se va oferi posibilitatea de a completa cererea de aderare la Asociatia
Alumni
3. Înfìinlarea unei pagini pe platforma Moodle pentru membrii Alumni. Membrii vor avea
posibilitatea accesärii resurselor specifice si de recrutare voluntari pentru activitäçile
destinate studentilor.

Anual, UO redacteazâ rapoarte privind gradul de satisfac{ie a studenlilor pe baza

chestionarului de satisfac{ie postat pe site-ul UO si pe site-urile facultá1ilor.
Másura propusa: Publicarea raportului ca anexa pe site-ul universitáçii

In fiecare an, prin Centrul de Consiliere çi Servicii privind Cariera, U.O. aplicá un
chestionar tuturor studen{ilor în vederea stabilirii gradului de satisfacfie privind serviciile
oferite de structurile suport (secretarìat, cazare) cantiná, bibliotecä, relalii internalionale,
direcfia general administrativá etc.). In urma ráspunsurilor rectorul transmite adrese cátre

conducerea acestor structuri solicitând másuri de ameliorare çi termene de realizare a

acestora anual. Acest mecanism a fost aplicat in luna iulie 2018. U.O. îçi propune sä

implementeze anual acest sistem în vederea îmbunätátirii serviciilor pentru studen{i din
partea structurilor suport. j

Adoptarea unui regulament privind
recunoaÇterea calíficãrilor din învãfãmântul
superior, în conformitate cu Convenlia de la
Lisabona çi directívele Uniunii Europene
privind formarea pentru profesiile
reglementate.

Îmbunãtãlirea tehnicÌlor de recoltare a
datelor pentru absolvenlii instituliei.

Îmbunãt ãlir e a activitðlii As ocialiei,, Alumni
Universitatea din Oradea ".

Publicarea raportului anual al gradului de
satisfaclie a studenlilor alãturi de
recomandãri privind îmbunàtãlirea
serviciilor oferite de Universítatea din
Oradea.

Realizarea unui mecanism prin care se

implementeazã mðsurile necesare
îmbunðtðlirii gradului de satisfaclie a
studenlilor.

Promovarea în rândul studentilor a
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subcapitol care va prezenta conceptul de "învátämânt centrat pe student" astfel încât atât
tutorii de an cat si titularii de disciplina sa promoveze mai intens acest concept.

UO aplicä continuu cereri de finan{are pentru proiecte POR. Prin proiectul ,,SMART
Campus - Universitatea din Oradea", contract de finanlare din fonduri europene semnat în
data de 18.02.2019, cu o investifie în valoare de29.990.509,89 lei în cadrul cäreia se vor
reabilita I modemiza / echipa I dota 6 corpuri de clädire (Cládirea E,F - Corp C4, clâdirea
V3 - Corp C29 - Campus I, respectiv corp 49, corp 53, corp 54, corp 55 - Campus III çi
realizarea unui ,,Laborator de geotermalism" în Cládirea L-Cl, pentru o perioadá de 24 de

luni;
- reabilitarea de cládiri prin proiectul ,,SMART Campus - Universitatea din Oradea -
Etapa a II-a" cerere de finan,tare admisá dupä verificarea administrativá çi a eligibilitalii,
proiect care îçi propune investilii de reabilitarelmodernizare a trei clãdiri, monumente
istorice, CládireaA-corp C 10, ClãdireaB -corp C 14,ClâdireaC-corp C7,în valoare
de 29.996.682,93 lei
Platforma Office 365 este promovata prin postarea unui tutorial de utilizare al platformei
la adresa interna: https://it.univoradea.rolroltutoriale/office365-pentru-cadre-si-studenti si

prin stimularea/ instruirea cadrelor didactice sa îgi încarce materialele de curs pe platforma
noasträ Office 365. Materialele încärcate vor putea fi utilizate de cätre studenfi. Accesul la
materialele didactice este asigurat prin link de la Numele Cadrului didactic, înscris la
structura departamentala câreia îi apa(ine.
În cadrul U.O. existä Laboratorul de analizâ, cercetare çi formulare de strategii inovatoare
de predare - învá{are, laborator prin intermediul cäruia se realizeazá o instruire çi evaluare
centrate pe student, pe nevoile acestuia. In cadrul acestui centru sunt dezvoltate metode çi
instrumente inovative care räspund nevoilor studentului cu dizabilitáçi.

La nivelul Facultá1ii de $tiinçe Socio - Umane funclioneazá Centrul de accesibilizare
pentru studen{ii nevázátori (realizat cu sprijinul Fundafiei Orange) prin intermediul cäruia
cursuri çi materiale sunt accesibllizate (scanate, tipärite în limbaj Braille). Centrul ajutä çi
la identificarea unor alternative de evaluare pentru aceastá categorie de studenli.

Asocia{iile studen,teçti din cadrul UO sunt implicate în stabilirea unui regulament de

colaborare cu ALUMNI -UO, inclusiv cu activitáli de tutoriat. Acest tip de tutoriat deja
este implementat în cadrul unor proiecte care îçi doresc reducerea ratei de abandon în
rândul studen{ilor ( proiecte ROSE).

La nivelul fiecärei facultãfi va fì desemnat un responsabil care sá organizeze semestrial o

întâlnire între experfii C.C.S.C. çi studen{ii care solicitá servicii de consiliere.

conceptului de învã{ãmânt centrat pe
student prin Ghidul Studentului, odatã cu
prezentarea fiçei disciplínei la începutul
semestrelor.

Completarea infrastructurii din fonduri
structurale, astfel încât sã fie adecvatã
metodelor noi de predare.

Promovarea platformei Office 365 în rândul
studenlilor.

Stabilirea unor metode alternative de
evaluare în beneficiul studenlilor cu
dizabílitã¡í.

Infiinlarea unui program de tutoríat
colegial în colaborare cu asocia{iile
studenleçti Si cu Asocia{ia ,,AlumnÌ
Univer s itatea din Or adea " .

Înfiin¡area unor centre de oríentare în
carierã la nivelul facultãtilor, astfel încât
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CCSC îçi propune:
l. Realizarea de fiçe çi bannere care sá prezinte serviciile oferite de CCSC - afiqarea lor în
puncte informative din campus;
2. Transmiterea unui mesaj electronic care sä prezinte în linii generale activitatea centrului

çi serviciile oferite;
3. Promovarea paginii CCSC pe site-urile facultäfilor (link spre pagina CCSC);
4. Realizarea unui film promolional de 3 minute, care sä poatá fi distribuit pe re,telele de

socializare destinate studen{ilor (filmul va ft realizat cu sprijinul studenfilor de la
jurnalism);
5. Conceperea si tipärirea unui set de flyere de prezentare a CCSC pentru prezentarea
activitätii centrului pentru studen{ii din anul I (distribuirea flyerelor va fi ñcutá în cadrul
concursului de admitere).
În prezent, în cadrul U.O., existá capitole distincte privind cercetarea în:

- Planul strategic de Dezvoltare a U.O.;
- Planul managerial al Rectorului;
- PlanuloperafionalalU.O.

Strategia adoptatá la nivel de universitate în domeniul cercetárii cuprinde direc{iile impuse
în cadrul celor 3 documente. Aceste direcfii sunt în corelare cu strategia de dezvoltare a
României çi strategia de la nivel european. Suplimentar fiecare facultate, prin centrele de

cercetare, îçi elaboreazä propriile acÇiuni cu respectarea direc{iilor preväzute în strategia
institu!ionalä.
În vederea integrärii tuturor aspectelor care vizeazâ cercetarea, în cadrul U.O. se aplicá
Regulamentul privind organizarea, funcfionarea si finanfarea cercetárii çtiinlifice, caÍe
este adaptat cerintelor de îmbunátätire a calitátii cercetärii.

Procedura privind stimularea financiará a autorilor care publicá articole în reviste cotate
ISI, în funclie de clasificarea UEFISCDI a revistei (zona roçie, galbená sau albá) - HS
32119.02.2018 çi respectiv privind salarizarea diferen{iatä în funcfie de performanlele în
cercetare conform grilelor CNATDCU -HS 291 11.12.2011 cuprinde studen{ii doctoranzi.
Aceasta va fi actualizatápentru a cuprinde çi studenfii de la ciclurile I çi II, care publicä în
colectiv cu cadrele didactice

Componenþ Consiliului Cercetárii din cadrul C.A. va ñ actualizatä pentru a include 2
studenli, din care unul doctorand.

Universitatea din Oradea îsi actualizeazá, permanent strategia cercetárii în corelare cúå

serviciile oferite studenlilor sã fie
personalizate pentru nevoile lor.

Îmbunãtã¡írea metodelor de promovare a
CCSC în rândul studen{ilor.

Adoptarea unui document de referin{ã
dis tinct privind c er c e tar e a.

Extinderea procedurii de recunoaçtere a
rezultatelor de excelenlð în cercetare çi
asupra ciclurilor de studii I, II çi III.

Completarea Consiliul Cercetãrii al
Consiliului de AdmÌnistralie cu minimum 2
studenli, din care unul sã fie student
doctorand.
Actualizarea reslementãrilor interne
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domeniile de cercetare inteligentä, prioritare la nivel na{ional çi european. Astfel se

desfãçoará cercetári în toate cele cinci domenii prioritare: energie, mediu, schimbäri
climatice, eco-nano-tehnologii çi materiale avansate, bioeconomie, spa{iu çi securitate çi
sänátate.
Recomandarea este implementatá pentru studenlii doctoranzi, aceçtia primind burse din
venituri proprii dacá sunt implicafi în proiecte de cercetare. Se va include în Regulamentul
de acordare a burselor çi a altor forme de sprijin material pentru studenfii Universitäçii din
Oradea, la acordarea burselor de "performanfá" çi "speciale" ca un prim criteriu
implicarea în activitätile de cercetare.

Existä statistici cu privire la activitatea de cercetare a studenfilor. Mäsurile privind
stimularea implicärii acestora în activitatea de cercetare vor fi cuprinse în procedura
amintitã la punctul 97.

Pentru studenlii care provin din mediul socio - economic defavorizat, U.O. alocá locuri
bugetate (pentru studenfii proveniçi din mediul rural) çi acordá burse sociale semestrial (în
anul universttar 2018 -2019 s-au acordat 659 de burse sociale).
Pentru studen{ii cu performanle academice, pe lângä alocarea cu prioritate cu locurilor
bugetate, pentru primii clasafi se acordä burse de performan!ä çi de merit.
Suplimentar aceçti studenfi pot beneficia de locuri în taberele studenleçti çi prioritare la
alocarea locurilor de cazare.
Periodic, prin auditare/verificare din partea Curlii de Conturi, UO primeçte un raport în
urma cáruia sunt implementate másuri în vederea optimizärii financiare a institufiei.
Totodatá, pentru diferite proiecte sunt desfäçurate punctual procese de audit financiar
extern care evidentiazâ implementarea sestiuni i fi nanciare.
Studenfii sunt reprezenta{i în toate structurile de conducere ale UO (Senat, Consiliul de

Administralie, Consiliile facultáçilor), care avizeazá I aprobâ inclusiv documentele ce
privesc evaluarea çi asigurarea calitälii. Consiliul Calitálii (CQ), structura care elaboreazá,
implementa çi menfine sistemul de evaluare çi asigurare a calitá1ii în UO, are în
componenþ sa un reprezentant al studenfilor. Totodatá, studenfii sunt implicafi în procesul
de evaluare a cadrelor didactice si a disciplinelor de studii.
Reglementárile interne prevád cá din Consiliul Calitáçii (CQ) face parte ,,un reprezentant
al studenlilor, desemnat de organizaliile studenleçf/'. Procedura a fost respectatá întocmai

çi actualmente în structura CQ se regáseçte studentul Sorin Furdui, precum çi studentrf
Gavril Puskas. ca membru supleant. /*
Consiliul Calitä{ii (CQ) elaboreazâ anual, în conformitate cu reglementärile interr{Ç1

,,Programul de politici, strategii çi acliuni privind calitatea" çi raporteazâ anual gradul {Ç

privind cercetarea çi punerea în
concordan{ã cu strategiile de cercetare la
nivel european çi na{ional.

Incurajarea çi recompensarea studenlilor
(prin burse) implicali în proiecte de
cercetare.

Realizarea unei statistici privind
actívitatea de cercetare a studenlilor
universitõlii çi implementarea unor
mãsuri concrete pentru stimularea
activitötii de c er c e tar e.

Reglementarea unor forme de sprijin
dedicate studen{ilor cu perfomanlã
academicã çí celor care provin din mediu
s o c i o - e c o no m i c defav o r i z a t.

Realizarea unuÌ audÌt financíar extern çi
imp lementare a mãsuríl or r ec o mandat e.

Implicarea studenfilor în procesul de
asigurare a calitã{ii.

Desemnarea studentului reprezentant în
Consiliul Calítãlii codorm legislatiei în
vigoare.

Realizarea çi publícarea unui raport anual
al asigurðrii interne a calitãtii cu
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îndeplinire a acfiunilor propuse pentru anul anterior în ,,Raportul la Programul de politici,
strategii çi acliuni privind calitatea". Aceste documente sunt publice prin postarea pe site-
ul institufiei:
https ://www. r-loradea. ro/Doc umente*operati onale?structu re:2.
Fiecare student înmatriculat la UO semneazá, la începutul anului universitar, un contract
anual de studii, care confine planul de înväþmânt aferent semestrelor de iarná çi de vará,
pentru anul respectiv de studii. În document sunt prevázute toate disciplinele, cu creditele
aferente pe care studentul este obligat sä le contacteze pentru a fi înmatriculat în anul
urmätor.

UO, pe site-ul dedicat managementului calitá1ü, a prevâzut o paginä web ,,Rezultate
Managementul Calitáfii", unde vor fi postate rapoartele de evaluare pentru fiecare program
de studii.

Planurile de înváþmânt sunt avizatelaprobate anual în Consiliul facultätii, Consiliul de
Administrafie çi Senatul UO. În fiecare din aceste structuri se regäsesc studenfi, care se

implicá în procesul de revizuire periodicá a curriculei universitare.

Programele de studii, în cadrul UO, sunt revizuite (înfiinþte, menfinute sau lichidate)
anual prin hotárârea Senatului UO. În cadrul Senatului, studenfii sunt implicali în luarea
acestor decizü. Absolvenfii sunt consulta{i în cadrul facultáçilor atunci când se doreste
înfiintarea de prosrame noi de studii.

În cadrul facultá1ilor de inginerie, atãtîn scrierea proiectelor de diplomã/disertaliilor, cât çi
la suslinerea acestora, sunt implicafi specialiçti din partea angajatorilor. Preocuparea UO
este de a implica specialiçti de la parteneri institulionali çi pentru alte domenii de studii.

Departamentul de Asigurarea Calitäfii va propune, în cadrul procedurii interne, publicarea
raportului dupá procesul de evaluare colegialá, la nivel de departament.

Având în vedere cá în cadrul procedurii interne de evaluare a cadrelor didactice se

condiçioneazá completarea chestionarului doar de cátre studen{ii care au prezenlá. la
activitáfile specifice disciplinei de minim 500/0, completarea online a chestionarelor
implicä un anumit grad de difìcultate în respectarea procedurii. Existä o preocupare a
Departamentului de Asigurarea Calitátii pentru a gási o solutie în acest sens.

În urma evaluárii cadrelor didactice, în fiecare an, în cadrul departamentelor, se fac çedinle
de analizâ, în urma cârora renlJtâ propuneri de ameliorare a rezultatelor evaluárilor.,'
Aceste propuneri vizeazâfiecare cadru didactic titular din departament. tii
UO aplicä o procedurä interná pentru evaluarea cadrelor didactice (inclusiv de cátfe:

studenfi), rezultatele acesteia sunt publice pe site-ul instituçiei. Dacá normele GDPR vor'
permite çi afiçarea publicä a notelor acordate pentru fiecare cadru didactic, acestea vor fñ

recomandãri privind
sistemului intern.

îmbunðtãlirea

Informareø studen{ilor
semestrelor asupra
planurilor de învã{ðmânt.

la începutul
conlinutului

Transparentizarea procesului de evaluare a
programelor de studii çi publicarea
raportului final.
Implicarea studen{ilor prin consultãri
directe în procesul de revizuire al
planurilor de învãtãmât.

Implicarea studenlilor Si absolvenlilor în
procesul de revizuire periodicã a
programelor de studii.

Implicarea unor evaluatori externí
(angajatorí, parteneri instítulionali) în
procesul de examinare çi notare al
studen[ilor, la nivel institutional.
Publicarea raportului realizat dupã
procesul de evaluare colesialã.

Implimentarea unuÌ chestionar online de
ev aluar e a cadr e I or didactic e.

Realizarea unui plan de aclíune pentru
implementarea rezultatelor evaluãríi
cadrelor didactice.
Publicarea rezultatelor evaluãrii sub forma
notelor acordate Si nu în urma prelucrãrii
datelor Ks
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In procedurile proprii, UO are prevázutá bugetarea din venituri proprii a publicárii
rezultatelor cercetárii în reviste cu factor de impact ISI. Totodatä, pe lângä fondurile atrase
din finanþre externá, în cadrul granturilor / proiectelor de cercetare UO asigurá
cofinantarea impusä din venituri proprii.
La nivelul UO, sunt identificati studenfii cu dizabilitátri, acestora asigurându-li-se însolitor
spre sala de curs sau spre zonade interes.
In cadrul proiectului ,,SMART Campus - Universitatea din Oradea" existá alocat buget
pentru crearea de facilitäli pentru accesul persoanelor cu dizabilitáçi în 6 cládiri care se

reabiliteazä I modemizeazâprin acest proiect çi pentru echiparea:
l.,,Laborztor pentru asistarea studenfilor cu nevoi educative speciale" în Corp C53-
Cládire B-K - Campus III,
2. ,,Laborator de motricitate" în Clädirea V3 - C 29 - Campus III;
3. ,,Laborator de cardio" în Cládirea V3 - C 29 - Campus III;
4. ,,Laborator de kinetoterapie" în Cládirea V3 - C 29 - Campus III.
Este elaboratá documentalia tehnico-economicá pentru accesibilizarea diverselor cládiri,
urmând a se achizitiona un lift pentru accesibilizarea clädirii V din Campus II.
La nivelul facultä1ilor, în func{ie de specificul acestora, la Biblioteca universitá1ii sau în
Campusul Central (pe timp de primävarâ,varâ, toamná) existä pentru studenli posibilitatea
recreerii, a elaborärii proiectelor în echipe de proiectare, în sáli de studiu, în ateliere de
proiectare, ateliere de lucru sau în alte spalii adecvate. Preocuparea Direcfiei General
Administrative este ca prin dezvoltarea continuá a infrastructurii universitä1ii, cu o
consecinfa de scádere a presiunii pe spa{iile dedicate strict activitáfilor academice, sä aloce
spalii centrelor universale de înváfare, dotate cu resursá materialá çi aparaturä de ultimá
generafie. Aceste spalii vor putea fi folosite de studenfi çi în timpul pauzelor drept spafii
de recreere.

În prezent, UO a aplicat pentru zece proiecte de tip ROSE (cinci proiecte în desñçurare),
care au printre obiective çi implementarea unui sistem eficient de tutoriat, inclusiv prin
implicarea studenfilor gi asocialiilor studenleçti. Acest proces va continua çi dupá
ftnalizar e a pro i ecte I o r.

Anual sunt alocate resurse financiare de cátre MEN pentru finalizarea Cáminului C4. In
prezent este achizi{ionatä documentalia pentru restul de executat (frnalizarea Corpurilor B
çi C) çi pentru autorizareaîntregului imobil, urmând calaftnalizarea acesteia (2019), sá se

achizitioneze executia propriu-zisá a a restului de executat.

În cadrul UO au fost realizate proiecte care au permis modernizarea si dotarea CCSC prin
accesarea unor fonduri nerambursabile. (Fondul de dezvoltare institutionala si ROSE),'
peste 200.000 euro. /i$

Sprijinirea financiarã din fonduri proprii
a activitãlii çtiinlifice la nívelul
universitãlii.

Abordarea unei atitudini mai deschise.fa¡ð
de studen{i çi accesul acestora la asemenea

facilitð¡i, în specíal studen{ilor cu
dizabilitõti.

Înfiin¡area lo nivelul fiecãrei facuttã¡i de
centre universale de învã¡are, dotate cu
resursð materialã çi aparaturã de ultimã
generalie. Aceste spaÍii pot rt folosite de
studen{i Si în timpul pauzelor drept spalii de
recreere.

Implementarea unui sistem de tutoriat
institu(ional în colaborare cu
or ganiza{íil e s tudenle ç ti.

Alocarea de resurse financiare pentru
finalizarea Cãminului C4.

Alocare de resurse financiare pentru
activitã{ile Centrului de Consiliere çi
Servicii în Carierã.
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Permanent

lanuarie202l

Iulie 2019
Permanent

Octombrie 2019

Indeplinit/
Permanent

Îndeplinit/
Anual, luna

februarie

Conducerea UO a demarat acfiuni çi întâlniri cu municipalitatea în acest sens. Pentru a
suplini lipsa Casei de Culturá a Studenfilor s-a elaborat Documentafia de Autorizare a
Lucrärilor de Intervenfie (DALI) asupra cládirii de patrimoniu existente - Corpul M - care
este dedicatá asociafiilor studen]eçti, activitátilor studenfeçti çi care va funcfiona ca o Casá
de Culturä (Club) a studenlilor pâná la înfiinlarea Casei de Culturá a Studenlilor cuprinsä
în Masterplan-ul ,,Campus Universitatea din Oradea".
httos://www.uoradea.ro/d isolav | 7 047
https://rvww.uoradea.ro/displav I 68 5 5

UO îçi propune, în strategia privind asigurarea calitálü, scrierea unui proiect cu finanfare
externá, prin care sá se finantpze realizarea unei platforme complet inforrr'atizate,
accesibilá cadrelor didactice, studenlilor çi angajatorilor, astfel încât aplicarea
procedurilor, raportárile çi másurile întreprinse sä contribuie la îmbunátä{irea continuá a

calitä1ii în universitatea noasträ.

Procesul de modificare a structurii site-urilor facultä{ilor în conformitate cu un model
stabilit la nivelul UO, precum çi de trecerelgázduire a tuturor site-urilor
facultáçilor/departamentelor pe serverele UO (domeniul ,,uoradea.ro") a fost inifiat çi este
în derulare.

UO, prin compartimentele de specialitate, varealiza, pentru site-ul institulional, o versiune
adaptatâ la telefoanele mobile inteligente.

Reglementárile interne prevád cá din Consiliul Calitälii (CQ) face parte ,,un reprezentant
al studenlilor, desemnat de organizaliile studenlesf/'. Procedura a fost respectatä întocmai

çi actualmente în structura CQ se regáseçte studentul Sorin Furdui, precum çi studentul
Gavril Puskas. ca membru supleant.
Ïn conformitate cu reglementärile interne, Consiliul Calitätii (CQ) elaboreazá,laînceputul
fiecärui an calendaristic, documentul programatic denumit ,,Programul de politici,
strategii çi acliuni privind calitatea pentru qnul ......." çi raporteazá, în urma evaluárii CQ,
gradul de îndeplinire a acliunilor propuse pentru anul anterior în ,,Raportul la Programul
de politici, strategii çi acliuni privind calitatea pentru anul ........". Aceste documente se

elaboreazá anual, sunt aprobate de CA çi Senat çi pot fi consultate la adresa:
https ://www. uoradea. ro/Doc umente*operationale?structure:2.

Demararea procedurii de înfiínlare a
Casei de Culturõ a Studenlílor, împreunã
ct¿ instuliile locale çi asocialiile
studenleçti.

Implementarea uneí platfurme accesibile
atât studenÍilor, cadrelor dìdactice, cât çí
angajatorilor, astfel încât fiecare
categorie sã contribuie la sÌstemul de
asipurare a calitãtii.

Actual iz ar e a s it e -uril or facult ã¡íl or dupã
modelul site-ului Universitãlii din
Oradea.

pentru teleþane
Uníversitãtii din

Realízarea
mobile 0l
Oradea.

verstunu
site-ului

Desemnarea studentuluí reprezentant în
CQ în conformitate cu legislalia în
vigoare.

Publicarea raportului anual de evaluare
Ìnternã o CQ.
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Conducerea Universitätii din Oradea a analizat çi chestionarul aplicat în cadrul vizitei institulionale. Rezultatele chestionarului
considerare pentru îmbunátálirea indicatorului de calitate aferent întrebári
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III. Recomandäri din partea evaluatorului strãin

Termen
previzionat

Permanent

Mãsura formulatä

UO continuä sá facá investifii în infrastructurá, astfel:
- reabilitarea Sälii de gimnasticá, Pavilionul P, în valoare de 768.000 lei (fãrä TVA),
recepfionatá în luna mafüe2019;
- reabilitarea/dotarea Bibliotecii vechi (Corp J), care este în curs de execufie, în valoare de
938.000 lei (ñrä TVA), urmând a se finaliza în cursul anului 2019;
- recepfia studiului de fezabilitate pentru reabilitarea cládirii Facultafli de Mediciná çi
Farmacie, în valoare de 102.300 lei (ñrá TVA), urmând ca investifia de reabilitare sá se

realizeze prin Compania Nalionalá de Investilii (CNI),
- este elaboratá Documenfalia de Autorizare a Lucrärilor de Intervenfie (DALI) pentru
Corpul M (cládire de patrimoniu), în valoare de 28.300 lei, urmând a se realiza un proiect
tehnic çi execu{ia efectivá a lucrärii;
- investilii pentru continuarea cládirii Facultä{ii de Muzicä, sursa de finanþe fiind
Bugetul de stat;
- investi{ii în continuare pentru Cäminul 402 locuri, sursa de finanþre fiind Bugetul de
staU
- reabilitarea sälii de jocuri Campus A (acoperiç çi iluminat), în valoare de 273.930,87 lei
(ñrä TVA);
- realizarea unui cámin studen.tesc cu 800 de locuri de cátre Compania Na{ionalá de
Investifii, inclusä în obiectivele CNI ,,30 de cãmine studenle;ti în 15 ora;e centre
universitare";
- realizarea obiectivului de investilii ,,Masterplan Campus Universitatea din Oradea -
Spa{ii de cazare çi complementare pentru studenfi (corpurile Cl çi C2)", care presupune
realizarea a douá cámine studen{eçti de cátre Primäria Municipiului Oradea pe baza

,,Parteneriatului tehnic" încheiat între cele douá institufii;
- reabilitarea de cládiri prin proiectul ,,SMART Campus - Universitatea din Oradea",
contract de finan{are din fonduri europene semnat în data de 18.02.2019, cu o investilie în
valoare de 29.990.509,89 lei în cadrul câreia se vor reabilita I modemiza / echipa I dota 6
corpuri de cládire (Cládirea E,F - Corp C4, clädirea V3 - Corp C29 - Campus I, respectiv
corp 49, corp 53, corp 54, corp 55 - Campus III çi realizarea unui ,,Laborator de
geotermalism" în Clädirea L-Cl, pentru o perioadä de 24 de luni;
- reabilitarea de cládiri prin proiectul ,,SMART Campus - Universitatea din Oradea -
Etaþa a II-a" cerere de finantare admisä dupä verificarea administrativá si a elieibilitätii.

Recomandare ARACIS

C o nt inuar e a inv e s t il iil or în infr as truc tur ã

Nr.
crt.
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Permanent

Permanent
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proiect care îçi propune investilii de reabilitare/modernizare a trei cládiri, monumente
istorice, Cládirea A- corp C 10, Clädirea B - corp C 14,ClâdireaC - corp C7,în valoare
de 29.996.682,93 lei.
La nivelul UO, studenlii sunt reprezentafi în structurile de conducere (Senat, Consiliul de
Administrafie, Consiliile facultäfilor, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat) çi în
comisiile de decizie ale acestora. Aceastä participare çi implicare din partea studenlilor va
fi men{inutá çipe viitor.

Recomandarea se regáseçte çi la punctele 34 çi 35 (recomandárile echipei de evaluare).
Extinderea colaborärilor cu universitáli din sträinátate care au aceleaçi domenii de interes
este prevázutá în Planul Strategic al universitä{ii, fiind o preocupare continuä. Pentru
dezvoltarea acestor relafii de colaborare contribuie atât cadrele didactice cât çi studenlii
prin participäri la evenimente, conferinle, competitii internalionale.
Eforturile pentru internafionalizare vor creçte pe viitor prin participarea mai intensá a UO
în cadrul târgurilor educalionale europene sau la nivel global. Totodatá universitatea va
sus{ine parteneriatele directe ale conducãtorilor de doctorat în cadrul tezelor în cotutelá
internalionalá.
In prezent în cadrul U.O. s-a luat decizia înfiin!ärii unui nou program de licen!ã cu predare
în limba englez (Robotics). U.O. va fi preocupatá, çi în viitor de înfiin.tarea unor programe
noi de licenþ çi master cu predare în limba englez, conform cererii pielei for{ei de muncä
sau a parteneriatelor intonalional.

În cadrul Universitäfii din Oradea,înbazalegii educafiei nalionalenr.112011,art.214,al.
(7) çi Cartei Universitare a fost constituit Consiliul Consultativ pentru Parteneriatul Public
Privat (C.C.P.P.P.).

C.C.P.P.P. este o structurá reprezentativä care are scopul de a îmbunätäli performanfele

absolven{ilor prin actualizarea ofertei curriculare în baza consultárii periodice a

reprezentan{ilor mediului socio - economic, în calitate de beneficiari ai resursei umane

calificate.
În acest context C.C.P.P.P. a avut în ultimii 2 ani întãlniri de lucru comune çi private cu
reprezentanfi ai principalelor companii, respectiv cu conducerea celor mai importante
institulii descentralizate (ISJ Bihor, DSP Bihor, ITM Bihor, AJOFM Bihor, ISC Bihor) în

vederea identificärii problemelor legate de integrarea absolvenfilor în muncä, probleme
corelate cunoçtinfelor dobândite pe parcursul çcolarizärii.
În perioada urmátoare propunerile partenerilor economico - sociali vor ft analizate pentru

a se identifica posibilitatea adaptärii ofertei educa{ionale la cererile principalilor

Implicarea reprezentanlilor studenlilor în
procesul de luare a deciziilor çi în
managemenî

Continuarea interna{ionalizãrii ,rl
dezvoltarea mai multor programe de
licen{ã ;i de masterat cu predare în limba
englezã

Consolídarea relalíílor bune cu
angajatorii pentru a obline mqi multe
informalii çi feedback de pe piala muncii
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angajatori.
În paralel cu activitäfile desfäçurate prin intermediul C.C.P.P.P., departamentele çi
facultáçile menfin un contact strâns cu companiile çi institutiile în cadrul cárora studenfii
îçi desfäçoará activitatea de practica sau internship. În acelaçi timp existä o bunä
colaborare cu specialiçti din mediul privat sau de stat care oferä suport în identificarea
temelor sau în elaborarea lucrärilor de licentä sau a disertatiilor de masterat.
Pe viitor U.O. îçi propune:

- organizarea de întâlniri consultative derulate cu angajatorii relevanfi din regiune,
care vor fi invitali periodic în universitate, pentru a-çi exprima puncte de vedere

referitoare la cerinfele angajatorilor în legáturä cu for{a de muncá pe care

universitate a o formeazâ;
- crearea unei pagini pe platforma MOODLE a UO în care sä se întâlneascä

informa{ii ale pá4ilor prezente în comunicare angajatori si nevoile acestora si

informa{ii privind curricula UO;
- creçterea numárului de parteneriate între universitate çi potenfiali angajatori -

entitãti publice çi private;
- organizarea de conferin.te de tipul managementul carierei; zilele por,tilor deschise
- crearea de re-tele de comunicare - pe baza contractelor de practica

prof.uni Bungáu
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