Anexa 1

CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ*
IP 1 Educație și formare continuă
Indicator de performanță
Numărul studenților

Modalitate de măsurare
Numărul de studenți inscriși în programele de studii din cadrul
facultatii in conformitate cu reglementările legale din
domeniu, capacitatea de şcolarizare şi evolutia la nivel
naţional și/sau regional din învățămantul superior economic

Valoare **

Perioada de evaluare ***
anual

anual

minim 50%

anual

IP 1.4

Inserția pe piața muncii

Ancheta la nivelul studenților din cadrul facultatii privind
procesul didactic
Procentul de absolvire pe total programe de studii din cadrul
facultatii
Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenților
facultatii
Numărul de programe de master profesional realizate în
parteneriat cu mediul economico-social la nivelul facultatii

minim 50%

IP 1.3

Gradul de satisfacție a studenţilor privind
programele de studii
Rata de absolvire a programelor de studii

IP 1.1

IP 1.2

IP 1.5

Evaluarea externă a calității procesului
educațional

IP 1.6
IP 1.7

Mobilitatea internațională a cadrelor didactice

IP 1.8

Internaționalizarea Universității

Ancheta la nivelul absolvenților facultatii privind statutul pe
piața muncii
Evaluarea externă a domeniilor economice şi ştiinţe
administrative în vederea ierarhizării acestora conform
reglementărilor MECTS
Reacreditarea programelor de studii din cadrul facultatii,de
către ARACIS
Reacreditarea instituțională de către ARACIS (contributia
facultatii)
Procent discipline implementate in sistemul blended learning
la nivelul facultatii
Procentul cadrelor didactice din cadrul facultatii beneficiare
de mobilități internaționale
Număr de programe acreditate/reacreditate/recunoscute
internațional sau dezvoltate în parteneriat la nivelul facultatii
Număr de programe în limbi de circulaţie internaţională la
nivelul facultatii

minim 40% din absolvenții facultatii din fiecare an înscriși pe anual
platformă
pe perioada mandatului
1 program

1 ancheta pe an

anual

100 % in prima clasă

pe perioada mandatului

toate programele de licență, masterat și doctorat

pe perioada mandatului

Menținerea gradului de încredere ridicat

pe perioada mandatului

10% din disciplinele programelor de studii le nivelul facultatii anual
anual
1 program

pe perioada mandatului

1 program

pe perioada mandatului

IP 2 Parteneriatul cu studentii

IP 2.1
IP 2.2

Indicator de performanță
Viața studențească
Mobilitatea internațională a studenților

Modalitate de măsurare
Reuniuni de lucru cu studenţii facultatii
Procentul studenților din cadrul facutatii beneficiari de
mobilități internaționale

Valoare **
participare la 2 intalniri pe an
1,20%

Perioada de evaluare ***
anual
anual

IP 3 Cercetare stiințifică, dezvoltare și inovare

IP 3.1

IP 3.2

IP 3.3

IP 3.4

IP 3.5

IP 3.6

Indicator de performanță
Clasificarea universității

Modalitate de măsurare
Evaluarea externă conform reglementărilor MECTS

Iniţiative de atragere de fonduri pentru
cercetare

Numărul de sesiuni de dezbatere si consultanţă organizate la
nivelul facultatii pentru scrierea de proiecte la fiecare
competiţie lansată în programele naţionale de cercetare

anual

Actualizarea permanentă a site-ului facultatii, cu anunţuri
privind competiţiile de proiecte de cercetare lansate

anual

Nr. de working papers publicate de studentii facultatii

anual

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

pe perioada mandatului

Intensitatea cercetării științifice

Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale
tinerilor

Premierea rezultatelor cercetării

Managementul cunostinţelor

Numărul de conferințe internaționale organizate la nivelul
facultatii
Numărul de conferințe, seminarii, ateliere de lucru dedicate
tinerilor cercetători din cadrul facultatii în scopul partajării și
dezvoltării cunoașterii
Numărul de noi centre de cercetare postdoctorală dezvoltate
in facultate
Numărul de articole în reviste/publicații ISI din străinătate
participante la concursul de premiere annual organizat la
nivelul ASE
Numărul de premii de excelenţă obtinute de studentii
facultatii
Nr de cercetatori din cadrul facultatii afiliati la polii de
cercetare interdisciplinară de excelență

Valoare **
Universitate de cercetare avansată şi educaţie:
- cresterea cu 20% anual a punctajului mediu obtinut la nivel
ASE pe cadrul didactic calculat in 2011 pe baza principalilor
indicatori din metodologia de clasificare a universitatilor si
ierarhizarii pe domenii
- scor relativ de influenta anual/persoana = 0,07

Perioada de evaluare ***
pe perioada mandatului

1 conferința

anual

1 eveniment

anual

pe perioada mandatului
0,1 * nr de cadre didactice din facultate

anual

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

anual
pe perioada mandatului

IP 4 Relaţia cu mediul economico-social

IP 4.1

Indicator de performanță
Rețele/ asociații profesionale/ instituții

Modalitate de măsurare
Numărul de participări la evenimente organizate în cadrul
rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții
Numărul de afilieri la noi rețele/asociații profesionale

IP 4.2

IP 4.3

Interactiunea cu mediul de afaceri si social

Incubator de afaceri

Numărul de parteneriate cu mediul de afaceri și social
dezvoltate la nivelul facultatii
Numărul de evenimente organizate cu mediul de afaceri și
social la nivelul facultatii
Numărul de participari la întâlnirile Consiliului Consultativ
Nr. de celule active

Valoare **
1 eveniment

Perioada de evaluare ***
anual

1 pe an

anual

1 parteneriat anual

anual

1 evenimente anual

anual

2 întalniri

anual

1 celula

pe perioada mandatului

IP 5 Sustenabilitate si capacitate instituţională

IP 5.1

Indicator de performanță
Leadership și management

IP 5.2

Dezvoltarea profesională a personalului

IP 5.3

Gradul de satisfacție a personalului

Modalitate de măsurare
Platforma e-guvernanță pentru implementarea unui
leadership participativ la nivelul facultatii
Sistem de management al performanței la nivelul facultatii
Nr. cadrelor didactice formate prin programul de masterat
EDURES
Anchetă la nivelul personalului din cadrul facultatii

* Candidatii trebuie sa completeze pe coloana "Valoare", valorile estimate pentru fiecare indicator
** Valorile propuse candidatilor in coloana "Valoare" reprezinta valoarea minima recomandata
*** Evaluarea evolutiei indicatorilor, de catre Consiliul de administratie se va realiza semestrial

Valoare **
1 platformă utilizată pentru implementarea unui leadership
participativ la nivelul facultatii
Raport anual privind indicatorii de performanță la nivelul
facultatii publicat on-line
minim 2 cadre didactice candidate pentru ocuparea locurilor
din veniturile proprii ale instituției
minim 50%

Perioada de evaluare ***
pe perioada mandatului
anual
anual
anual

