ATRIBUȚII PRODECAN CU
ACTIVITATEA DIDACTIC
DIDACTICĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚ
ȚII

Prodecanul cu activitatea didactică şi asigurarea calității
calită
are
următoarele atribuții:
(1) Coordonează, împreună cu directorii de departamente activitatea
didactică,
îndeplinirea
standardelor
de
calitate
şi
propune
Consiliului Facultă
Facultății măsuri de remediere a deficienț
țelor în domeniul
activității
ii didactice;
(2) Răspunde împreună cu coordonatorii programelor de studiu de procesul
de evaluare a programelor de studiu, de armonizare a curriculei
acestora cu cea a programelor similare şi de elaborarea dosarelor de
autoevaluare;
(3) Răspunde și
i coordoneaz
coordonează activitatea de înființare
are a noi programe de
studii cu predare intr
intr-o limbă de circulație internațional
ională;
(4) Urmărește și
i sprijin
sprijină indeplinirea condițiilor
iilor de abilitare a cadrelor
didactice din facultate;
(5) Urmărește și
i sprijin
sprijină acreditarea domeniului de studii de doctorat
Inginerie civilă și
i instala
instalații;
(6) Prezintă,
periodic,
în
Consiliul
Facultă
Facultății
ii
rapoarte
privind
activitățile
ile didactice;
(7) Urmărește și
i sprijin
sprijină finalizarea tezei de doctorat de care
doctoranzii din facultate;
(8) Răspunde de întocmirea orarelor şi urmăreşte modul de îndeplinire a
acestora;
(9) Coordonează,
împreună
cu
coordonatorii
programelor
de
studiu
activitatea de finalizare a programelor de studiu şi de elaborarea a
lucrărilor de licen
licență şi de diplomă;
(10) Răspunde de activită
activitățile
ile didactice ale programelor de studiu de
licență şi master;
(11) Asigură cadrul şi desfăşurarea proceselor de evaluare a activităților
activită
didactice din facultate;
(12) Întocmeşte programul de elaborare şi multiplicare a cursurilor şi
îndrumarelor de lucrări practice (laboratoare);
(13) Coordonează și
i organizeaz
organizează activitatea de promovare a imaginii
facultății;
(14) Prezintă periodic in Consiliul Facultății
ii sinteza rezultatelor din
sesiunile semestria
semestriale de restante, de reexaminări, de amânări
medicale, speciale;
(15) Prezintă periodic în Consiliul Facultății
ii evoluția
evolu
abandonului
școlar/exmatriculări/lipsa
ri/lipsa de activitate;
(16) Îndeplineşte alte atribu
atribuții stabilite de decan.

