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PARTEA I – PREZENTAREA INSTITUŢIEI 
 

 

 
 

1.1. Repere istorice 
 

Învăţământul superior orădean are o tradiţie venerabilă. În atmosfera iluministă a 
sfârşitului secolului al XVIII – lea, în anul 1780, s-a înfiinţat la Oradea, „o institu ţie superioară  
pentru învăţământul filozofic”, care în 1788 a fost completată cu încă 2 ani de studii juridice. În 
1874 această instituţie a fost ridicată la nivelul unei Facultăţi de Drept, funcţionând în această 
formă până în 1934, când a fost transferată la Cluj. 
 În anul 1963 a fost înfiin ţat Institutul Pedagogic din Oradea care a funcţionat sub această 
denumire până în 1976, când a fost transformat în Institutul de Învăţământ Superior din Oradea,  
datorită apariţiei specializărilor de subingineri. 
 În 1983 Institutul de Învăţământ Superior este ataşat Politehnicii din Cluj – Napoca, sub 
denumirea de Institutul de Subingineri din Oradea. 
 

1.2. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare, misiune şi obiective 
 

1.2.1. Organizarea şi funcţionarea 
 

În mai 1990, prin Hotărâre a Guvernului României (anexa I.1), s-a înfiin ţat Universitatea 
Tehnică, denumită apoi (martie 1991) Universitatea din Oradea. Pe baza rapoartelor de 
autoevaluare şi a evaluării externe din partea M.Ed.C. şi a C.N.E.A.A., Universitatea din Oradea, 
a obţinut anual, succesiv, autorizarea şi acreditarea a 187 programe de studii (licenţă şi masterat) 
consemnate în Hotărârile anuale ale Guvernului României privind structura Universităţii din 
Oradea (cod 34). În anexa I.2. este redată , spre exemplificare H.G. nr. 696 / 17.08.2000 

 Organizarea şi funcţionarea Universităţii din Oradea este în concordan ţă cu reglementările 
naţionale şi în spiritul principiilor europene consacrate prin Marea Cartă a Universităţilor de la 
Bologna. 

Detalierea modului de organizare şi funcţionare, proiectarea şi evaluarea proceselor şi 
activităţilor se face prin ansamblul reglementărilor proprii, structurate pe 3 nivele ierarhice 
(anexa I.3): Carta Universităţii din Oradea, regulamente şi proceduri. Un loc aparte în 
proiectarea politicilor şi activităţilor de management la nivelul Universităţii din Oradea şi al 
entităţilor din structura sa îl deţin „Planul Strategic de Dezvoltare” şi „Planul Operaţional”,  
având menirea de a programa resursele, în vederea realizării obiectivelor fixate. 

Planul Strategic de Dezvoltare este documentul de cea mai mare importanţă privind politica 
managerială şi declaraţiile de intenţie ale Universităţii din Oradea. Acesta conţine, într-o formă 
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sintetică, următoarele: prezentarea stării Universităţii din Oradea la momentul elaborării,  
obiectivele strategice pentru o perioadă de 5 ani, activităţile principale care se vor desfăşura 
pentru atingerea obiectivelor, modul de alocare a resurselor, rezultate aşteptate. Se au în vedere 
resursele umane, financiare şi cele materiale, cu evidenţierea resurselor informatice.  

Planul Operaţional este documentul prin care detaliem şi concretizăm, pe parcursul fiecărui 
an, modalităţile de transpunere în fapt a obiectivelor strategice, fixate prin planul strategic. Sunt  
tratate toate aspectele cu impact asupra performanţelor universităţii: strategiile de management şi 
de calitate, procesul de învăţământ, cercetarea ştiinţifică, resursele, cooperarea internaţională,  
informatizarea şi comunicarea 

Spre exemplificare, în anexa I.4. este redat Planul Strategic de Dezvoltare pentru perioada 
2008 ÷ 2013 şi Planul Operaţional al Universităţii din Oradea pentru anul 2008. 

Carta Universităţii din Oradea (anexa I.5) este reglementarea fundamentală în care sunt 
specificate principiile academice care jalonează întreaga funcţionare a universităţii, modul de 
aplicare al autonomiei universitare, structurile reglementative şi executive precum şi 
competenţele acestora, principii de alegere, reprezentativitatea şi condiţii de eligibilitate pentru 
ocuparea funcţiilor. 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru desemnarea studen ţilor şi a 
cadrelor didactice în structurile de conducere, precum şi a persoanelor pe funcţii de conducere,  
este detaliată într-un document dedicat (anexa I.6 ). 

În conformitate cu reglementările naţionale şi cu Carta proprie, Universitatea din Oradea 
este structurată administrativ prin: facultăţi, departamente, catedre, centre de cercetare, servicii 
administrative. Universitatea din Oradea şi entităţile din structura sa (anexa I.7) sunt organizate 
în baza organigramei proprii, elaborată în conformitate cu principiul conducerii de către structura 
reprezentativă (Senat, Consiliu, Adunare Generală), al evaluării secvenţiale şi al coordonării 
executive. Organigrama Universităţii din Oradea este redată în figura 1.1. 

 
Figura 1.1. – Organigrama Universităţii din Oradea 

 
Regulamentul intern al Universităţii din Oradea (anexa I.8) stabileşte caracteristicile 

structurale şi funcţionale ale entităţilor administrative din componenţa Universităţii din Oradea, 
competenţele funcţiilor executive de la toate nivelele, programul de funcţionare, modalităţi de 
gestionare a patrimoniului financiar şi material, răspunderea juridică şi administrativă. 

Pentru stabilirea modului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de masterat s-a 
elaborat un regulament dedicat (anexa I. 9) 
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Structurile de conducere cu caracter reglementativ (Senatul, Consiliile) îşi desfăşoară 
activitatea pe baza unor regulamente proprii care detaliază principiile înscrise în Carta 
Universităţii, sunt asistate de comisiile permanente şi – dacă este cazul – de comisii ad-hoc. 
Comisiile permanente ale Senatului Universităţii din Oradea sunt: 

• Comisia de Strategie şi Reformă, având misiunea de a elabora şi de a urmări aplicarea 
Planului Strategic de Dezvoltare şi a P lanului Operaţional la nivelul Universităţii din 
Oradea, respectiv a Planului Operaţional al facultăţilor; 

• Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, având rolul de elaborare şi aplicare a 
strategiei Universităţii din Oradea în domeniul Calităţii, concretizarea anuală a strategiei 
prin Programul de Politici,  Strategii şi Acţiuni pentru Calitate, cu scopul îndeplinirii şi 
îmbunătăţirii standardelor privind calitatea serviciilor educaţionale; 

• Comisia Academică, având rol de elaborare, reglementare şi verificare pe procesele de 
învăţământ, resurse umane pentru învăţământ şi serviciile educaţionale pentru studenţi; 

• Consiliul Cercetării, are misiunea de a elabora Strategia cercetării, de a actualiza şi a 
urmări aplicarea reglementărilor în domeniul cercetării, de a urmări operaţionalizarea 
Hotărârilor de Senat privind cercetarea Ştiin ţifică; 

• Comisia de Buget – Finan ţe şi Patrimoniu, elaborează politica Universităţii din Oradea în 
domeniu financiar şi patrimonial, elaborează şi urmăreşte modul de aplicarea al BVC, 
reactualizează reglementările în domeniu; 

• Comisia pentru Probleme Sociale şi Studenţi, are misiunea de a elabora şi de a urmări 
aplicarea strategiei Universităţii din Oradea în domeniul social, pentru personal şi 
studenţi, relaţia cu organizaţia sindicală şi cu organizaţiile studenţilor, asigurarea 
drepturilor şi facilităţilor pentru studenţi; 

• Comisia pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară, cu misiunea dezvoltării 
relaţiilor academice cu universităţi din exterior şi din România, gestionarea programelor 
internaţionale ale Universităţii din Oradea şi promovarea imaginii instituţiei în mediul 
economic din ţară şi străinătate; 

• Comisia de Etică, având misiunea precisă, înscrisă în Codul de Etică Universitară, de a 
veghea la respectarea moralităţii, a eticii şi legalităţii în cadrul Universităţii din Oradea. 

Lista nominală a comisiilor este afişată pe site-ul Universităţii din Oradea. 
 

 
Şedinţă de lucru Birou Senat 

 
Fiecare Comisie are regulamentul propriu de funcţionare, aprobat de Senat. Aplicând „Codul 

de Etică Universitară”, care conţine principii şi mecanisme de evaluare – aplicare (anexa I.10),  
Comisia de Etică este investită să apere moralitatea şi integritatea academică în cadrul 
Universităţii din Oradea. 

Pentru transmiterea informaţiilor, în procesele de management ale Universităţii din Oradea 
este utilizat Intranetul. 
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  1.2.2. Misiune şi Obiective 
 
Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior acreditată, publică, care şi-a 

asumat misiunea de a forma specialişti în diverse domenii ale ştiinţei şi culturii, de a genera noi 
cunoştinţe, cu scopul progresului economic şi social. Universitatea din Oradea este o instituţie de 
învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege în 
contextul constituţional al autonomiei universitare şi al libertăţii academice.  

Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la dezvoltarea economico-socială a 
României, oferind educaţie şi pregătire profesională de înaltă calitate clien ţilor noştri. 

Principalele obiective strategice ale Universităţii din Oradea înscrise în Planul Strategic de 
Dezvoltare pentru perioada [2008 ÷ 2013] sunt: 

• Asigurarea calităţii activităţilor educaţionale, de cercetare şi de management, pentru  

reabilitarea imaginii şi consacrarea Universităţii din Oradea ca şi instituţie de nivel 

naţional; 

• Creşterea eficienţei şi a competitivităţii proceselor de învăţământ;  

• Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la 

nivel naţional şi european, pentru amplificarea rezultatelor ştiinţifice şi financiare 

obţinute din această activitate; 

• Creşterea vizibilităţii interne şi europene a Universităţii din Oradea prin intensificarea 
colaborărilor academice, cu mediul socio-economic şi adaptarea ofertei educaţionale 

la solicitările pieţei;  

• Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei 

universitare, în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale; 

• Asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor; 

 
În acest scop acţionăm pe cele trei paliere care condiţionează calitatea serviciilor 

educaţionale: capacitate instituţională, eficien ţă educaţională şi managementul calităţii. 
 

1.3. Dinamica dezvoltării 
 

În cei 18 ani parcurşi din momentul fondării, Universitatea din Oradea s-a înscris într-o 
dezvoltare cu o dinamică de vârf în învăţământul superior din România, ceea ce se reflectă 
sintetic prin: 

• Creşterea de 50 ori a numărului de studenţi şi de 39 ori a numărului de cadre didactice; 
• Creşterea patrimoniului material de peste 4 ori; 
• Resurse financiare obţinute din activităţi de cercetare: peste 2.600mii lei / an; 
Actualmente, Universitatea din Oradea este caracterizată de următoarele valori pentru 

parametrii principali de stare şi funcţionare: 
• Număr de entităţi de învăţământ şi cercetare: 18 facultăţi,  4 departamente, 82 catedre, 14 

centre de cercetare atestate instituţional şi 8 centre de cercetare în curs de evaluare; 
• 24286 beneficiari ai serviciilor educaţionale, dintre care: 20171 studenţi la programele de 

licen ţă, 3466 studenţi la programele de masterat şi 649 doctoranzi; 
• Numărul de programe de studii: 105 licenţă, 82 masterat, 9 doctorat; 
• 1287 cadre didactice şi cercetători, dintre care 107 profesori, 169 conferen ţiari, 397 şefi 

lucrări / lectori, 602 asistenţi şi preparatori, 12 cercetători; 
• Existenţa editurii şi a tipografiei proprii; 
• O bibliotecă cu caracter universitar enciclopedic având peste 230 mii volume tipărite şi 

acces on-line la baza SPRINGER LINK – reviste de specialitate; 
• Importante facilităţi pentru viaţa socială a studenţilor; 
• Relaţii internaţionale cu peste 200  universităţi; 
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• Spaţii de învăţământ în clădiri având suprafaţa totală desfăşurată de 98.110 mp, 
structurate astfel: 
� Aula Magna cu 300 locuri având suprafaţa de 700 mp; 
� Două Aule cu câte 200 locuri având suprafaţa de 350 mp, respectiv 400 mp; 
� 94 Amfiteatre şi săli de curs având suprafaţa de 6114 mp; 
� 91 Săli de seminarii având suprafaţa de 4046,5 mp; 
� 242 Laboratoare având suprafaţa de 9826,5 mp, dintre care 20 utilizate şi pentru 

cercetare; 
� Biblioteca centrală şi filialele, având: 

• 21 depozite pentru carte cu suprafaţa totală de 2269,4 mp; 
• 16 săli de lectură cu suprafaţa totală de 2897,7 mp; 

� Baza sportivă compusă din: 5săli de sport, 1 teren de fotbal cu iarbă, pista atletism 
cu 6 culoare, 2 terenuri de volei, 2 terenuri de tenis, 2 terenuri de volei de plajă, 1 
teren de baschet, 1 teren de handbal; 

 
Actualmente, Universitatea din Oradea desfăşoară programe de studii în două variante: 

• Pre Bologna (varianta clasică) – aflate în lichidare; 
• Programele de studii după sistemul Bologna – anexa I.11. 
Programele de master propuse pentru acreditare după sistemul Bologna, sunt din toate 

categoriile: de cercetare, profesionale şi interdisciplinare. 
Programele de masterat orientate spre cercetare sunt propuse, în principal, în domeniile 

pentru care Universitatea din Oradea este acreditată să desfăşoare studii doctorale (inginerie 
electrică, inginerie energetică, inginerie industrială, economie, medicină, istorie, geografie, 
biologie, filologie) şi respectiv, în domenii cu realizări şi potenţial ştinţific (matematică şi fizică). 

După cum rezultă şi din prezentarea sintetică a parametrilor de stare şi funcţionare, 
Universitatea din Oradea dispune de suficiente resurse pentru îndeplinirea misiunii sale. Evoluţia 
resurselor umane în intervalul (2000-2007) este redată în tabelele 1.1 ÷ 1.2, iar evoluţia 
resurselor materiale se prezintă în figurile 1.2. ÷ 1.4. 

 
Tabelul 1.1. – Evolu ţia numărului de titulari: 
 

                             Anul 
 Grad  didactic 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Profesori + Conferenţiari 131 139 175 206 232 286 278 276 
Lectori / Şefi lucrări 341 350 395 425 449 450 435 397 
Asistenţi  + Preparatori 570 612 617 642 673 638 612 602 
TOTAL 1042 1101 1187 1273 1354 1374 1325 1275 

 
Tabelul 1.2. – Evolu ţia numărului de doctori, doctoranzi şi absolven ţi de master: 
 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Doctori 12 25 18 27 34 17 36 58 
Doctoranzi 225 275 375 500 625 675 760 721 
Absolvenţi  master - 3 6 303 426 1156 1676 1749 

  
Evoluţia resurselor materiale în intervalul [2000-2007] se prezintă în figurile 1.2.÷1.4. 
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Fig 1.2. – Evoluţia valorii echipamentelor din dotare        Figura 1. 3. – Evoluţia valorii fondului 

de documentare  tipărit în bibliotecă 
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Fig. 1.4. - Evoluţia sistemului informatic 

 
Detalii privind baza materială, destinată activităţilor didactice, de cercetare, cazare şi 

agrement pentru studenţi şi cadre didactice, se prezintă în anexa I.12.  
Resursele financiare ale Universităţii din Oradea au următoarele provenienţe: bugetul de stat, 

taxe, granturi şi contracte de cercetare, sponsorizări.  
Structura acestora în anul 2007 este prezentată în tabelul 1.3.  

 
Tabelul 1.3. – Structura bugetului de venituri pentru anul 2007 
 

Structura resurse financiare 2007 Încasări 
Venituri proprii 120925787 

Sold din anul precedent 18510615 

Venituri finanţare de bază buget 39919520 
Venituri finanţare de bază taxe 24000000 
Alte venituri proprii potrivit legii 80000 
Venituri din cercetare 1500000 

Alocaţii cu destinaţie specială 33189652 

Reparaţii capitale 5500000 
Subvenţii cămine cantine 1821670 
Dotări şi alte investiţii 11700000 
Burse 4407113 
Alte forme de protecţie socială 489649 
Sume alocate pentru investiţii 9270000 
Subvenţii individuale cazare 1220 
Sprijin achiziţii calculatoare                               - 
Venituri din microproducţie 170000 

Venituri proprii cămine cantine 1156000 

Programe cu finanţare nerambursabilă 2400000 
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Evoluţia veniturilor din activităţi de cercetare şi taxe , pentru perioada [2000-2007] este 
redată în figura 1.5.  
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Figura 1.5. – Evoluţia veniturilor din cercetare şi taxe 

 
      Universitatea din Oradea acordă un important fond pentru bursele studenţilor.  

Regulamentul de burse (anexa I.13) prevede criteriile privind acordarea a 4 tipuri de burse: de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, precum şi a ajutoarelor sociale ocazionale. 
Evoluţia fondului de burse în ultimii 4 ani este prezentată în figura 1.6. 
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Figura 1.6. - Evoluţia fondului de burse  

 
 
 1.4. Asigurarea Calităţii în Universitatea din Oradea 
 

Managementul Universităţii din Oradea şi al entităţilor din structura sa conştientizează tot 
mai mult faptul că, asigurarea calităţii este o necesitate stringentă în îndeplinirea misiunii 
asumată şi, în egală măsură,  un instrument de creştere a eficienţei proceselor, de promovare a 
universităţii.  

 
1.4.2. Dezvoltarea cadrului de management al calităţii 

 
Începând cu anul universitar 2004 / 2005, în conformitate cu tendinţele care s-au manifestat 

în România şi cu bunele practici europene, în cadrul Universităţii din Oradea s-a înfiinţat  
Departamentul de Asigurare al Calităţii (DAC), cu misiunea de a implementa şi de a menţine 
Sistemul de Management al Calităţii la Universitatea din Oradea (Hotărârea de Senat nr. 10581 / 
29.07.2004). 

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928 / 21.04.2005, 
directorul DAC a primit din partea Senatului misiunea de a elabora primele documente ale 
sistemului calităţii. Astfel, s-au elaborat şi s-au aprobat: 

• Regulamentul privind Sistemul deEvaluare şi Asigurare al Calităţii (SEAQ) şi 
Departamentul de Asigurare al Calităţii (DAC) din cadrul Universităţii din Oradea  
(Hotărârea Senatului din 23.05.2005, anexa I.14); 
• Procedura de lucru a Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calităţii şi a Consiliului Calităţii; 

În perioada iunie-septembrie 2005 s-au parcurs paşii: 
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• Constituirea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAQ) la nivelul 
Universităţii din Oradea; 

• Stabilirea responsabililor pentru calitate la nivelul facultăţilor şi departamentelor; 
• Constituirea DAC. 

CEAQ a fost asistată de către Departamentul de Asigurare a Calităţii, constituit din 
responsabilii cu calitatea de la nivelul facultăţilor,  departamentelor şi serviciilor, coordonat de 
către directorul DAC.  
       Activitatea CEAQ şi DAC s-a desfăşurat în conformitate cu reglementările naţionale şi cele interne. 
        Activităţile desfăşurate au fost orientate spre satisfacerea dezideratelor fixate prin Strategia Calităţii: 

• Asigurarea unei formări la nivel ştiinţific adecvat, modernă şi eficientă; 
• Creşterea reputaţiei corpului profesoral şi a competitivităţii universităţii; 
• Dotarea adecvată sub aspect logistic, în principal, modernizarea continuă a laboratoarelor 

Principala caracteristică a activităţilor desfăşurate în perioada analizată constă în 
focalizarea acestora doar pe aspectele reglementative. 
      C.E.A.Q. şi DAC au desfăşurat, în anul universitar 2005 / 2006, următoarele activităţi: 

• Elaborarea reglementărilor înscrise în anexa I.15. 
• Constituirea Site-ului „Calitate” al Universităţii din Oradea. Site-ul este actualizat 

continuu. 
• Elaborarea şi transmiterea  informării solicitată de Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu 

referire la managementul calităţii la Universitatea din Oradea. 
Strategia Calităţii pentru anul universitar 2006 / 2007 a pornit de la trei aspecte majore, 

înscrise în Programul de Politici, Strategii şi Acţiuni privind Calitate: 
• Necesitatea evaluării şi asigurării calităţii pe cele trei domenii fundamentale: capacitate 

instituţională, eficacitate educaţională şi managementul calităţii; 
• Participarea Universităţii din Oradea la procesul pilot de evaluare externă a calităţii 

desfăşurat de către ARACIS; 
• Necesitatea evaluării pentru cazul concret al Universităţii din Oradea, la nivel 

instituţional şi al programelor de studii a nivelului de realizare al standardelor şi al 
indicatorilor de performanţă. 

În acest sens, am desfăşurat activităţi concrete de elaborare, evaluare şi corecţie în 
următoarele direcţii: 

• Reglementare internă: 
���� Revizuirea şi adaptarea reglementărilor existente la cerin ţele legislaţiei naţionale; 
���� Completarea procedurilor SEAQ ( anexa I.15); 

• Structuri implicate în managementul calităţii: 
� Definitivarea CEAQ la nivelul Universităţii din Oradea şi al facultăţilor; 
� Constituirea Corpului Auditorilor Interni, pentru procesele de învăţământ şi 

cercetare ştiinţifică; 
• Stabilirea parametrilor de desfăşurare a procesului pilot de evaluare externă a calităţii 

de către ARACIS: perioada, programele de studii, conţinutul şi modul de prezentare 
al rapoartelor de autoevaluare; 

• Alte activităţi specifice; 
Actualmente, la nivelul Universităţii din Oradea, pe lângă CEAQ, avem o structură numită 

Consiliul Calităţii (CQ) care include CEAQ a Universităţii din Oradea şi responsabilii pentru 
calitate din cadrul facultăţilor, departamentelor şi serviciilor, asigurându-se astfel funcţionarea 
integrată a SEAQ. 

În 2007 s-a constituit Corpul Auditorilor Interni (CAI) pentru procesele de învăţământ şi 
cercetare, care a efectuat, deja, evaluarea internă pentru un număr de 42 programe de studii 
(licen ţă şi master) şi 18 centre de cercetare. 

În mai 2007, Universitatea din Oradea a participat, ca urmare a op ţiunii proprii, la procesul 
de Evaluare Externă a Calităţii, desfăşurat de către ARACIS în cadrul unui program 
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experimental de pilotare. S-a efectuat evaluarea instituţională, evaluarea detaliată a 27 programe 
de studii universitare de licenţă acreditate şi evaluarea sumară a celorlalte programe de studii.  
Din păcate, rezultatul evaluării s-a soldat cu un calificativ şocant pentru comunitatea noastră 
academică: „încredere limitată” determinat, în esen ţă, de: 

• Managementul defectuos al Universităţii din Oradea care a condus la abuzuri, noncalitate 
şi ineficienţă; 

• Neconformităţi, concretizate prin nesatisfacerea indicatorilor de performan ţă instituiţi de 
către ARACIS, cu referire la 9 programe de studiu. 

Pentru remedierea neconformităţilor identificate la evaluarea externă, precum şi a celor pe 
care le-am identificat în urma evaluărilor interne, s-a elaborat un Plan de Acţiuni aprobat de 
Senatul Universităţii din Oradea în data de 17.09.2007, care are valoare de Plan Operaţional 
pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor administrative, educaţionale şi de cercetare la 
Universitatea din Oradea. Cea mai mare parte a acţiunilor înscrise în Planul de Acţiuni au fost 
preluate în Planul Operaţional pentru 2008. 

Programul de Politici, Strategii şi Acţiuni privind Calitatea pentru anul 2008 este prezentat 
în anexa I.16. 
 

1.4.2. Asigurarea calităţii proceselor didactice 
 

În îndeplinirea misiunii sale, Universitatea din Oradea are ca şi obiectiv prioritar, permanent 
îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor didactice, ceea ce se reflectă prin indicatori de 
performanţă în cele trei domenii ale asigurării calităţii educaţiei. 

Materializarea acestui obiectiv s-a realizat prin: 
a) Instituirea Regulamentului de admitere a studenţilor (anexa I.17), valabil pentru 

studiile de licenţă şi master, care respectă principiul egalităţii şanselor, pe baza unor 
criterii combinate, nediscriminatorii. Condiţiile concrete se anunţă,  anual, prin afişare 
pe site-ul Universităţii din Oradea, cu 6 luni înainte de momentul desfăşurării, cu 
excep ţia cifrei de şcolarizare care se anunţă în momentul stabilirii de către MEdCT; 

b) Elaborarea Ghidului de Studii pentru fiecare program (licenţă şi masterat), în 
conformitate cu Ordinul MEdCT nr. 3617 / 2005 Ghidurile de Studii sunt disponibile 
pentru studenţi, la fiecare facultate; 

c) Elaborarea şi aprobarea Planurilor de Învăţământ se face în conformitate cu procedura 
proprie a Universităţii din Oradea (anexa I.18). Planurile de învăţământ au format  
tipizat, disciplinele sunt creditate conform sistemului ECTS. Planurile de învăţământ  
de la toate programele de licen ţă şi masterat, elaborate după sistemul Bologna, 
îndeplinesc cerin ţele normative obligatorii instituite de către ARACIS. Pentru a 
evidenţia modul de operaţionalizare a planurilor de învăţământ s-au elaborat fişele 
disciplinelor având un format tipizat, în conformitate, cu cerin ţele ARACIS. Fişa 
disciplinei se aduce la cunoştinţa studenţilor în prima oră de curs şi se afişează pe 
site-ul web al facultăţii. Fişa disciplinei con ţine temele tuturor activităţilor, metode de 
predare şi examinare, ponderea în nota finală a rezultatelor obţinute la fiecare 
activitate înscrisă în fişă; 

d) Selecţia şi evaluarea riguroasă a personalului didactic. În acest sens, se aplică 
Regulamentul privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice (anexa I.19) şi 
Procedura de evaluare şi asigurare a calităţii corpului profesoral (anexa I.20) care 
include trei componente: autoevaluarea, evaluarea din partea studenţilor şi evaluarea 
colegială din partea membrilor catedrei. Personalul implicat în procesele didactice 
derulate la Universitatea din Oradea, îndeplineşte în totalitate cerinţele normative 
obligatorii. În acest sens, pentru întocmirea şi aprobarea statelor de funcţii s-a instituit 
o procedură riguroasă (anexa I.21), aplicată de către toate entităţile din structura 
Universităţii din Oradea.  



 

 

10 

 

e) Instituirea unei Proceduri pentru evaluarea programelor de studii (anexa I.22) în 
care se stabileşte algoritmul, cerinţele şi responsabilităţile privind autorizarea şi 
evaluarea periodică a programelor de studii, având în vedere schimbările în profilul 
calificărilor şi reînnoirea prin cercetare ştiinţifică. Procedura de recunoaştere a 
creditelor (anexa I.23) este menită să faciliteze mobilitatea studenţilor în interiorul 
Universităţii din Oradea, precum şi între Universitatea din Oradea şi alte universităţi 
din România sau / şi Europa; 

f) Asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi pentru 
documentarea studenţilor şi a cadrelor didactice. Baza materială şi de documentare 
(tipărită şi electronică), redată în anexa I.12 este acoperitoare sub aspectul cerinţelor 
normative pentru toate programele de studii. O direcţie de acţiune care necesită  - în 
continuare – eforturi susţinute pentru adecvare este aceea privind dotarea 
laboratoarelor cu echipamente şi sisteme software. În acest sens, după achiziţia în 
anul 2006 şi 2007 a echipamentelor pentru 69 + 80 = 149 laboratoare didactice pentru 
programele de licenţă, se intenţionează ca în 2008 să se aplice un program de 
modernizare a laboratoarelor destinate studiilor de masterat şi doctorat;  

g)  S-au făcut eforturi în direcţia adecvării metodelor de operaţionalizare a programelor 
de studii la cerinţele studenţilor, prin instituirea unor metode de predare, învăţare şi 
examinare orientate spre student. În acest sens, se face uz de următoarele 
reglementări: 

• Regulament privind activitatea profesională a studenţilor (anexa  I.24); 
• Regulament privind sistemul european de credite transferabile (anexa   I.25); 
• Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor doctorale (anexa  

I.26   şi anexa I.27); 
• Procedura privind elaborarea lucrării de licenţă (anexa I.28); 
• Procedura de evaluare a doctoranzilor (anexa  I.29). 

Un obiectiv specific înscris în Planul Strategic de Dezvoltare, la Capitolul „Strategia 
Calităţii” este: Creşterea ponderii şi a mijloacelor de operaţionalizare a 
învăţământului „centrat pe student”. Modalităţile de operaţionalizare vor fi înscrise 
în „Ghidul de Bune Practici”.  
S-a instituit prin Planul Strategic de Dezvoltare, cu titlu de obligativitate, următoarele 
direcţii de aplicare a învăţământului centrat pe student: 

• Compatibilitatea curriculei, pe programe de studii, cu curricula existentă la 
universităţi de referin ţă din Europa şi România; 

• Libertatea totală a studenţilor de a-şi alege programele de studii şi traiectoria 
pe parcursul studiilor (specializare, op ţiune, discipline op ţionale şi facultative, 
universitatea / facultatea de la care obţine creditele, cu condiţia existenţei 
acordului de recunoaştere a creditelor); 

• Obligativitatea decanatelor şi a coordonatorilor programelor de studii de a 
prezenta şi de a dezbate cu studenţii programele de studii şi curricula; 

• Obligativitatea tutorelui de a fi în legătură permanentă cu studenţii; 
• Obligativitatea titularului de disciplină de a prezenta şi de a dezbate cu 

studenţii, la prima oră de curs, conţinutul fişei disciplinei, cu accent pe 
obiective şi modul de integrare şi conexare în programul de studii; 

• Adaptarea permanentă a curriculei la necesităţile mediului socio-economic, 
creşterea sub aspect calitativ şi cantitativ a activităţilor practice; 

• Trecerea treptată de la abordarea de tip „cunoştinţe-abilităţi-aptitudini”, la 
abordarea de tip: „aptitudini-abilităţi-cunoştinţe”; 

• Înfiinţarea, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, a unui „Laborator de 
Psihologia şi Didactica Învăţării la Adulţi” care să deservească întreg corpul 
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academic al Universităţii din Oradea şi programele de formare ale persoanelor 
de vârsta a II-a; 

• Cadrele didactice specializate în Ştiin ţele Educaţiei vor susţine, anual, în 
cadrul facultăţilor, la invitaţia decanilor, prelegeri privind modalităţile de 
operaţionalizare a învăţământului centrat pe student. 

h). Stimularea studenţilor cu rezultate bune şi foarte bune prin acordarea de burse, cazare 
în căminele Universităţii din Oradea şi alte facilităţi legale. Reglementarea acestor 
aspecte se face în Regulamentul de burse (anexa I.13), Regulamentul de organizare 
de organizare, funcţionare şi administrare a căminelor (anexa I.30) şi Procedura de 
accedere , pe parcursul studiilor la finan ţarea de la bugetul statului a studenţilor  
admişi în regim cu taxă (anexa I.31). Bursele sunt acordate din alocaţii de la bugetul 
de stat şi din resurse proprii. În anul 2006 / 2007 proporţia resurselor proprii în fondul 
de burse a fost de 1,4 %. 

 
  1.4.3. Asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice 
 

În îndeplinirea misiunii sale, Universitatea din Oradea are ca şi obiectiv central asigurarea 
calităţii proceselor de cercetare, a utilităţii proiectelor şi rezultatelor cercetării. 

Activitatea de cercetare este reglementată într-un regulament dedicat (anexa I.32) şi este 
coordonată de către Consiliul Cercetării – la nivelul Universităţii din Oradea şi Comisia de 
Cercetare – la nivelul facultăţilor. Sub aspect administrativ, la nivelul Universităţii din Oradea 
există un prorector cu activitatea de cercetare care este şi preşedintele Consiliului Cercetării, iar 
la nivel de facultăţi coordonarea administrativă se face de către un prodecan sau secretarul 
ştiinţific.  

O parte consistentă a cercetărilor ştiinţifice se face în cadrul studiilor doctorale, reunite sub 
sigla Şcolii Doctorale cu 9 domenii de doctorat: Inginerie electrică, Inginerie industrială,  
Inginerie energetică, Economie, Medicină, Biologie, Istorie, Filologie, Geografie. 

Centrele de Cercetare care funcţionează la nivel de catedre, facultăţi sau la nivelul 
Universităţii din Oradea, reunesc un număr însemnat de cadre didactice şi 11 cercetători. În 
cadrul Universităţii din Oradea funcţionează un număr de 3 centre de cercetare acreditate de 
către CNCSIS şi 14 centre de cercetare atestate instituţional şi 8 în curs de evaluare. Un număr 
de 3 centre de cercetare se află în proces de evaluare în vederea ob ţinerii acreditării CNCSIS. 

Pentru evaluarea centrelor de cercetare s-a instituit o procedură specifică (anexa I.33). 
Strategia Cercetării este parte distinctă a Planului Strategic de Dezvoltare (anexa I.4) al 
Universităţii din Oradea şi are corespondent la nivelul centrelor de cercetare şi al majorităţii 
facultăţilor. 

Domeniile de cercetare cu cel mai mare impact naţional şi cu ecou internaţional sunt: 
inginerie energetică, biologie, inginerie industrială, fizică, inginerie electrică, economie, 
matematică, istorie, geografie, litere, protecţia mediului. 

Câteva elemente sintetice privind rezultatele cercetărilor în ultimii 5 ani sunt: 
• Venituri din contractele de cercetare: 

o Valoare: 5 386 864 EURO; 
o Valoare: 12 690 316, 78 LEI; 

• Pe tipuri de proiecte situaţia se prezintă astfel: 
o Contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice: 

� Număr: 60; 
� Valoare: 5 017 164 EURO; 

o Contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private: 
� Număr: 6; 
� Valoare: 369 700 EURO; 

o Contracte de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice: 
� PNCDI 
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• Număr: 31; 
• Valoare: 2 738 986 LEI; 

� CEEX 
• Număr: 22; 
• Valoare: 942 159 LEI; 

� CNCSIS si Academia Romana 
• Număr: 82; 
• Valoare: 6 484 582,78 LEI; 

o Contracte de cercetare naţionale finanţate din fonduri private: 
� Număr: 73; 
� Valoare: 1 194 637 LEI 

o Contracte de cercetare finanţate din alte surse: 
� Valoare: 1 329 952 LEI; 

• Teze de doctorat finalizate în ultimii 5 ani: 131; 
• Articole publicate în reviste româneşti recunoscute CNCSIS, lucrări publicate în 

străinătate: 352; 
• Articole publicate în reviste ISI (echivalent în domeniul artistic şi arhitectură): 16; 
• Brevete sub protecţie / produse cu drept de proprietate: 6; 

Detalii privind organizarea şi rezultatele cercetărilor se prezintă în anexa I.34. 
Valorificarea rezultatelor cercetărilor se face prin: publicare, integrare în cursurile destinate 

studenţilor, achiziţie de echipamente şi software, retribuţii ale participanţilor. Pentru tratarea 
adecvată a valorificării în plan financiar şi material s-a elaborat o procedură (anexa I.35). 

Universitatea din Oradea organizează, anual, în luna mai, Sesiunea Anuală de Comunicări 
Ştiinţifice, cu participare naţională şi internaţională.  O bună parte a cercetărilor efectuate se 
valorifică prin comunicare în cadrul sesiunii ştiinţifice şi prin publicare în Analele Universităţii 
din Oradea – publicaţie anuală,  regulată, pe domenii, cu ISSN, indexată CNCSIS în 23 domenii,  
astfel: B – 7, C – 6, D – 10. De asemenea Universitatea din Oradea are o publicaţie cotată ISI cu 
denumirea North-Western Journal of Zoology. 

Universitatea din Oradea găzduieşte, de asemenea, manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. Astfel, în ultimii 6 ani,  Universitatea din Oradea prin facultăţile de profil a fost 
coorganizator la peste 30 de congrese şi conferin ţe cu participare internaţională . 
 
             1.4.4. Deschiderea Universităţii din Oradea către mediul economic şi socio-cultural. 
 

Universitatea din Oradea s-a constituit ca şi universitate propriu-zisă în ultimii 18 ani.  
Autorizarea şi acreditarea succesivă a programelor de studii s-a efectuat cu aportul şi uneori, la 
iniţiativa unor personalităţi care reprezentau mediul economic şi socio-cultural din zonă. Pe 
parcursul dezvoltării programelor de studii s-au consolidat legăturile cu entităţile economice şi 
socio-culturale din Oradea şi din alte oraşe din România. 

Sintetic, gradul de deschidere către mediul economic şi socio-cultural poate fi redat prin 
următorii indicatori: 

•  Numărul de contracte (cercetare, prestări servicii) perfectate: (în perioada 2000 ÷   
2007): 161; 

•  Numărul entităţilor cu care există colaborări 385; 
•  Numărul entităţilor cu care există încheiate convenţii de practică: 218; 
• Numărul estimativ, anual, de participanţi din mediul economic şi socio-cultural la 

manifestările ştiinţifice organizate de către Universitatea din Oradea: peste 900; 
• Numărul asociaţiilor profesionale care reunesc universitari şi specialişti din mediul 

economic şi socio-cultural: 125; 
• Numărul actual de cursanţi (postuniversitar, master, doctorat) care provin din mediul 

economic şi socio-cultural: circa 3000; 
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Un loc aparte revine în cadrul acestei direcţii în asigurarea calităţii,  deschiderii ample a 
Universităţii din Oradea către mediul universitar şi, în consecinţă, socio-cultural extern 
(internaţional), ceea ce se reflectă prin acordurile existente cu alte universităţi (anexa I. 36). 

• Pentru facilitarea inser ţiei absolvenţilor în activităţile socio-culturale şi economice, la 
Universitatea din Oradea s-a dezvoltat un Centru de Servicii privind Cariera, care şi-a 
asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea carierei studenţilor şi a absolvenţilor.  
Acest centru are, actualmente, o intensă activitate şi o utilitate deosebită. În anexa  I.37  
este redată o parte din site-ul acestuia. 

Pentru a oferi informaţii la zi, Centru de Servicii privind cariera, colaborează cu Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă.  

Centru de Servicii privind Cariera este un pion important în urmărirea traseului  profesional 
al absolven ţilor, după o procedură specifică. 

Centrul de Cercetare pentru Educaţia Adulţilor este o altă structură menită să conecteze 
Universitatea din Oradea la mediul socio-cultural şi economic, prin analiza posibilităţilor de 
îmbunătăţire continuă a educaţiei adulţilor,  derulând proiecte în acest sens, prin colaborare cu 12 
parteneri din ţară şi străinătate (anexa  I.38) 

Actualmente, fiecare Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la nivel de facultate, 
precum şi Comisia de la nivelul universităţii au câte un reprezentant din partea angajatorilor care 
asigură legătura cu mediul respectiv, exprimă poziţia angajatorilor, contribuie la identificarea 
unor măsuri pentru creşterea calităţii. 

 
1.5. Asigurarea calităţii vieţii studenţeşti 

 
În conformitate cu Hotărârea Senatului privind asigurarea calităţii serviciilor educa ţionale 

(anexa  I.39), la nivelul conducerii universităţii,  s-a conştientizat faptul că „studenţii constituie 
cel mai important grup de clienţi şi beneficiari ai activităţii academice”, fapt pentru care Senatul 
îşi fixează ca prioritate absolută satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor acestora legate de formarea 
ca specialişti. 

Pentru realizarea obiectivului enunţat mai sus este evident că - pe lângă practicarea unor 
programe de studii de calitate la care studentul să fie partener – este esenţial a se asigura 
condiţiile ca viaţa studenţilor să fie agreabilă, de calitate. La Universitatea din Oradea aceste 
condiţii sunt îndeplinite ceea ce se susţine prin existenţa următoarelor facilităţi pentru studenţi: 

• Centrul de Consiliere Psihologică şi Orientare în Carieră; 
• Centrul de Servicii pentru Carieră; 
• Existenţa programelor de tutoriat pentru studenţi, organizate la nivelul programelor 

de studii, pentru fiecare an de studii; 
Existenţa serviciilor sociale, culturale şi sportive pentru studenţi se materializează prin: 

� 5 cămine studenţeşti, care acoperă 82 % din cererile studenţilor; 
� Cantina-restaurant cu o capacitate de 250 locuri, 10 meniuri, 3 mese / zi; 
� Clubul studenţesc; 
� Capelă şi o biserică-monument istoric; 
� Baza sportivă cu o suprafaţă de 17000 m2; 
� Baza didactică, de cercetare şi agrement de la Stâna de Vale; 
� 2 puncte de asistenţă medicală; 
� 6 puncte de multiplicare şi vânzare a manualelor didactice. 

Universitatea din Oradea are în programul de investiţii – dezvoltare un ansamblu de cazare pentru 
studenţi, aflat în faza de finalizare construcţie şi care la finalizare vor avea 402 locuri de cazare. 

Detalii privind baza materială dedicată serviciilor studenţeşti se prezintă în anexa I.12. 
Studenţii sunt reprezentaţi în toate structurile de conducere ale Universităţii din Oradea (Senat, 
Consilii), au 5 organizaţii studenţeşti, unde îşi exprimă punctele de vedere şi cerinţele, cu referire 
la toate aspectele vieţii universitare, au o federaţie – STUDENT PRO – prin care se exprimă 
coordonat la nivelul Universităţii din Oradea şi al comunităţii locale. 
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1.6. Încadrarea programului de studii de masterat „Managementul Sistemelor de 
Energie”  în politica Universităţii din Oradea 
 

Funcţionarea programului de studii de masterat “Managementul Sistemelor de Energie“ este 
foarte utilă pentru economia naţională datorită dezvoltării energeticii şi pătrunderii utilizărilor 
energiei electrice în tot mai multe procese tehnologice, nu numai din industrie, dar şi în 
transporturi, agricultură şi în gospodăriile populaţiei.  

Evoluţia activităţilor didactice şi ştiinţifice în cadrul acestui program de studii este conformă 
cu strategia universităţii prin aceea că este a doua componentă a pregătirii în domeniul ingineriei 
energetice, care continuă cu doctorat; răspunde cerinţelor sistemului de asigurare a calităţii 
instituit în universitate; promovează cercetarea ştiinţifică şi întreţine o viaţă ştiinţifică activă prin 
manifestări proprii şi participarea la manifestări naţionale şi internaţionale; stimulează 
dezvoltarea personalităţii studenţilor,  cultivarea abilităţilor personale potrivit posibilităţilor 
acestora. 

Perspectivele funcţionării programului de studii de masterat “Managementul Sistemelor de 
Energie” în viitorul apropiat şi chiar mediu sunt favorabile datorită evoluţiilor din energetica 
mondială care se propagă rapid în România. Astfel, în sistemul energetic naţional au loc ample 
investiţii pentru reabilitarea tehnică a instalaţiilor, ca şi pentru noi capacităţi de producţie. Se 
acordă tot mai mare atenţie utilizării eficiente a resurselor energetice şi atragerii surselor 
regenerabile pentru reducerea dependenţei de combustibilii fosili şi protejarea mediului natural.         

Nevoia de absolvenţi ai studiilor de licen ţă, master şi doctorat în domeniul ingineriei 
energetice nu se va diminua, astfel că funcţionarea programului de studii supus evaluării 
corespunde cerinţelor pieţei muncii.  

Întotdeauna, absolvenţii oricărei forme de program din domeniul ingineriei energetice au 
obţinut, fără dificultăţi, locuri de muncă în specialitatea absolvită; în ultimii ani, mai ales, s-a 
observat o cerere sporită din partea întreprinderilor de specialitate nu numai pe plan regional, ci 
şi naţional. 

Facultatea de Energetică, prin intermediul programului de studii de masterat “Managementul 
Sistemelor de Energie”, îşi propune să desfăşoare un proces de învăţământ bazat pe o participare 
activă a studenţilor la actul educaţional, menit să stimuleze gândirea şi creativitatea, asigurându-
le acestora şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă. 

Facultatea de Energetică îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti, capabili de a utiliza 
cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice necesare, contribuind la progresul tehnologic şi economic al 
societăţii româneşti în condiţiile integrării depline în spaţiul Uniunii Europene. 

În concluzie, programul de studii de masterat “Managementul Sistemelor de Energie”  
corespunde politicii universităţii de a promova programe de studiu în domenii de mare actualitate 
în conformitate cu  cerinţele pieţei muncii. 
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PARTEA a II-a: EVALUAREA PROGRAMULUI DE STUDII DE MASTERAT 
MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE ENERGIE  

 
 

2.1. Prezentarea Facultăţii de Energetică 
 

2.1.1. Scurt istoric 
 
Institutul de Învăţământ Superior din Oradea a desfăşurat o activitate intensă de cercetare în 

domeniul energetic, încă din 1976, an în care au  fost înfiin ţate secţii de subingineri în domeniile 
Electromecanică Tehnologică şi Automatizări Industriale. În perioada 1976-1989 numele 
Institutului Pedagogic s-a schimbat succesiv în Institutul de Studii Superioare şi apoi în Institutul 
de Subingineri Oradea.  

Facultatea de Electrotehnică şi Energetică a luat fiinţă în 1990, având două specializări în 
domeniul energetic: Electroenergetică şi Energetică industrială (anexa II.1). 

În anul 1992 s-a înfiin ţat Facultatea de Energetică, ca o entitate separată (anexa II.1).  
Misiunea principală a Facultăţii de Energetică este învăţământul şi cercetarea.  

Activitatea didactică şi programele analitice sunt concepute în ideea satisfacerii cerinţelor 
viitorului specialist în energetică: identificarea şi exploatarea eficientă a resurselor energetice, 
optimizarea consumurilor de energie pentru susţinerea civilizaţiei umane în prezent şi în viitor. 

Facultatea de Energetică s-a individualizat în cadrul Universităţi din Oradea, în anul 1992 cu 
două specializări (Electroenergetică, Energetică Industrială), având la start 113 studenţi şi 8 
cadre didactice proprii. În prezent, Facultatea de Energetică are 430 studenţi, 31 cadre didactice 
proprii desfăşurând activităţi didactice pentru ciclul de studii de licen ţă, masterat şi doctorat în 
domeniul inginerie energetică, respectiv inginerie şi management, precum şi activităţi de 
cercetare (anexa II.2.). 

 

 
Clădire din cadrul Universităţii din Oradea în care este sediul şi spaţii de învăţământ ale 

Facultăţii de Energetică 
 

2.1.2. Obiective strategice 
 

Obiectivul principal al Facultăţii de Energetică este formarea inginerului capabil să se 
adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Pentru aceasta el trebuie să fie format  
după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus  
într-un proces de învăţare care să-i asigure şanse reale la competiţia de pe piaţa liberă a forţei de 
muncă. Totodată, în vederea compatibilizării sistemului de învăţământ superior din România cu 
cele din cadrul spaţiului european al învăţământului superior, în structura planurilor de 
învăţământ se pune accent pe o pregătire polivalentă de bază, care să asigure cunoştinţe avansate 
din domeniul energetic, respectiv inginerie şi management. 
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În prezent, Facultatea de Energetică formează specialişti, atât în domenii largi, cât şi în 
specializări cu aplicaţii în cele mai diverse domenii ale industriei şi ale vieţii cotidiene. Studiile 
sunt organizate în sistemul “Bologna” şi cuprind toate cele 3 cicluri: licenţă, masterat, doctorat. 
Facultatea de Energetică pregăteşte specialişti în următoarele specializări: Ingineria Sistemelor  
Electroenergetice, Energetică Industrială,  Termoenergetică,  Inginerie economică în domeniul 
electric, electronic şi energetic. 

Principalele obiective strategice ale Facultăţii de Energetică sunt (anexa II.2.): 
• Asigurarea calităţii activităţilor educa ţionale, de cercetare şi de management, pentru 

consacrarea ca şi institu ţie de nivel naţional; 
• Creşterea eficien ţei şi a competitivităţii proceselor de învăţământ;  
• Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la 

nivel naţional şi european, pentru amplificarea rezultatelor ştiinţifice şi financiare 
obţinute din această activitate; 

• Creşterea vizibilităţii interne şi europene a Facultăţii de Energetică  prin intensificarea 
colaborărilor academice, cu mediul socio-economic şi adaptarea ofertei educa ţionale la 
solicitările pieţei;  

• Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei 
universitare, în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale; 

• Asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor; 
• Creşterea influenţei pozitive asupra managementului performant la nivelul Universităţii 

din Oradea. 
 

 2.1.3. Colaborări internaţionale 
 

Facultatea de Energetică din Oradea reprezintă o parte integrantă a comunităţii academice 
internaţionale, împărtăşind crezul în aceleaşi valori morale, educaţionale, ştiinţifice şi culturale. 
În condiţiile fenomenului de globalizare, facultatea este preocupată de întărirea participării la 
schimbul internaţional de valori. Ca urmare a prestigiului de care se bucură, actualmente 
Facultatea de Energetică are multiple contacte internaţionale, atât prin intermediul Acordurilor 
Bilaterale, cât şi prin relaţiile stabilite în cadrul contractelor internaţionale de cercetare (FP7). 
Există semnate Acorduri Bilaterale pentru mobilităţi prin programul Erasmus cu universităţi din 
europa atât pentru studenţilor, cât şi pentru cadrele didactice (anexele II.3.). 
 

2.1.4. Cercetarea ştiinţifică 
 

Colectivul facultăţii este tânăr şi dinamic, însă cu o experienţă notabilă, fiind implicat în 
activitatea de cercetare prin contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, colaborări cu 
instituţii şi unităţi economice de prestigiu. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o preocupare esenţială 
a cadrelor didactice şi a cercetătorilor din facultate. Tematica de cercetare este axată pe 
specificul laboratoarelor de cercetare existente la nivelul catedrelor şi al domeniilor de pregătire 
prin studii doctorale. Potenţialul ştiinţific de care dispune Facultatea de Energetică din Oradea, a 
permis organizarea unor suite de manifestări ştiinţifice de anvergură, cu o largă participare a 
specialiştilor români şi străini. Facultatea de Energetică organizează, anual, Conferinţa de 
Inginerie Energetică. 

Activitatea de cercetare a personalului didactic şi de cercetare din Facultatea de Energetică se 
desfăşoară sub tutela centrelor de cercetare: “Managementul Proceselor Energetice” şi a 
„Centrului Na ţional de Cercetări Geotermale”. 

Rezultatele practice ale activităţii de cercetare sunt materializate prin contracte şi proiecte cu 
finanţare internă şi internaţională,  iar rezultatele cercetării personalului din facultatea noastră 
sunt cuprinse într-un raport anual de autoevaluarea a activităţii de cercetare . În anexa II.4.1. se 
prezintă activitatea de cercetare personală, iar în anexa II.4.2 se prezintă raportul de evaluare la 
nivelul facultăţii pe perioada 2004-2008. 
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2.1.5. Structura organizatorică 
 

Planul strategic şi operaţional al Facultăţii de Energetică se prezintă în  anexa II.2, iar 
organigrama la nivel de facultate este redată în anexa II.5.1. 

Conducerea operativă a Facultăţii de Energetică este asigurată de către Consiliul Profesoral,  
format din 11 membrii (anexa II.5.2), având următoarele comisii: 
• Comisia de calitate şi învăţământ; 
• Comisia de cercetare şi relaţii internaţionale; 
• Comisia pentru studenţi şi probleme sociale; 
• Comisia de strategie şi buget finan ţe. 

Lista cu membrii comisiilor se prezintă în anexa II.5.3. 
Facultatea de Energetică nu are autonomie financiară. Valoarea veniturilor şi cheltuielilor, 

estimate de către Serviciul financiar-contabil al Universităţii din Oradea (anexa II.5.4), indică 
faptul că Facultatea de Energetică este, actualmente, în deficit financiar. 

Promovarea Facultăţii de Energetică se face prin: 
• Prezentarea oportunităţilor şi realizărilor pe pagina de Web a facultăţii  
    (www.energetica-oradea.ro); 
•  Prezentarea realizărilor, a punctelor tari şi oportunităţilor la întâlnirile cu candidaţii şi cu 

studenţii; 
•  În cadrul întâlnirilor colegiale pe baza convenţiilor de colaborare; 
•  Cu ocazia manifestărilor ştiinţifice; 
•  În cadrul programelor europene. 
 

  2.1.6. Domenii şi specializări 
 

Studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri:  
• ciclul I – studii universitare de licenţă, 
• ciclul II - studii universitare de masterat, 
• ciclul III – studii universitare de doctorat. 

 
Ciclul I – studii universitare de licenţă 

Studiile universitare de licenţă pentru învăţământul tehnic se desfăşoară pe o perioadă normală 
de 4 ani şi corespund unui număr de 240 credite de studiu transferabile (fiecărui an de studiu 
revenindu-i câte 60 de credite) – Tabelul 2.1. 
 

Tabelul 2.1 - Specializări oferite de Facultatea de Energetică 
 pentru studiile universitare de licen ţă 

Domeniul 
de studiu 

Specializarea Tipul de studii Diploma 

Inginerie energetică 
Ingineria Sistemelor 

Electroenergetice 
studiile universitare  

de licenţă, 240 credit, zi 
Diplomă de inginer 

Inginerie energetică Energetică Industrială 
studiile universitare  

de licenţă, 240 credite, zi Diplomă de inginer 

Inginerie energetică Termoenergetică 
studiile universitare  

de licenţă, 240 credite, zi Diplomă de inginer 

Inginerie şi 
management  

Inginerie economică în 
domeniul electric, 

electronic şi energetic 

studiile universitare  
de licenţă, 240 credite, zi 

Diplomă de inginer 

      
      Studiile universitare de licenţă se finalizează cu Examenul de Licenţă, prin promovarea 
căruia absolventului i se acordă Diploma de Inginer, care constă în susţinerea a două probe: 

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
Proba II – Elaborarea şi susţinerea Lucrării de licen ţă. 
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      Examenul de licenţă este promovat, dacă cele două probe sunt susţinute şi promovate, iar 
media aritmetică a notelor acordate acestora este de cel puţin 6,00. 

Facultatea de Energetică asigură prin planul de învăţământ al ciclului I, parcurgerea 
disciplinelor de limbă străină (limba engleză tehnică - 4 semestre) şi parcurgerea facultativă a 
modulelor de pregătire psiho-pedagogică (6 semestre), organizat de Departamentul pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului didactic al Universităţii din Oradea. Menţionăm că la 
înscrierea pentru examenul de licenţă candidaţii trebuie să prezinte un certificat de competenţă 
lingvistică (pentru o limbă străină de largă circulaţie internaţională) eliberat de către catedra de 
specialitate, acreditată din instituţia organizatoare sau de către o altă instituţie specializată. 

La toate programele de studiu licen ţă, de la Facultatea de Energetică,  procesul de învăţământ  
se desfăşoară conform structurii eviden ţiate în tabelul 2.2. În anexa II.6.1 se prezintă structura 
anului universitar 2008/2009. 

 

Tabelul 2.2 - Desfăşurarea studiilor (în număr de săptămâni) 
Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţă Anul 
sem. I sem. II iarnă vară restanţe 

Practică * 
iarnă primăvară vară 

Anul I 14 14 4 4 3 2 2 1 9 
Anul II 14 14 4 4 3 2 2 1 9 
Anul III  14 14 4 4 3 2 2 1 9 
Anul IV 14 14 4 2 2 - 2 1 - 

*Practica se organizează doar în ciclul I, pe baza unor programe elaborate în catedre şi aprobat e de Consiliul 
profesoral al Facultăţii. Practica se des făşoară în laboratoarele facultăţii şi în unităţi economice de profil, pe baza 
unor convenţii de practică. Practica din anul III este de specialitate. 

 

Durata studiilor este de 8 semestre la singura formă de învăţământ de zi, fiecare semestru 
având 14 săptămâni de studiu. Stagiile de practică se desfăşoară în anii I, II şi III şi însumează 
câte 56 ore în fiecare din cei trei ani de studio. Proiectul de diplomă se desfăşoară cu 
preponderenţă în anul de studiu IV, semestrul 2 pentru care sunt prevăzute 12 ore săptămânal în 
planul de învăţământ pentru elaborarea proiectului de diplomă.  
 

Ciclul II – studii universitare de master 
Facultatea de Energetică organizează studii universitare de master având durata normală de 1 

an, 1,5 ani sau 2 ani şi corespund unui număr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un 
semestru de studiu – Tabelul 2.3. 

Admiterea în ciclul de studii universitare de master este condiţionată de ob ţinerea diplomei 
acordate după finalizarea studiilor universitare de licen ţă. Admiterea în ciclul II se face pe bază 
de dosar, criteriile de admitere fiind media aritmetică obţinută din media examenului de diplomă 
şi media celor patru ani de studiu din ciclul I. La finalizarea studiilor universitare de masterat se 
susţine Examenul de Disertaţie care constă într-o singură probă - prezentarea şi susţinerea 
disertaţiei - în urma promovării acesteia obţinându-se Diploma de studii de master.  

Tabelul 2. 3. 
 Specializări oferite de Facultatea de Energetică pentru studiile universitare de master 

Specializarea Tipul de studii Diplomă 
Valori ficarea energi ei geotermale şi solare 

(VEGS)  
studii universitare de master,

2 semestre/ zi, 60 credite Diploma de Master 

Valori ficarea energi ei geotermale şi solare 
(VEGS - E) 

studii universitare de master,
 predare în limba engleză, 
2 semestre/ zi, 60 credite 

Diploma de Master 

Calitatea şi fiabilitatea în energetică 
(CFE) 

studii universitare de master,
3 semestre/ zi , 90 credite Diploma de Master 

Managementul sistemelor de energie 
(MSE) 

studii universitare de master,
4 semestre /zi,  120 credite 

Diploma de Master 

Managementul sistemelor de energie 
(MSE - E) 

studii universitare de master, 
predare in limba engleză, 
4 semestre/zi, 120 credite 

Diploma de Master 
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     După absolvirea studiilor de licenţă sau master, pregătirea de specialitate poate continua prin 
înscrierea la cursuri postuniversitare şi de specializare. Facultatea de Energetică oferă cursurile 
postuniversitare şi de specializare evidenţiate în tabelul 2.4. 
 

Tabelul 2. 4. - Cursuri postuniversitare şi de specializare 
Specializarea Tipul de studii Diplomă/Certificat 

Managementul sistemelor informatice 
Studii postuniversitare de 
specializare, 2 semestre/zi 

Diploma de absolvire 

Profesionişti pentru calitate / manageri 
pentru calitate 

Studii postuniversitare de 
specializare, 2 semestre/zi 

Diploma de absolvire 

Sisteme actuale pentru conducerea 
proceselor energetice 

Studii postuniversitare de 
specializare, 2 semestre/zi Diploma de absolvire 

Elaborarea bilanţurilor electroenergetice 
Cursuri de perfectionare 

postuniversitare, 90 ore/zi Certifi cat de absolvire 

Elaborarea bilanţurilor termoenergetice 
Cursuri de perfectionare 

postuniversitare, 90 ore/zi 
Certifi cat de absolvire 

Gestiunea energiei 
Cursuri de perfectionare 

postuniversitare, 90 ore/zi Certifi cat de absolvire 

 
Ciclul III – studii universitare de doctorat 

Studiile de masterat reprezintă o etapă esenţială pentru înscrierea la concursul de admitere la 
ciclul de pregătire prin Doctorat, la finalizarea căruia se obţine Diploma de Doctor. 

Studiile universitare de doctorat, organizate după sistemul Bologna, au, de regulă, o durată de 
3 ani, Diploma de Doctor atestând că titularul acesteia a dobândit competenţe generale şi de 
specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice. 

Programul de studii doctorale în inginerie energetică se derulează în conformitate cu 
reglementările naţionale şi interne, înscrise pe site-ul Şcolii Doctorale. Este integrat sub aspect 
administrativ în Şcoala Doctorală a Universităţii din Oradea, iar sub aspect formativ în 
Facultatea de Energetică, din cadrul Universităţii din Oradea. Funcţionează din anul 1994.  

Studiile doctorale în cadrul domeniului de doctorat „Inginerie Energetică” sunt concepute 
pentru tipul de doctorat ştiinţific, continuând studiile universitare de licen ţă şi masterat.  

Pot urma studii doctorale în inginerie energetică posesorii diplomei de masterat în ştiinţe 
inginereşti sau echivalentă, din ţară şi străinătate. Misiunea Şcolii Doctorale în domeniul 
„ingineriei energetică” este, în esen ţă: 
• Identificarea temelor de cercetare din sfera resurselor energetice, a transportului, distribuţiei şi 

utilizării energiei; 
• Orientarea candidaţilor în alegerea temelor de cercetare şi selecţia adecvată a acestora; 
• Asigurarea satisfacerii indicatorilor de performan ţă în cadrul domeniului de doctorat; 
• Urmărirea parcurgerii programului de studii în condiţii de înaltă calitate; 
• Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicare, inovare, implementare. 

Programul de studii doctorale în inginerie energetică are două componente: studii 
universitare avansate (un an) şi cercetare ştiinţifică (doi ani). Este încurajată şi cotată pregătirea 
complementară a doctoranzilor, prin participarea cu lucrări la conferinţe, simpozioane, seminarii 
şi publicarea de lucrări. 

Evaluarea doctoranzilor se face în conformitate cu anexa I.29 - Procedura de evaluare a 
doctoranzilor,  instituită la nivelul Şcolii Doctorale a Universităţii din Oradea. 

Disciplinele care fac obiectul programului de studii universitare avansate sunt înscrise în 
planul de învăţământ şi sunt de două categorii: 
• discipline obligatorii (sem. I) care vizează aprofundarea metodelor de cercetare şi evaluare a 

calităţii; 
• pachete de discipline op ţionale care asigură cunoaşterea de către doctorand a cercetărilor 

recente în trei direcţii majore de cercetare ale corpului profesional din cadrul Facultăţii de 
Energetică: 
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� fiabilitatea, mentenanţa şi diagnoza echipamentelor şi sistemelor energetice; 
� calitatea şi eficienţa proceselor energetice; 
� surse regenerabile de energie. 

Programul de studii universitare avansate se parcurge sub coordonarea şi evaluarea titularilor 
de discipline, pe baza programelor analitice şi a bibliografiei. Titularii de discipline sunt înscrişi 
în fişa disciplinei, precizându-se totodată modul de predare şi evaluare. 

Programul de cercetare ştiinţifică este parcurs sub coordonarea directă a conducătorului de 
doctorat, în laboratoarele Facultăţii de Energetică, în laboratoarele unor universităţi cu care avem 
programe de parteneriat Socrates (Universita' "La Sapienza" di Roma, Universitatea Politehnică 
din Torino, Universitatea de Liege, ş.a.), în laboratoarele unor universităţi din România cu care 
avem programe de parteneriat şi prin investigarea proceselor din entităţile de profil energetic din 
România. 

Programul de studii doctorale în inginerie energetică poate fi parcurs în limba română sau 
limba engleză. 

Facultatea de Energetică asigură studii universitare de doctorat în domeniul “Inginerie 
Energetică”, coordonate de către domnul prof. dr. ing. Ioan Felea şi în domeniul „Inginerie 
Electrică” coordonate de către domnul prof. dr. ing. Florin Popenţiu.  

Domnul prof. dr. ing. IOAN FELEA a fost confirmat conducător de doctorat în anul 1994, 
domeniul fundamental ştiinţe tehnice, specializarea Fiabilitate. Prof. Ioan Felea a optat pentru 
domeniul de doctorat „inginerie energetică” odată cu reorganizarea studiilor de doctorat pe 
domenii şi renunţarea la specializări (1999). 

În anexele II.6.2 se prezintă CV-ul (anexa II.6.2.A), ordinul de atestare (anexa II.6.2.B), ca şi 
conducător de doctorat a domnului prof. Felea, lista doctoranzilor şi a temelor stabilite, (anexa 
II.6.2.C),  evoluţia numărului de doctoranzi, (anexa II.6.2.D), precum şi lista tezelor de doctorat 
susţinute (anexa II.6.2.E). 
 

2.1.7. Personalul didactic al Facultăţii de Energetică 
 

      În anexa II.7.1 este prezentată, spre exemplificare, structura posturilor didactice la nivelul 
facultăţii (pe catedrele Facultăţii de Energetică), conform statelor de funcţiuni pentru anul 
universitar 2008/2009. De asemenea, prezentăm spre exemplificare, statul de funcţii previzional 
pentru programul ISE, prezentat în anexa II.7.2. Indicatorii calculaţi pe baza acestui stat de 
funcţii îndeplinesc criteriile cerute şi sunt prezentate în anexa II.7.8,  punctul 2. 
     Toate posturile sunt constituite conform normativelor în vigoare. Personalul didactic al 
Facultăţii de Energetică (anexa II.7.3) nu acoperă mai mult de trei norme didactice. Declaraţiile 
pe proprie răspundere ale acestora sunt date în anexa II.7.4, iar gradul de ocupare al cadrelor 
didactice, pe catedre, se prezintă în anexa II.7.6. Situaţia cadrelor didactice după vârstă,  
deciziile de numire pe posturi şi situaţia ocupării posturilor din statul de funcţii pe grade sunt 
prezentate  în anexa II.7.5, anexa II.7.7 , respectiv anexa II.7.8.  

 
                2.1.8. Studenţii Facultăţii de Energetică 
 

      Admiterea studenţilor se face pe baza Metodologiei adoptată la nivelul Universităţii din 
Oradea (anexa II.8.1). În cadrul Facultăţii de Energetică admiterea se face actualmente pe baza 
rezultatelor obţinute de către candidaţi la examenul de bacalaureat. Criteriile de admitere pentru 
Facultatea de Energetică sunt prezentate în anexa II.8.2. Pentru recrutarea studenţilor facultatea 
realizează acţiuni de promovare a Facultăţii de Energetică prin afişe (anexa II.8.3) şi distribuirea 
de pliante (anexa II.8.4). Numărul studenţilor admişi în fiecare an corespunde cu cifrele de 
şcolarizare propuse de Senatul universităţii şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului. 
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Imagini curs festiv 

 
       Parcurgerea programului de studiu se face în conformitate cu Ghidul studentului Facultăţii 
de Energetică (anexa II.8.5) şi al Universităţii din Oradea (anexa II.8.6). 

       Relaţia între student şi Universitate, respectiv Facultate, este reglementată prin: 
� Contractul de şcolarizare cu Universitatea (anexa II.8.7.1); 
� Contractul anual de studiu, bazat pe credite transferabile (anexa II.8.7.2). 

      Prin Contractul de studii se oferă studenţilor posibilitatea de a-şi stabili traseul pregătirii 
profesionale, prin alegerea disciplinelor din pachetele op ţionale şi facultative.  
     Desfăşurarea în timp a programului de studiu este stabilită prin orarul semestrial,  care se 
afişează cu o săptămână înaintea începerii semestrului.  
     Aspecte privind parcurgerea programului de studiu de către studenţi, evaluarea şi notarea 
acestora sunt reglementate prin: 
• Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor; 
• Regulamentul sistemului de credite transferabile; 
• Fişa disciplinelor. 
      În fiecare semestru studenţii pot beneficia de burse de performanţă, de merit, de studiu şi 
sociale pe baza meritului profesional (a notei ponderate notă-credit obţinută la finele semestrului 
anterior). Metodologia de acordare a burselor este prezentată în anexa II.8.8. 

Programele de studii şi diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de cerinţele calificării 
universitare (Supliment la diplomă:,  anexa II.8.9, Regulament privind completarea, păstrarea şi 
eliberarea actelor de studii  anexa II.8.10). 
      Facultatea de Energetică, încă de la primele serii de absolven ţi, organizează cu anii III 
(Bolognia) şi IV (toate specializările) o excursie de studii în ţară pentru vizitarea unor obiective 
energetice (Porţile de Fier, Electrocentrale Deva, Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă) şi 
societăţi de profil (AEM Timişoara, Electromotor Timişoara, Contactoare Buzău etc). În anexa 
II.8.11 se prezintă itinerarul excursiei. 
     Studenţii Facultăţii de Energetică participă la sesiuni ştiinţifice studenţeşti, organizate de 
universităţi din ţară. Lista studenţilor participanţi la sesiunile ştiinţifice, lucrările susţinute şi 
premiile obţinute sunt prezentate în anexa II.8.12.  
      În ceea ce priveşte serviciile sociale destinate studenţilor, în funcţie de criteriile stabilite de 
Senatul Universităţii din Oradea, studenţii au posibilitatea de a fi cazaţi în căminele studenţeşti, 
de a beneficia de baza sportivă, cantină şi de serviciile medicale din campus (paragraful 1.5). 

Cazarea în căminele studenţeşti se efectuează în baza numărului de locuri distribuite de 
universitate Facultăţii de Energetică şi a criteriilor de selecţie (media din ultimul an, studenţi 
orfani, studenţi din plasament familial, studenţi de la casa de copii, cazuri sociale, cazuri 
medicale, membru în consiliul facultăţii sau senatul universităţii). Regulamentul privind cazarea 
în căminele studenţeşti este prezentat în anexa II.8.13. În anexa II.8.14 se prezintă procedura cu 
privire la studenţii în regim cu taxă. 
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2.1.9. Resurse materiale 
 
Pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în condiţii corespunzătoare, Facultatea de 

Energetică dispune de spaţii didactice de predare proprii situate în Campusul Universităţii, în 
Clădirile A, B, C, E, L şi T.  

Cursurile, seminarile şi proiectele se desfăşoară în sălile aferente facultăţii: 
• un amfiteatru cu suprafaţa de 102 m2, având 98 de locuri (sala A101); 
• o sală de curs cu suprafaţa de 76.32 m2, având 60 de locuri (sala A102); 
• o sală de seminar şi proiect, având fiecare suprafaţa de 62.7 m2 şi 38 de locuri (sala E207). 

Orele de laborator se desfăşoară în cadrul celor 11 laboratoare didactice şi cercetare ale 
Facultăţii de Energetică şi 5 laboratoare gestionate de alte facultăţi din universitate. 
Laboratoarele din cadrul Facultăţii de Energetică sunt repartizate pe catedre. 

Detalii privind baza materială (lista spaţii didactice, suprafaţa acestora şi numărul de locuri 
din săli) sunt redate în anexa II.9.1.1. În anexa II.9.1.2 se prezintă fişele laboratoarelor. Pentru 
efectuarea disciplinelor de informatică facultate are două reţele de calculatoare (T105d, E202) şi 
acces la internet în sălile (T105c, T105b, T105e, T105d, E202 şi A108). Pentru desfăşurarea 
lucrărilor de laborator cu calculatorul se îndeplineşte criteriul: un calculator la doi studenţi.  

În vederea activităţilor de documentare, studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de 
Energetică utilizează Biblioteca Universităţii din Oradea, biblioteca aparţinând catedrei de 
Electroenergetică (A108), Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”. La catedra de 
Electroenergetică cadrele didactice şi studenţii pot consulta cărţi şi periodice din domeniul 
energetic, dintre care enumerăm: Power Delivery, Power  Systems, Energy Conversion, 
Reliability, Energetica.  

În anexa II.9.2 se prezintă situaţia cursurilor şi îndrumătoarele de proiect (tipărite sau/şi pe 
CD) editate de către cadrele didactice ale universităţii, facultăţii sau de alţi autori, precum şi lista 
cu lucrări din Biblioteca Catedrei de Electroenergetică.  

Avem, de asemenea, acces la baza materială şi la baza de date tehnico-economice ale unor 
entităţi de profil din zonă, pentru efectuarea unor lucrări practice şi pentru efectuarea practicii de 
specialitate astfel: 
• Electrocentrale Oradea - în domeniul centralelor termoelectrice; 
• Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Oradea - în domeniul reţelelor electrice; 
• AISE Oradea - în domeniul mentenanţei echipamentelor şi reţelelor electrice; 
• Hidroelectrica S.A., Filiala Electrocentrale Cluj - în domeniul centralelor hidroelectrice şi al 

microhidrocentralelor; 
• Electrocentrale Deva - Mintia - în domeniul centralelor termoelectrice; 

Anexăm conven ţiile de colaborare cu aceste unităţi (anexa II.9.3).  
 

2.2. Partea descriptivă a raportului de evaluare pentru programul de studii 
universitare de masterat “Managementul Sistemelor de Energie” 
 

2.2.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare 
 

Programul de studii universitare de masterat “Managementul Sistemelor de Energie” (MSE)  
este în funcţiune şi s-a înfiinţat în conformitate cu procedura obişnuită – pe baza abordării 
planului de învăţământ de către M Ed.C.T. În anexa III.1. este redat planul de învăţământ  
aprobat şi aplicat pentru studenţii actuali. 
      Pentru pregătirea studenţilor pe cei doi ani de studiu sunt asigurate atât premisele 
organizatorice, materiale, cât şi cele ştiinţifice, didactice necesare desfăşurării procesului de 
învăţământ în condiţii optime. Spaţiul didactic existent asigură desfăşurarea activităţilor 
didactice, resursele umane sunt bine pregătite, planul de învăţământ şi programele analitice sunt 
elaborate prin respectarea criteriilor impuse de normele în vigoare, statul de funcţii este întocmit  
anual, iar admiterea, examenele semestriale şi examenul de disertaţie sunt organizate în funcţie 
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de Metodologiile elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sau de Universitatea 
din Oradea. La nivelul Universităţii există Carta Universitară (anexa I.5), un Regulament de 
organizare şi funcţionare a studiilor universitare de masterat (anexa I.9). Studiile universitare de 
masterat “Managementul Sistemelor de Energie” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
aceste reglementări. 
 

2.2.2. Misiune, obiective formative şi ţintele profesionale în contextul 
domeniului “Inginerie energetică” 

 

         Misiunea programului de studii “Managementul Sistemelor de Energie” trebuie privită în 
corelaţie cu impactul actual al energeticii asupra civilizaţiei şi cu starea sistemului energetic la 
nivel naţional şi zonal. 

Civilizaţia actuală este dominată de trei concepte: ecologie, energie, tehnologie. Corelaţia între 
aceste concepte şi, implicit, între fenomenele, procesele şi acţiunile pe care le implică este evidentă. 

Rezultă, în consecinţă, importanţa învăţământului din domeniul energetic, care are 
misiunea esenţială de a forma specialişti în acest domeniu. Specialiştii energeticieni îşi asumă 
misiunea de a identifica sursele şi resursele de energie, de a drămui şi optimiza consumurile de 
energie, prin cunoaşterea fenomenelor care guvernează domeniul respectiv şi domeniile conexe, 
în scopul susţinerii civilizaţiei actuale şi viitoare. Această misiune ne apare cu atât mai pregnantă 
în condiţiile ţării noastre, unde consumurile specifice de energie sunt sensibil mai mari decât în 
ţările avansate tehnologic. 

Misiunea profesională a absolventului oricărei forme de studiu din domeniul ingineriei 
energetice se poate pune, de asemenea, în corelaţie cu starea sistemului energetic la nivel zonal 
(din punct de vedere al dotării cu specialişti, al complexităţii şi intensităţii proceselor etc.) Din 
această perspectivă, misiunea Facultăţii de Energetică din Oradea de a pregăti specialişti în 
domeniul energetic se poate argumenta astfel: densitatea instalaţiilor energetice şi, implicit,  
intensitatea proceselor energetice din zona judeţului Bihor este mare, comparativ cu alte zone din 
ţară (în Oradea există o centrală termoelectrică, în judeţ există 7 hidrocentrale, în zonă sunt 
concentraţi mari consumatori de energie electrică, sistemul de transport şi distribuţie a energiei 
electrice este complex). 

În cadrul programului de studii “Managementul Sistemelor de Energie” se urmăreşte: 
• Continuarea formării profesionale în domeniul inginerie energetică; 
• Dezvoltarea abilităţilor de documentare, proiectare, investigare, cercetare; 
• Specializarea pe o direcţie de mare actualitate pentru domeniul energetic; 
• Creşterea competenţelor şi a interesului, în vederea continuării studiilor prin înscriere în 

programele de doctorat. 
Programul de studiu „Managementul Sistemelor de Energie” se adresează, în principal, 

licenţiaţilor în „inginerie energetică”. Se pretează şi pentru absolvenţii studiilor universitare de 
licenţă în domeniul inginerie şi management, management şi respectiv, inginerie electrică,  
inginerie mecanică şi inginerie industrială. 

Obiectivele formative specifice sunt: 
• Aprofundarea structurii şi a proceselor specifice sistemelor de energie; 
• Transmiterea cunoştinţelor necesare pentru evaluarea, proiectarea şi optimizarea calităţii,  

disponibilităţii şi securităţii sistemelor energetice şi a subsistemelor structurale; 
• Cunoaşterea produselor informatice destinate managementului sistemelor energetice; 
• Însuşirea metodelor şi a modelelor de simulare şi optimizare a proceselor şi sistemelor 

energetice; 
• Stadiul mecanismelor pieţei de energie, a metodologiei de efectuare a auditului energetic şi de 

gestiune a energiei; 
• Cunoaşterea impactului proceselor energetice asupra mediului şi a soluţiilor pentru procese 

nepoluante. 
   Absolvenţii acestui program de master sunt calificaţi, în principal, pentru activităţi de 
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proiectare, cercetare şi management în direcţia managementului optimal al sistemelor de energie. 
Pentru absolvenţii programului “Managementul Sistemelor de Energie”, ţintele profesionale 

sunt diferenţiate astfel: 
� entităţi pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice (proiectare, 

evaluare, management); 
� entităţi pentru proiectarea, planificarea şi controlul sistemelor de energie; 
� agenţii de servicii energetice (managementul resurselor şi al lucrărilor, expertiză); 
� entităţi publice şi private care operează în sfera pieţei de energie; 
� entităţi civile şi industriale, în cadrul cărora are rol de auditor şi de gestiune pe probleme de 

resurse energetice, impact de mediu, fiabilitate. 
Curricula de învăţământ propusă instituie, prin elementele de pertinenţă şi oportunitate în 

raport cu nomenclatorul naţional de calificări, asigurarea pătrunderii absolven ţilor pe piaţa 
muncii raportându-se la obiectivele de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică şi profesională. 

Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică a programului de studiu este bine conturată 
prin planul de învăţământ, elaborat, printr-o colaborare directă cu cadrele didactice şi prin fişele 
de disciplină întocmite la nivelul cerin ţelor actuale. 

 

                       2.2.3. Entităţi academice organizatoare  
 

      Programul de studiu „Managementul Sistemelor de Energie” este coordonat de către Catedra 
de Electroenergetică şi Centrul de Cercetare „Managementul Proceselor Energetice” (MPE) din 
cadrul Facultăţii de Energetică de la Universitatea din Oradea. 
      Catedra de Electroenergetică are 19 cadre didactice (16 titulari şi 3 asociaţi) care asigură 
desfăşurarea, în mare parte, a activităţilor didactice la specializările: Ingineria sistemelor 
electroenergetice (ISE) şi Energetică industrială (EI) pentru anii III şi IV, precum şi o parte din 
activităţile didactice ale anilor III şi IV la specializările Termoenergetică şi Inginerie economică 
în domeniul electric, electronic şi energetic. 
      Centrul de cercetare „Managementul Proceselor Energetice” are 15 membri dintre care 7 
aparţin programului de studiu „Managementul Sistemelor  de Energie”. Statutul centrului de 
cercetare, certificatul de înfiinţare şi personalul din centrul de cercetare sunt prezentate în anexa 
III.3.1, anexa III.3.2 şi anexaIII.3.3.  
 

 2.2.4. Structura generală a ofertei formative 
 

Programul de studii “Managementul Sistemelor de Energie” este unul interdisciplinar 
inginerie energetică-management. 

Parcurgerea programului de studiu „Managementul Sistemelor de Energie” se face în 2 ani,  
dimensionarea fiind echilibrată pe cele 4 semestre. Numărul de credite acordate pentru 
activitatea didactică este 120. Prin parcurgerea curriculei – anexa III.1 , candidaţii dobândesc 
informaţiile necesare, la zi, specializându-se cu privire la toate aspectele legate de managementul 
sistemelor de energie: Ingineria sistemelor energetice; Pia ţa şi bursa de energie; Tehnologii 
eficiente de conversie a energiei; Managementul integrat energie-mediu; Simularea şi 
optimizarea sistemelor energetice; Modelarea proceselor energetice; Informatizarea şi 
conducerea sistemelor energetice; Managementul proiectelor; Surse regenerabile de energie; 
Gestiunea energiei, activitatea de cercetare, în domeniile inginerie energetică şi management  
reprezentând cea mai mare pondere din planul de învăţământ. 

Pentru a favoriza o adaptare rapidă pe piaţa muncii programul de învăţământ conţine un 
număr substanţial de activităţi cu caracter practic (laboratoare, proiecte, seminarii). 

Finalizarea studiilor implică parcurgerea tuturor disciplinelor din curricula universitară,  
susţinerea şi promovarea examenelor aferente, susţinerea şi promovarea examenului de 
disertaţie. Tema lucrării de disertaţie se transmite în semestrul 3, susţinerea acesteia se face la 
finele semestrului 4, examenul de disertaţie fiind creditat cu 10 credite. 

Fişele disciplinelor destinate programului de studiu „Managementul sistemelor de energie”  
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se prezintă în anexa III.2. 
Planul de învăţământ este astfel conceput, încât succesiunea disciplinelor este logică şi în 

acelaşi timp defineşte precis competenţele generale şi de specialitate pe domeniul de studiu 
universitar de masterat. De asemenea, planurile şi programele de studii sunt corelate cu planuri şi 
programe de studii similare din statele Uniunii Europene (UE), ponderea fiecărei discipline fiind 
exprimată prin Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). 

Planul de învăţământ prin disciplinele constitutive asigură compatibilitatea cu cadrul de 
calificări naţionale. 
 

2.2.5. Personalul didactic 
 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea didactică la programul de studiu evaluat au 
gradul de profesor universitar, conferenţiar universitar, şef de lucrări cu titlul ştiinţific de doctor 
în domeniul disciplinelor din postul ocupat. În anexa III.4 se prezintă lista cu cadrele didactice 
pentru programul studii “Managementul Sistemelor de Energie” (anexa III.4.1), CV-urile (anexa 
III.4.2) şi listele de lucrări (anexa III.4.3) ale acestora. 

Cadrele didactice care conduc disciplinele din planul de învăţământ al programului de studiu 
„Managementul Sistemelor de Energie” sunt, în procent de 90%, titulari ai Facultăţii de 
Energetică: 

� profesori: titulari: 4, dintre care 2 conducători de doctorat; 
� conferenţiari: titulari: 3; asociaţi: 1. 
� şefi lucrări doctori: titulari: 2 
Statul de funcţii al Catedrei de Electroenergetică şi al masteratului de “Managementul 

Sistemelor de Energie” pentru anul universitar 2008-2009 este prezentat în anexa III.5.1, statul 
de funcţii previzional al programului de studii evaluat este redat în anexa III.5.2 , iar gradul de 
ocupare a posturilor pe baza statului previzional în anexa III.5.3. 

Toate posturile didactice din statul de funcţii previzional, sunt constituite conform normelor 
legale. La constituirea posturilor didactice s-a acordat prioritate conducătorilor de doctorat care 
activează în cadrul catedrei (paragraful 2.1.6, anexa II.6.2.).  
 

2.2.6. Resursele materiale 
 

Programul de studiu „Managementul Sistemelor de Energie” dispune de spaţii didactice de 
predare proprii situate în cadrul Facultăţii de Energetică, spaţii care au fost prezentate în detaliu 
în cadrul  paragrafului 2.1.9. 

Cursurile, seminarile, laboratoarele şi proiectele aferente programului de studiu supus 
evaluării se desfăşoară în următoarele săli ale facultăţii: 
• un amfiteatru cu suprafaţa de 102 m2, având 98 de locuri (sala A101); 
• o sală de curs cu suprafaţa de 76.32 m2, având 60 de locuri (sala A102); 
• o sală de seminar şi proiect, având fiecare suprafaţa de 62.7 m2 şi 38 de locuri (sala E207). 

Orele de laborator se desfăşoară în cadrul laboratoarelor didactice şi de cercetare ale 
Facultăţii de Energetică, mai precis a Catedrei de Electroenergetică. Dintre acestea amintim: 

� Simularea şi optimizarea proceselor energetice (SOPE); 
� Audit electroenergetic (AEE); 
� Diagnoza Tehnică a Maşinilor şi Echipamentelor Electrice (DTMEE); 
� Partea electrică a centralelor electrice (PECE); 
� Electroenergetică (EE). 
Detalii cu privire la fişele acestor laboratoare sunt prezentate în anexa III.6. 
Fondul de carte care se va utiliza în desfăşurarea programului de studii “Managementul 

Sistemelor de Energie” are la bază menţiunile făcute în cadrul paragrafului 2.1.9. Pentru 
disciplinele noi apărute în planul de învăţământ s-a decis elaborarea suportului informaţional în 
termen de maxim 2 ani de la obţinerea acreditării programului de studiu evaluat.                

 



 

 

26 

 

2.2.7. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
 

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe bază de contracte câştigate prin participarea la 
competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi pe bază de contracte încheiate cu entităţi 
economice. Cercetările fundamentale şi aplicative sunt orientate în trei direcţii: fiabilitatea 
sistemelor energetice, eficienţa proceselor energetice, impactul proceselor energetice asupra 
mediului.  

Sunt vizate următoarele direcţii şi obiective de cercetare având impact asupra programului de 
studiu “Managementul Sistemelor de Energie”: 
• analiza proceselor energetice şi optimizarea tehnico-economică a acestora; 
• ingineria fiabilităţii sistemelor energetice; 
• managementul sistemelor energetice; 
• tehnologii şi echipamente moderne de conversie a energiei electrice în energie termică, cu 

scopul prelucrării la cald a materialelor; 
• conceperea şi proiectarea de aparate şi echipamente destinate laboratoarelor de specialitate; 
• întocmirea şi analiza bilanţurilor energetice, în scopul optimizării consumurilor de energie în 

cadrul unităţilor industriale. 
Rezultatele cercetării ştiinţifice se concretizează în mai multe moduri: 

• prin rezolvarea şi punerea în practică (aplicarea) a acestor rezultate la beneficiari; 
• prin brevetarea procedeelor sau / şi a echipamentelor având caracterul de inven ţii; 
• prin publicarea esenţei aspectelor teoretice şi aplicative, sub forma de lucrări ştiinţifice; 
• prin înscrierea în activităţile didactice a rezultatelor respective. 

Anexele III.3.4, II.4.2 prezintă raportul de autoevaluare al Centrului de Cercetare 
“Managementul Proceselor Energetice” pe perioada [2004÷2008], respectiv raportul de 
cercetare pe facultate. În anexa III.4.3. se prezintă activitatea ştiinţifică personală a cadrelor 
didactice implicate în cadrul programului de studiu „Managementul Sistemelor de Energie”. 

Rezultatele cercetărilor se prezintă în cadrul manifestărilor ştiinţifice interne şi internaţionale, 
inclusiv în cadrul Conferinţei de Inginerie Energetică (CIE), organizată de către Facultatea de 
Energetică.  CIE se desfăşoară sub deviza “Energie curată şi accesibilă”, anual, în luna mai, în 
conformitate cu programul stabilit de către Comitetul de Organizare, în anul 2009, fiind la a 15-a 
ediţie. Lucrările prezentate în cadrul CIE şi acceptate după recenzie, sunt incluse în publicaţia 
“Analele Universităţii din Oradea. Fascicula de Energetică”, fiind structurate pe următoarele 
secţiuni: 
• Fiabilitatea sistemelor şi calitatea serviciilor de utilităţi energetice ; 
• Resurse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile; 
• Analiza sistemelor electroenergetice; 
• Piaţa si bursa de energie. Managementul sistemelor energetice . 

Actualmente revista este cotată în categoria CNCSIS C, dar se fac demersuri pentru trecerea 
revistei la categoria B. Revista “Analele Universităţii din Oradea. Fascicula de Energetică”,  
este prezentată la adresa energy-cie@yahoo.com. Publicaţia este dedicată, în egală măsură,  
cadrelor didactice şi cercetătorilor din centrele universitare, precum şi specialiştilor din entităţile 
de proiectare şi exploatare, având ca şi obiect procesele energetice.  

În anexa III.7 se prezintă, spre exemplificare, elemente de argumentare a modului de 
desfăşurare şi publicare a lucrărilor conferinţei, mai precis raportul CIE 2008, realizat de editorul 
şef al publicaţiei. 

În ultimii cinci ani Facultatea de Energetică a fost co-organizator  
(anexa III.8) la o manifestare ştiinţifică naţională (Al XVIII-lea Simpozion Naţional "Siguranţa 
în Funcţionare a Sistemului Energetic" - SIG 2003) şi la două internaţionale: International World 
Energy System Conference - IWESC 2004, 7th International Conference URB CORR 2008, 
Study and Control of Corrosion in the Perspective of Sustainable Development of Urban 
Distribution Grids, organizată la Băile Felix. 

Studenţii programului de studii universitare de masterat participă la activitatea de cercetare.  
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2.2.8. Studenţii 
 

Studenţii masteranzi beneficiază de toate reglementările prevăzute în paragrafele 1.5 şi 2.1.8.  
Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei ce finalizează ciclul I de studii .  
Universitatea şi Facultatea de Energetică au un regulament privind examinarea şi notarea 

studenţilor care este aplicat în mod riguros şi consecvent, cu proceduri specifice de cunoaştere şi 
aplicare consecventă de către titularii de cursuri şi studenţi. La examinare participă, pe lângă 
titularul cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic de specialitate. (Regulament privind 
activitatea profesională  a studenţilor http://info.uoradea.ro/, Fişele disciplinelor  anexa III.2,  

Catalog pentru examene şi verificări: există la secretariat). 
Fiecare curs este conceput, astfel încât să îmbine predarea, învăţarea şi examinarea. 

Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării şi anun ţate 
studenţilor din timp şi în detaliu (Fişele disciplinelor anexa III.2 , Regulament privind activitatea 
profesională a studenţilor, http://info.uoradea.ro). 

Verificarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale studenţilor masteranzi se finalizează 
odată cu susţinerea examenului de disertaţie, în semestrul IV, iar conferirea diplomelor de studii 
respectă Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în 
învăţământul superior şi sunt conforme cu legislaţia în vigoare. Temele lucrărilor de disertaţie se 
afişează la sfârşitul semestrului II,  dând posibilitatea studenţilor de a realiza şi aplicaţii practice. 
Studenţii care nu se prezintă la susţinerea lucrării de disertaţie sau care nu promovează, au 
posibilitatea de a se înscrie la ses iunea următoare, conform planificării facultăţii. 

Masteranzii beneficiază de contracte de studii şi de un tutore care le stă la dispoziţie cu 
informaţii (anexa III.9.1). În anexa III.9.2 se prezintă o eviden ţă a numărului de înscrişi la 
master, precum şi grupele MSE pentru anii 2007-2008. 

Facultatea de Energetică urmăreşte cariera absolvenţilor săi prin sistemul gestionat de către 
Centrul de Servicii pentru carieră (anexa I.37) în cadrul Universităţii din Oradea, precum şi 
printr-un sistem propriu organizat în acest scop. Astfel de pe saitul Facultăţii de Energetică,  
adică de pe adresa www.energetica-oradea.ro, prin completarea câmpurilor de la butonul Proiect  
Alumni, facultatea monitorizează carierea absolvenţilor ei. Un exemplu în acest sens se prezintă 
în  anexa III.9.3. 
 

   2.2.9. Activitatea de management, evaluare şi asigurare a calităţii 
 

       La nivelul conducerii Facultăţii de Energetică s-a constituit o Comisie de Calitate şi 
Învăţământ (anexa II.5.3) pentru evaluarea si asigurarea calităţii activităţilor didactice, ştiinţifice 
şi manageriale. O constantă a activităţii privind managementul calităţii a constituit-o trecerea de 
la învăţământul centrat pe profesor la cel centrat pe student. Astfel, cadrele didactice implicate in 
programul de studiu „Managementul Sistemelor de Energie” au fost antrenate în proiectarea 
activităţilor didactice şi de evaluare în acest sens. Toate aceste practici sunt cuprinse în 
programele analitice ale planului de învăţământ (anexa III.2). 
      Anual, pe baza procedurii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii corpului profesoral (anexa 
III.10.1), adoptată la nivelul Universităţii din Oradea (anexa III.10.2), s-a efectuat autoevaluarea 
cadrelor didactice ale Facultăţii de Energetică. Rezultatele sunt disponibile la Catedre. Punctajul 
revendicat prin autoevaluare s-a discutat şi s-a definitivat într-o şedin ţă de catedră dedicată. În 
anexa III.10.3 se prezintă o statistică privind evaluarea cadrelor didactice pentru anul 2008 de la 
Catedra de Electroenergetică. 
      Procedura de autoevaluare include şi evaluarea cadrelor didactice din partea studenţilor.  
Chestionarul de evaluare al cadrelor didactice de către studenţi este prezentat în anexa III.10.4.  
O statistică privind rezultatele obţinute prin aplicarea acestui chestionar pentru anul universitar 
2007/2008 sunt redate în anexa III.10.5. Chestionarele completate de către studenţi se găsesc la 
decanatul facultăţii. La nivelul Facultăţii de Energetică există un formular privind evaluarea 
colegială (anexa III.10.6), care va fi aplicat începând cu anul universitar 2008/2009. 
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Programul de studii universitare de masterat:  
MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE ENERGIE 
Domeniul de licenţă: INGINERIE ENERGETICĂ 
Facultatea: ENERGETICĂ 
Instituţia: UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Scopul: acreditare 
 

2.3. Cerinţe normative obligatorii 
I. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI 

Cerinţe normative obligatorii  Gradul de realizare a cerinţei normative obligatorii  

1.Instituţia de învăţământ superior organizează 
programe de studii universitare acreditate în cadrul 
domeniilor de licenţă pentru care s-a solicitat 
programul de studii de masterat. 

În mai 1990, prin HG s-a înfiinţat Universitatea 
Tehnică, denumită apoi (martie 1991) Universitatea 
din Oradea (UO). Pe baza rapoartelor de autoevaluare 
şi a evaluării ext erne din partea M.Ed.C. şi a 
C.N.E.A.A. UO, a obţinut anual, succesiv, autorizarea 
şi acreditarea a 187 programe de studii (licenţă şi 
masterat) consemnate în HG anuale ale privind 
structura UO (cod 34).  
Referinţe: anexa I.1  H.G. privind înfiinţarea 
Universităţii Tehnice din Oradea; 

     anexa I.2. H.G. nr. 696 din 17.08.2000. 
2. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică 
asumată se justifică prin el emente de pertinenţă şi  
oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de 
calificări şi, respectiv, cerinţele pi eţei forţei de muncă  
şi se raportează la obiectivele de învăţământ şi de 
cercetare ştiinţifică şi profesionale. 

UO este o instituţie de învăţământ superior care şi-a 
asumat misiunea de a forma specialişti în diverse 
domenii ale ştiinţei şi culturii, de a genera noi  
cunoştinţe, cu scopul progresului economic şi social.  
Referinţe: anexa I.3 Lista reglementărilor interne UO; 
                 anexa I.5 Carta Universităţii din Oradea. 

3. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică 
asumată se încadrează în  profilul şi specializarea 
unităţii de învăţământ organizatoare 

În anul 1992 s-a înfiinţat Facultatea de Energetică, ca o  
entitate separată în profilul şi specializarea unităţii de 
învăţământ organizatoare. Misiunea principală a 
Facultăţii de Energetică este învăţământul şi  
cercetarea.  
Referinţe:anexa I.9 Regulamentul de organizare şi 
des făşurare a studiilor universitare de masterat; 
               anexaII.1 Înfiinţarea Facultăţii de Energetică. 
               anexa  II.2.1. Planul Strategic de Dezvoltare 
al Facultăţii de Energetică 2008 – 2013 
                paragraful 2.2.2 

II. PERSONALUL DIDACTIC 
Cerinţe normative obligatorii Gradul de realizare a cerinţei normative obligatorii 

1. Toate posturile didactice de predare constituite 
conform normelor l egale vor fi acoperite de cadrele 
didactice proprii, titularizate în învăţământul superior, 
potrivit legii, având gradul de profesor universitar, 
conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări, cu 
titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din 
postul ocupat, din care cel puţin 80% să fie angajaţi cu 
norma de bază. 

Posturile didactice sunt ocupate prin concurs, iar 
dosarele de concurs sunt arhivat e la Direcţia Resurse 
Umane a UO. Cadrele didactice care îşi des făşoară 
activitatea didactică la programul de studiu evaluat au 
gradul de profesor universitar, conferenţiar universitar,  
şef de lucrări cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul 
disciplinelor din postul ocupat şi sunt, în procent de 
90%, titulari ai Facultăţii de Energetică. 
Referinţe: anexa I.19 Organizarea concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice 
                 anexa III.4.1. Lista cadrelor didactice pentru 
programul evaluat 
                 anexa II.7.7. Decizii de numire pe post  

2.Este acordată prioritate, în acoperirea posturilor, 
conducătorilor de doctorat ce activează în domeniul 
programului sau în domenii înrudite. 

Facultatea de Energetică asigură studii universitare de 
doctorat în domeniul “ Inginerie Energetică”,  
coordonate de către domnul prof. dr. ing. Ioan Felea şi  
în domeniul „Inginerie Electrică” coordonate de către 
domnul prof. dr. ing. Florin Popenţiu. Celor două cadre 
didactice coordonatoare a programelor de doctorat le 
este acordată prioritate în cadrul  programului de 
master „Managementul Sistemelor de Energie”. 
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Referinţe: anexa III.4.1. Lista cadrelor didactice pentru 
programul evaluat 
                  anexa II.6.2   Doctorat  
                  paragraful 2.1.6. 

3.Activităţile didactice de seminarizare, lucrări 
aplicative, proiecte etc. sunt acoperite de cadre 
didactice proprii, titularizate în învăţământul superior, 
cu titlul ştiinţific de doctor în specialitatea 
disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă. 

Referinţe: anexa III.4.1.Lista cadrelor didactice pentru 
programul evaluat 
                 anexa II.7.7. Decizii de numire pe post - 
cadre didactice 
                  anexa III.5.2. Stat de funcţii previzional  

4.Pentru programele realizate prin cooperare 
internaţională la care participă personal de 
specialitate de la universităţi din străinătate instituţia 
prezintă acordurile de cooperare bilaterală ce stau la  
baza programului. 

Nu există momentan cooperare internaţională pentru 
programul supus evaluării 

5.Pentru programele realizate prin cooperare 
internaţională la care participă personal de 
specialitate de la universităţi din străinătate există 
contracte de cooperare ale cadrelor didactice şi/sau 
cercetătorilor. 

Nu există momentan contracte de cooperare ale 
cadrelor didactice de la universităţi din străinătate,  
deoarece nu există  cooperare internaţională pentru 
programul supus evaluării. 

III. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Cerinţe normative obligatorii Gradul de realizare a cerinţei normative obligatorii 

1. Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ 
sunt prevăzute într-o succesiune logică şi trebuie să 
definească precis competenţele general e şi de 
specialitate pe domenii de studii universitare de 
masterat. 

Referinţe: anexa III.1.  Plan de învăţământ MSE; 
                paragraful 2.2.4 
  

2. Disciplinele de studiu din planurile de învăţământ 
trebuie să asigure compatibilitatea cu cadrul de 
calificări naţional. 

Referinţe: anexa III.1.    Plan de învăţământ MSE; 
                paragraful 2.2.4 

3. Disciplinele de studiu din planurile de învţământ 
trebuie să asigure compatibilitatea cu planurile şi 
programele de studii similare din statele Uniunii 
Europene şi din alte state ale lumii, ponderea 
disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS. 

Referinţe: anexa III.1.   Plan de învăţământ MSE; 
                 anexa  III.2.  Fişele disciplinelor  
 
 

IV. STUDENŢII 
Cerinţe normative obligatorii Gradul de realizare a cerinţei normative obligatorii 

1. Recrutarea studenţilor se face prin proceduri de 
admitere proprii 

Referinţe: anexa I.9. Regulament privind organizarea 
şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat 
                 anexa II.8 Studenţi 
                 paragrafele 2.1.8 şi 2.2.8 

2. Înscrierea la concursul de admitere se face numai  
pe baza diplomei ce finalizează ciclul I de studii 
universitare 

Admiterea în ci clul de studii universitare de master 
este condiţionată de obţinerea diplomei acordate după 
finalizarea studiilor universitare de licenţă. 
Referinţe: anexa I.17 Metodologia admitere 
                 anexa I.9. Regulament privind organizarea 
şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat 
                 anexa II.8  Studenţi (II.8.1 ÷ II.8.4) 
                 paragrafele 2.1.8 şi 2.2.8 

V. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
Cerinţe normative obligatorii Gradul de realizare a cerinţei normative obligatorii 

1. Instituţia de învăţământ superior dispune de 
laboratoare proprii de cercetare în domeniul 
programului de studii universitare de masterat pentru 
care se solicită acreditarea. Dotarea laboratoarelor 
corespunde exigenţelor temelor abordate. 
Echipamentele existente permit realizarea unor  
cercetări de anvergură pe plan naţional şi 
internaţional. 

Referinţe:   anexa  II.2.1. Planul Strategic, tabelul 7.5 
                     anexa II.9.1. Situaţie laboratoare: lista 
sălilor, fişele laboratoarelor. 
                     anexa III.6.  Fişele laboratoarelor MSE 
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2. Programul de studii universitare de masterat supus  
evaluării dispune de plan de cercetare ştiinţific 
propriu, inclus în planul strategic al facultăţii şi, 
respectiv, în cel al instituţiei de care aparţine, atestat 
prin documente aflate la catedre, la departamente, la 
facultate. Temele de cercetare cuprinse în plan se 
înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de studii de 
masterat. 

Referinţe: anexa  II.2.1. Planul Strategic de Dezvoltare 
al Facultăţii de Energetică 2008 – 2013 
              anexa II.2.3 Strategia Cercetării Ştiinţifice a 
Facultăţii de Energetică 
                 anexa III.3.Centrul de Cercetare MPE  
 

3.Personalul didactic şi de cercetare propriu 
desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică 
valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate 
sau edituri din ţară, recunoscute de CNCSIS, sau din 
străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, 
simpozioane, seminarii etc. organizate în instituţie, în 
ţară şi/sau străinătate, contracte, expertiză, 
consultanţă etc., pe bază de contracte sau convenţii 
încheiate cu parteneri din ţară şi/sau din străinătate, 
cu evaluare atestată de către comisii de specialitate 
etc. Rezultatele cercetării ştiinţfice efectuate în cadrul  
laboratoarelor de cercetare proprii structurii de 
învăţământ supuse evaluării sunt valorificate prin 
lucrări ştiinţifice publicate, brevete etc. 

Referinţe:  anexa II.4. Raport de cercetare pe facultate 
                 anexa III.3.4. Evaluare CC 
                 anexa III.4.3. Liste lucrări cadre MSE 
                 paragraful 2.2.7 
 

4.Facultatea organizează periodic cu cadrele 
didactice, cercetătorii şi absolvenţii sesiuni ştiinţifice, 
simpozioane, conferinţe, mese rotunde, iar 
comunicările sunt publicate în buletine ştiinţifice 
cotate ISBN, ISSN sau în reviste dedicate activităţii 
organizate. 

Referinţe: anexa III.7. Raportul CIE 2008, mese 
rotunde 
                  anexa III.8. Facultatea de Energetică –  
coorganizatoarea unor mani festări ştiinţifice 
                  paragraful 2.2.7 

5. Facultatea dispune de un centru de cercetare 
ştiinţifică instituţionalizat recunoscut 

Referinţe:   anexa III.3.Centrul de Cercetare MPE  
 

6. Personalul didactic şi de cercetare este implicat în 
granturi de cercetare naţionale şi internaţionale. 

Referinţe:   anexa II.4. Raport de cercet are pe facultate 
                   paragraful 2.2.7 

VI. BAZA MATERIALĂ 
Cerinţe normative obligatorii Gradul de realizare a cerinţei normative obligatorii 

1. Instituţia de învăţământ superior trebuie să facă 
dovada că  dispune de laboratoare proprii, cu dotarea 
corespunzătoare pentru toate disciplinele din planul de 
învăţământ. 

Referinţe: anexa I.12 – Detalii privind baza materială a  
UO 
                 anexa III.6. Fişele laboratoarelor MSE     

2.Instituţia de învăţământ superior trebuie să facă 
dovada că dispune de bibliotecă dotată cu sală de 
lectură şi fond de carte propriu, corespunzător 
disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ. 
Fondul de carte propriu din literatura de specialitate 
română şi străină trebuie să existe într-un număr de 
exemplare suficient pentru a acoperi integral 
disciplinele din planurile de învăţământ, din care cel 
puţin 50%  să reprezinte titluri de carte sau cursuri de 
specialitate pentru domeniul supus evaluării, apărute 
în ultimii 10 ani în edituri recunoscute. 

Referinţe: anexa I.12 – Detalii privind baza materială a 
UO 
                 anexa II.9.2.-Materiale didactice: biblioteca 
Universităţii, a Catedrei de Electroenergetică, proprii. 
                 paragrafele 1.3 şi  2.1.9. 
 

3.Bibliotecile instituţiei de învăţământ trebuie să 
asigure un număr suficient de abonamente la publicaţii 
şi periodice româneşti şi străine, corespunzător 
misiunii asumate. 

Referinţe: anexa I.12 – Detalii privind baza materială a 
UO 
                 anexa II.9.2.- Materiale didactice: biblioteca 
Universităţii, a Catedrei de Electroenergetică, proprii.  
                 Literatură de specialitate (cărţi, periodice,  
acces on-line) http://info.uoradea.ro/topic/317.html  şi 
Abonamente 

4.Bibliotecile instituţiei de învăţământ dispun de 
colecţii de specialitate. Se va preciza anul iniţierii 
colecţiei. 

Referinţe: anexa II.9.2 - Materiale didactice: biblioteca 
Universităţii, a Catedrei de Electroenergetică, proprii. 
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Programul de studii universitare de masterat:  
MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE ENERGIE 
Domeniul de licenţă: INGINERIRE ENERGETICĂ 
Facultatea: ENERGETICĂ 
Instituţia: UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Scopul: acreditare 
 

2.4. Standarde şi indicatori de performanţă 
I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

A1: Structurile instituţionale, administrative şi 
manageriale 

Gradul de realizare a indicatorului de performanţă  

Standarde: Misiune, obiective şi integritate academică  

1. Instituţia este înfiinţată şi funcţionează conform legii. Referinţe: anexaI.1  H.G. privind înfiinţarea 
Universităţii Tehnice din Oradea; 

            anexa I.2. H.G. nr. 696 din 17.08.2000. 
            anexa I.5 Carta UO 

2.Facultatea are un cod al eticii şi integrităţii academice 
prin care apără valorile libertăţii academice, autonomiei 
universitare şi integrităţii etice şi dispune de practici şi 
mecanisme clare pentru aplicarea codului. 

UO are întocmit Codul de etică universitară, acceptat  
şi respectat de toate facultăţile, deci şi de către 
Facultatea de Energetică. Codul etic al UO apără 
valorile libertăţii academice, autonomiei universitare 
şi a integrităţii etice  
Referinţe: anexa I.10. Codul de etică universitară. 

3.Facultatea dispune de practici de auditare internă cu 
privire la principalele domenii ale activităţii universitare 
pentru a se asigura că angajamentele pe care şi le-a 
asumat sunt respectate riguros, în condiţii de 
transparenţă publică. 

Sunt respectate politicile de auditare ale UO.  
Referinţe: anexa I.14. - Regulamentul SEAQ şi lista 
membrilor Consiliului Calităţii; 
                  anexa I.16 - Programul de politici, 
strategii şi acţiuni  centrate pe calitate. 
                  anexa II.2.1. - Planul strategic 

A2: Baza materială Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 
Standarde: Patrimoniu, dotare, resurse financi are alocate  

1.Facultatea asigură spaţii de învăţământ pentru predare 
şi seminarizare, în concordanţă cu normativele în 
vigoare. 

Există un număr suficient de săli de curs, cu număr 
adecvat de locuri pentru desfăşurarea activităţilor 
didactice 
Referinţe:  anexa II.2.1. Planul Strategic, tabelul 7.5 
                  anexa II.9.1. Situaţie laboratoare: lista 
sălilor, fişele laboratoarelor. 
                  anexa III.6.- Fişa laboratoarelor MSE 

2. Facultatea asigură spaţii pentru laboratoare didactice, 
cu o dotare tehnică corespunzătoare programului de 
studii. 

Laboratoarel e didactice acoperă necesarul pentru 
disciplinele din planul de învăţământ, propunându-se 
dotarea lor în continuare prin proiecte şi granturi. 
Laboratoarel e sunt dotate cu standuri, echipamente, 
aparate şi calculatoare necesare des făşurării  
activităţilor cuprinse în fişele disciplinelor, respectiv  
îndeplinirii tematicii de cercet are propuse. 
Referinţe:  anexa III.6. Fişa laboratoarelor MSE 

3. Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente 
tehnice de învăţare, predare şi comunicare, care 
facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea 
fiecărui student. 

Nu toate sălile dispun de echipamente proprii care să 
faciliteze activitatea cadrului didactic. Aceste 
echipamente, mijloace de predare şi comunicare 
auxiliare sunt preluate, în funcţie de necesităţi, din 
dotarea facultăţii. 

4. Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi 
mijloace de funcţionare corespunzătoare unor cercetări 
de performanţă 

Laboratoarel e de cercetare asigură îndeplinirea 
temelor cuprinse în obiectivele de cercetare ale 
centrului de cercetare şi facultăţii. 
Referinţe:  anexa III.6. Fişa laboratoarelor MSE 

II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 
 B1: Conţinutul programelor de studii Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 
Standarde: Admiterea studenţilor  

1. Instituţia aplică o politică transparentă a recrutării şi 
admiterii studenţilor, anunţată public cu cel puţin 6  luni 
înainte de aplicare. Admiterea se bazează exclusiv pe 
competenţele academice al e candidatului şi nu aplică  

Politica de recrutare şi admitere a studenţilor este 
una transparentă. Criteriile de sel ecţie pentru 
admitere, metodologia şi alte detalii referitoare la 
admitere sunt anunţate cu cel puţin 6 luni înainte. 
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nici un fel de criterii discriminatorii. Informaţiile oferite sunt corecte şi  reale şi  cu 
posibilităţi de veri ficare şi confirmare, fiind 
popularizate prin mai multe mijloace. 
Admiterea se realizează exclusiv pe baza 
competenţelor academice ale candidaţilor, oferind 
şanse egale tuturor absolvenţilor ci clului I de studii; 
Referinţe:  anexa II.8.1.  Metodologie admitere 2008 
                  anexa  II.8.2. Criterii admitere 2008 
                  anexa II.8.3.  Afiş admitere 2008 
                   anexa II.8.4.  Pliant admitere 2008 
                  www.energetica-oradea.ro 
                   paragrafele 2.1.8 şi 2.2.8 

2. Admiterea într-un ciclu de studii universitare se face 
numai pe baza diplomei ce finalizează anul I al ciclului 
universitar, ţinând cont de ordinea ierarhică a mediilor 
de absolvire. 

Admiterea l a master se face numai pe baza diplomei  
ce finalizează ciclul I de studii universitare. 
Referinţe: anexa  II.8.2. Criterii admitere 2008 
                 anexa II.8.3.  Afiş admitere 2008 

Standarde:Structura şi prezentarea programelor de studiu  
1. Un program de studiu este prezentat sub forma unui 
pachet de documente care include: obiectivele generale 
şi specifice ale programului. 

Programul de studiu est e prezentat sub forma unui  
pachet de documente care include:  
- obiectivele generale şi speci fice ale programului;  
- planul de învăţământ cu ponderile disciplinelor 
exprimate prin credite ECTS si cu disciplinele 
ordonate într-o succesiune logică; 
- fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ; 
-modul de examinare şi evaluare la fiecare 
disciplină; 
- modul de organizare şi conţinuturile examenului de 
disertaţie.  
Referinţe:  paragrafele 2.2.2., 2.2.8 
                 anexa III.1.    Plan de învăţământ MSE 
                 anexa III.2.    Fişele disciplinelor  
                 anexa III.5.2. Stat de funcţii previzional  

2. Planul de învăţământ conţine ponderile disciplinelor 
exprimate prin credite de studiu ECTS şi cu disciplinele 
ordonate succesiv în timpul de şcolarizare. 

Referinţe: anexa III.1. , Plan de învăţământ 

3. Programele tematice sau fişele disciplinelor sunt 
incluse în planul de învţământ, respectiv rezultatele în 
învăţare sunt exprimate în forma competenţelor 
cognitive, tehnice sau profesionale şi afectiv-valorice 
care sunt realizate de o disciplină. 

Fişa disciplinelor, prin structura lor evidenţiază 
rezultatel e învăţării, exprimate sub forma unor 
competenţe. În cadrul evaluării anuale, studenţii 
oferă feedback profesorilor cu privire la conţinutul 
disciplinelor, metodele şi mijloacele folosite, precum 
şi la metodele şi criteriile de evaluare. Bibliografia 
este actualizată, incluzând atât articole, cărţi de 
referinţă, cât şi noi apariţii editoriale în domeniu. 
Referinţe: anexa III.2.  Fişele disciplinelor 
                 anexaIII.10.4. Chestionar de evaluare a 
cadrelor didactice de către studenţi 

4. Modul de examinare şi evaluare la fiecare disciplină 
este realizat ţinând cont de rezultatele planificate. 

La începutul anului universitar, fiecare responsabil  
de disciplină, prezintă studenţilor masteranzi, 
structura conţinută în fişa disciplinei, condiţionările 
şi competenţele realizabile, modul de evaluare şi 
modul de organizare a examenului de finalizare.  
Referinţe: anexa III.2.  Fişele disciplinelor 

5.Modul de organizare şi conţinutul examenului de 
finalizare a studiilor se bazează pe un examen sumativ, 
care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi 
profesionale conform calificării universitare. 

Referinţe: anexa III.2.  Fişele disciplinelor 

6.Programele de studiu sunt unitare ca structură, 
indiferent de forma de învăţământ, dar se diferenţiază în 
realizare, în funcţie de mijloacele utilizate în forma de 
învăţământ. 

Referinţe: anexa III.1.  - Plan de învăţământ 
                 anexa III.2. -  Fişele disciplinelor 

7.Relevanţa cognitivă şi profesională a programelor de 
studiu este definită în funcţie de ritmul dezvoltării 

Referinţe: anexa III.1.   - Plan de învăţământ 
                 anexa III.2. -  Fişele disciplinelor 
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cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele 
pieţei muncii şi ale calificărilor. 
8. Facultatea dispune de mecanisme pentru analiza 
colegială anuală a activităţii cunoaşterii transmise şi 
asimilate de studenţi şi pentru analiza schimbărilor care 
se produc în profilurile calificărilor şi în impactul 
acestora asupra organizării programului de studiu 

Referinţe: anexa I.22. Procedura pentru aprobarea 
unor programe noi de studii şi pentru evaluarea 
periodică a programelor de studii existente. 
                anexa III.10.6. Formular evaluare colegială 

B2: Rezultatele învăţării Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 
Standarde:Valori ficarea cali ficării universitare obţinute  

1.Cel puţin 50% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen 
de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării 
universitare. 

Din înregistrările efectuat e şi din discuţiile cu 
absolvenţii cel puţin 65% dintre absolvenţi sunt  
angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la 
nivelul calificării universitare. 
Referinţe: Proiect Alumni,  
                 www.energetica-oradea.ro 

2.Cel puţin 20% dintre absolvenţii ultimelor două 
promoţii ale studiilor universitare de masterat sunt 
integraţi în activitatea de cercetare ştiinţifică sau 
urmează studii universitare de doctorat. 

Cel puţin 20% dintre absolvenţii ultimelor două 
promoţii ale studiilor universitare de masterat sunt 
integraţi în activitatea de cercetare ştiinţifică sau 
urmează studii universitare de doctorat. 

3.Mai mult de 50%  dintre studenţi apreciază pozitiv 
mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către universitate 
şi propriul lor traseu de învăţare. 

Mai mult de 75% dintre studenţi apreciază pozitiv 
(bine şi foarte bine) mediul de învăţare/dezvoltare 
oferit de către facultate (structura activităţilor 
didactice, materi alele didactice utilizate, modul de 
pregătire, predare şi aptitudinile pedagogice ale 
cadrul didactic, modul de examinare).  
Referinţe:  anexa III.10.4. Chestionar opinie studenţi 
                  anexaIII.10.5. Statistică privind evaluarea 
cadrelor de către studenţi 

4. Principala responsabilitate a cadrului didactic este 
proiectarea metodelor şi a  mediilor de învăţare centrate 
pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii 
tradiţionale de a transmite doar informaţii. 

Referinţe: anexaII.8.6. Ghidul studentului UO 
 

5.Relaţia dintre student şi profesor este una de 
parteneriat, în care fiecare îşi asumă  responsabilitatea 
atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt 
explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva 
relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. 

Relaţia profesor-student se urmăreşte a fi  una de 
parteneriat, bazată pe dialog şi conlucrare, cu 
responsabilităţi proprii, cu scopul atingerii 
rezultatelor învăţării.  
Referinţe: anexa I.37, Centrul de servicii privind 
cariera studenţilor 

6.Cadrele didactice folosesc resursel e noilor tehnologii 
(ex. e-mail, pagină personală de web pentru tematică, 
bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu 
studenţii) şi materiale auxiliare, de la tablă, la flipchart 
şi videoproiector. 

Se pune un accent important pe metodele moderne 
de transmitere a informaţiei către studenţi, bazate pe 
tehnologie informaţională şi materiale auxiliare . 
Referinţe: anexa III.2, Fişele disciplinelor 

7.Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia 
studenţilor şi personalizează îndrumarea la cererea 
studentului. Există îndrumători sau tutori de an sau alte 
forme de asociere între un profesor şi un grup de 
studenţi. 

Există îndrumători de an pentru fiecare generaţie. 
Există de asemenea o structură pentru ori entarea 
studenţilor la alegerea cursurilor si a carierei.  
Profesorii menţin legătura cu studenţii prin e-mail şi 
prin cel puţin 2 ore de consultaţie săptămânal. 
Referinţe: anexa I.37, Centrul de servicii privind 
cariera studenţilor 
                  anexa II.8.15. Program consultaţii 

B3: Activitatea de cercetare ştiinţifică Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 
Standarde:Programe de cercetare  

1.Strategia pe termen lung şi programele pe termen 
mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat 
şi Consiliile facultăţilor, odată cu specificarea practicilor 
de obţinere şi de alocare ale resurselor de realizare şi a  
modalităţilor de valorificare. 

Cercet area este rel evantă predominant în plan 
naţional, dar şi internaţional.  
Referinţe: anexa I.4  - Plan UO 
               anexaII.2.3.-  Strategia Cercetării 
Ştiinţifice a Facultăţii de Energetică 
                  anexa III.3.  Centrul de Cercetare MPE 
                  paragraful 1.4 

2.Cercetarea dispune de resurse financiare suficiente 
pentru a realiza obiectivele propuse. 

Referinţe: anexa II.4.2.   Raport cercet are facultate 
                 anexa III.3.4. Evaluare CC - Contracte  
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3.Cercetarea dispune de resurse logistice suficiente 
pentru a realiza obiectivele propuse. 

Referinţe: anexa  II.2.1.   Planul Strategic, tabelul 7.5 
                 anexa II.9.1. Situaţie laboratoare: lista 
sălilor, fişele laboratoarelor.  

4.Cercetarea dispune de resurse umane suficiente pentru 
a realiza obiectivele propuse. 

Referinţe: anexa  II.2.1. Planul Strategic, Tabelul 
nominal cu cadrele didactice titulare ale Facultăţii 
de Energetică   
                anexa II.7.3.   Personal titular şi asociat 
                anexa  III.4.2. CV-uri cadre didactice MSE 

5.Cercetarea este valorificată prin: publicaţii pentru 
scopuri didactice, publicaţii ştiinţifice, transfer 
tehnologic prin centre de consultanţă, parcuri ştiinţifice 
sau alte structuri de valorificare, realizarea unor produse 
noi etc. 

Referinţe: anexa II.4.2.  Raport cercetare facultate  
                 anexa III.3.4. Evaluare CC 
                 anexa III.4.3. Liste lucrări cadre didactice 
MSE 

6.Fiecare cadru didactic şi cercetător are anual cel puţin 
o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică. 

Referinţe: anexa II.4.2. Raport cercet are facultate 

III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
C.1: Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii  Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 
Standarde:Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii  

1.Există în universitate o comisie centrală pentru 
evaluarea calităţii universitare şi respectă regulamentele 
şi procedurile de evaluare universitară 

Referinţe: anexa I.14. Regulamentul SEAQ şi lista 
membrilor Consiliului Calităţii; (Comisia de 
evaluare şi asigurare a calităţii la nivel  de 
universitate) 
                 anexa II.5.3. Lista Comisiilor Facultăţii de 
Energetică (Comisia de evaluare şi asigurare a 
calităţii la nivel de facultate) 

2.Sunt clar precizate politicile şi strategiile pentru 
asigurarea calităţii în unitatea de învăţământ superior 

Există un program de politici ale UO centrat e pe 
calitate unde sunt precizat e mijloacele de realizare. 
Politicile si strategiile sunt activate în cadrul 
facultăţii şi stimulează participarea fiecărui membru 
al corpului didactic si de cercetare, precum şi a 
studenţilor. 
Referinţe: anexa I.16 - Programul de politici şi 
strategii centrate pe calitate 
                 anexa I.20 - Procedura de evaluarea 
calităţii corpului didactic 
                 anexa I.39 - Hotărârea Senatului privind 
asigurarea calităţii 
                 anexa II.2.2 - Planul Operaţional al  
Facultăţii de Energetică 

C.2.: Proceduri privind  iniţierea, monitorizarea şi 
revizuirea periodică a  programelor şi activităţilor 

desfăşurate 

Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 

Standarde: Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 
periodică a programelor de studiu şi diplomelor  

 

1.Esistă şi se aplică un regulament privitor la iniţierea, 
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a  
programelor de studiu. 

La nivelul UO există şi se aplică un Regulament  
privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi  
evaluarea periodică a programelor de studiu, asociat  
cu un sistem de monitorizare. Atât stabilirea 
curricul ei, cât şi evaluarea calităţii programelor de 
studii au loc periodic pe baza unor proceduri. 
Acestea includ: cadrele didactice, studenţii, procesul  
de învăţământ, activitatea didactică şi ştiinţifică. 
Referinţe: anexa I.18 - Procedura de el aborare şi  
aprobare a curriculei universitare 
                  anexa I.22. - Procedura pentru aprobarea 
unor programe noi de studii şi pentru evaluarea 
periodică a programelor de studii existente 

2. Programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi 
emise în funcţie de cerinţele calificării universitare. 

Programele de studiu şi diplomele sunt elaborate şi  
emise în funcţie de cerinţele cali ficării universitare. 
Programele de studiu sunt revizuite periodic pentru a 
corespunde dinamicii pieţei califi cărilor universitare 
şi profesional e. 
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Referinţe: anexa I.18 - Procedura de el aborare şi  
aprobare a curriculei universitare 
                 anexa II.8.9. - Supliment de diplomă 
                 anexa II.8.10. - Regulament privind 
completarea, păstrarea şi eliberarea act elor de studii 

C.3.: Proceduri obiective şi transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării 

Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 

Standarde: evaluarea studenţilor  

1. Facultatea are un regulament privind examinarea şi 
notarea studenţilor, care este aplicat în mod riguros şi 
consecvent. La examinare participă, pe lângă titularul 
cursului, cel puţin încă un alt cadru didactic de 
specialitate. 

Procedurile de examinare şi metodele de predare 
sunt cuprinse în fişele de disciplină şi anunţate la 
începutul fiecărui semestru. Examinarea se 
realizează de către titularul de disciplină alături de 
cadrul didactic care efectuează seminarile sau 
laboratoarele, ori de un alt cadru didactic. 
Referinţe: anexa I.24 - Regulament privind activitatea 
profesională a studenţilor 
                   anexa III.2 - Fişele disciplinelor  

2. Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine 
predarea, învăţarea şi examinarea. Procedeele de 
examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe 
rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în 
detaliu. 

Referinţe: anexa III.2 - Fişele disciplinelor 

C.4.: Proceduri de evaluare periodică a calităţii 
corpului profesoral  

Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 

Standarde: Calitatea personalului didactic şi de cercetare  

1.In funcţie de specificul programului de studiu, 
facultatea stabileşte acel raport, pe care îl consideră ca 
optim pentru obiectivel e şi nivelul propriu al calităţii 
academice, între numărul de cadre didactice titulare cu 
norma de bază în universitate şi numărul total de studenţi 
înmatriculaţi. În evaluarea calităţii se consideră că un 
cadru didactic are norma de bază într-o singură 
universitate. 

Spre exempli ficare, pentru anul universitar 2008-
2009:  
- raportul între numărul de cadre didactice titulare cu 
norma de bază în universitate şi numărul total de 
studenţi înmatriculaţi la programul MSE este optim 
(6 cadre didactice / 29 studenţi=0,25) pentru 
obiectivele şi nivelul calităţii academice, cadrele 
didactice fiind titulare. 
- numărul de posturi didactice raport at la numărul de 
studenţi:  5 posturi didactice/29 studenţi=0,172 
Referinţe:  anexa III.5.1. Stat de funcţii EE şi MSE 
2008-2009 
          anexa II.7.3. Personal didactic titular şi asociat 
          anexa II.7.7.  Decizii cadre didactice 

2.Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind 
bazată pe criterii generale şi pe preferinţe colegiale. 

Evaluarea colegială s-a realizat pe baza prezentării  
activităţii proprii, urmând ca din 2009 să se aplice 
formularul de evaluare tip. 
Referinţe: anexa I.20 - Procedura privind evaluarea 
şi asigurarea calităţii corpului profesoral  
             anexa III.10.6. - Formular evaluare colegi ală  

3.Există un formular de evaluare de către studenţi a  
tuturor cadrelor didactice, aprobat  de Senat, care se 
aplică opţional după fiecare ciclu semestrial de instruire 
şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale, fiind accesibil 
doar decanului, rectorului şi persoanei evaluate. 

Există o metodologie şi un formular de evaluare de 
către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de 
Senat, care se aplică după fiecare ciclu semestrial. 
Rezultatele sunt discutate şi prelucrate statistic. 
Referinţe:anexa I.20. Procedura de evaluare şi  
asigurare a calităţii corpului profesoral 
                anexa III.10.4. - Chestionar opinie studenţi 
                anexaIII.10.5.- Statistică privind evaluarea 
cadrelor de către studenţi 
               Centralizator evaluare de către studenţi – 
la facultate, pe catedre 

4.Cadrul didactic se autoevaluează  şi este evaluat anual 
de către şeful de catedră. 

Cadrul didactic se autoevaluează şi este evaluat  
anual după o procedură elaborată la nivelul  
universităţii şi particularizată la nivelul facultăţii şi 
catedrelor. Pentru promovare se ţine cont de 
rezultatel e autoevaluării, ale studenţilor şi colegilor. 
Universitatea dispune de un formular de evaluare 
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anuală multicriterială a fiecărui cadru didactic şi de 
un sistem de clasificare a performanţelor . 
Referinţe: anexa I.20. Procedura de evaluare şi  
asigurare a calităţii corpului profesoral 
                   anexa III.10.3. Tabel autoevaluare EE 
                   Situaţia evaluării concrete a  cadrelor  
didactice – la facultate, pe catedre.   

C 5:  Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 
Standarde:Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti  

1.Facultatea asigură resurse de învăţare (manuale, 
tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii, antologii etc.) 
pentru fiecare program de studiu în biblioteci, centre de 
resurse etc, în format clasic sau electronic şi în mod 
gratuit. 

UO asigură resurse de învăţare în format clasic sau 
electronic. Biblioteca UO dispune de un număr 
adecvat de volume din ţară şi străinătate pentru 
disciplinele din planul de învăţământ, precum şi de 
abonamente la reviste de speci alitate. 
Referinţe: anexa I.12. Detalii privind baza materială 
a UO 
                 anexa II.9.2. - Materiale didactice 

2.Biblioteca universităţii trebuie să dispună, pe lângă 
accesul electronic, de un număr corespunzător de volume 
din ţară şi străinătate şi de abonamente la principalele 
reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru 
fiecare disciplină care defineşt e un program de studiu. 
Fiecare bibliotecă are un program şi resurse de 
procurare a cărţilor şi revistelor. 

Referinţe: anexa I.12. Detalii privind baza materială 
a UO; 
                  anexa II.9.4 – Biblioteca UO: sediu, 
structură, orar, biblioteci on-line 
                 Literatură de specialitate (cărţi, periodice, 
acces on-line)                                                                    
                  http://info.uoradea.ro/topic/317.html 

          Abonamente                       
          paragraful 1.3. 

3.Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate 
de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul 
de studiu, caracteristicile studenţilor, forma de 
învăţământ şi criteriile de calitate predefinite. 

Cadrele didactice dispun de strat egii actualizate de 
predare, conforme cu programul de studiu. Fişele 
disciplinelor sunt actualizate cu noutăţi din domeniu, 
inclusiv din rezultatele cercetării ştiinţifice  
Referinţe: anexa III.2 - Fişele disciplinelor  

4.Facultatea dispune de programe de stimulare a 
studenţilor cu performanţe înalte în învăţare şi de 
recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare. 

La nivelul facultăţii există posibilitatea stimulării 
studenţilor performanţi prin cuprinderea în programe 
de mobilităţi, colective de cercetare, participarea la 
diferite sesiuni ştiinţifice, burse studenţeşti, ore la 
dispoziţia studenţilor, centru de servicii privind 
carieră. 
Referinţe:  anexa I.13. - Regulamentul de burse; 
                  anexa I.31.- Procedură privind accederea, 
pe parcursul studiilor la finanţarea de la bugetul  
statului , a studenţilor admişi în regim „cu taxă”; 
                 anexa  I.37. - Web centru de Servicii  
pentru Carieră; 
                 anexa II.8.12. Conferinţe studenţeşti 
                 anexa II.8.15. Program consultaţii 
                 anexa II.3 – Colaborări internaţionale 
(Mobilităţi studenţi) 

5.Facultatea, prin universitate, dispune de un număr 
minim de servicii sociale, culturale şi sportive pentru 
studenţi, cum sunt: spaţii de cazare pentru cel puţin 10% 
din studenţi, bază sportivă, diferite servicii de consiliere, 
care au administraţie eficientă.. 

Facultatea de Energetică dispune de locuri sufi ciente 
în căminele UO, cantină, acces gratuit la baza 
sportivă. 
Referinţe: anexa I.12. Detalii privind baza materială 
a UO; 
                 anexa I.30.-Regulamentul de organizare, 
funcţionare şi administrare a căminelor; 
               anexa II.8.5. Ghid de studii Facultatea de 
Energetică 
                anexaII.8.6. Ghidul studentului UO  
                paragrafele 1.3. şi 1.5 
                Bază sportivă 
http://www.uoradea.ro/romanian/topic/5/Resurse$m
ateriale.html 
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C.6.:Baza de date actualizată sistematic, referitoare la 
asigurarea internă a calităţii   

Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 

Standarde: Sistemul de informaţii  

1. Instituţia are la nivelul facultăţii un sistem informatic 
care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor 
şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea 
instituţională a calităţii. 

Referinţe: Baze de date informatizate l a secretariat  
facultate, decanat 
                  anexa II.5.5. Pagina web a facultăţii de 
Energetică 
                 Documente şi legislaţie pe pagina de 
informaţii: http://info.uoradea.ro 

C.7.: Transparenţa informaţiilor de interes public cu 
privire programele de studii şi, după caz, certificatele, 

diplomele şi calificările oferite  

Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 

Standarde: Informaţie publică  

1.Facultatea trebuie să ofere informaţii şi date, 
cantitative şi/sau calitative, actuale şi corecte, despre 
calificările, programele de studiu, diplomele, personalul 
didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi 
despre orice aspecte de interes pentru public, în general, 
şi pentru studenţi, în special. 

Informaţiile despre programe de studiu, cali ficări şi 
diplome, personalul didactic şi de cercetare, 
manifestări ştiinţifice, facilităţile oferite studenţilor 
sunt prezentat e pe site-ul facultăţii sau al  
universităţii; sunt prezentate facilităţile oferite 
studenţilor şi aspecte de interes public, în general şi  
pentru studenţi, în special. În perioadele de admitere 
site-ul facultăţii oferă informaţii despre programele 
de studiu, număr de locuri, admitere, rezultatele 
admiterii. 
Referinţe: www.uoradea.ro   şi  http://info.uoradea.ro 
                 www.energetica-oradea.ro  
                 anexeleII.8.(II.8.1÷II.8.4)-Admiterea 2008 

C.8.: Funcţionalitatea structurilor de asigurare a 
calităţii educaţiei, conform  legii  

Gradul de realizare a indicatorului de performanţă 

Standarde: Structura instituţională de asigurare a calităţii 
educaţiei est e conformă prevederilor legale şi îşi 
des făşoară activitatea permanent 

 

1. Există la nivelul facultăţii o comisie pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii. 

Facultatea de Energetică are constituită prin hotărâre 
de Consiliu Profesoral o  comisie pent ru evaluarea şi  
asigurarea calităţii procesului de învăţământ, care 
funcţionează în conformitate cu Regulamentul  de 
asigurare a calităţii la nivelul universităţii.  
Referinţe: anexa II.5.3. Lista Comisiilor Facultăţii de 
Energetică 

2. Procedurile şi activităţile de evaluare privind calitatea 
educaţiei au fost elaborate şi aprobate de Senatul 
universitar. Comisia elaborează raportul anual de 
evaluare internă şi îl face public prin afişare sau 
publicare, inclusiv în format electronic, şi formulează 
propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Procedurile şi  activităţile de evaluare privind 
calitatea educaţiei au fost elaborate şi aprobate de 
Senatul universităţii. 
Referinţe: Anexa I.14 - R egulamentul comisiei de 
asigurare a calităţii; 
http://www.uoradea.ro/romanian/topic/37/Departam
entul$de$Asigurare$a$Calitatii.html 
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Programul de studii universitare de masterat:  
MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE ENERGIE 
Domeniul de licenţă: INGINERIRE ENERGETICĂ 
Facultatea: ENERGETICĂ 
Instituţia: UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Scopul: acreditare 
 

2.5. Standardele specifice în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti“ 
Nr. 

crt  

CRITERIUL/STANDARDUL/INDICATORUL 

DE PERFORMANŢĂ 

GRADUL DE REALIZARE A STANDARDELOR 

SPECIFICE 

1. Capacitatea instituţională  

1.1. Unitatea de învăţământ care organizează studii  
universitare de masterat este acreditată? 

UO este o instituţie de învăţământ superior acreditată.  
Referinţe:  anexa I.2. H.G. nr. 696 din 17.08.2000. 

1.2. Unitatea de învăţământ care organizează studii  
de masterat desfăşoară activitate de cercetare 
ştiinţifică în domeniu, cu rezultate prestigioase? 

UO desfăşoară activitate de cercet are în domeniul 
“inginerie energetică” prin intermediul Facultăţii de 
Energetică, a CC MPE şi CNCG. 
Referinţe: paragrafele 2.1.4 şi 2.2.7 
                anexa II.4.    Raport de cercetare pe facultat e 
                anexa III.3.4. Evaluare CC - 2008 

1.3. În unitatea de învăţământ supusă evaluării se 
desfăşoară, de regulă, pregătirea prin doctorat 
în domeniul studiilor de masterat ? 

Programele de masterat orientat e spre cercet are sunt  
propuse, în principal, în domeniile pentru care UO este 
acreditată să des făşoare studii doctorale (inginerie 
electrică, inginerie energeti că, inginerie industrială, 
economie, medicină, istorie, geografie, biologie), etc. 

2.  Misiunea programului de studiu supus 
evaluării 

Gradul de realizare 

2.1.  Misiunea studiilor de masterat se justifică prin 
elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport  
cu obiectivel e de învăţământ şi cercetare 
ştiinţifică, precum şi cu nomenclatorul naţional 
de calificări şi, respectiv, cu cerinţele pieţei  
forţei de muncă? 

Referinţe:  paragrafele 1.6 şi  2.2.2 

2.2.  Misiunea de învăţământ şi cercetarea ştiinţifică 
asumată în cadrul studiilor de masterat se 
încadrează în domeniul şi specializarea unităţii 
de învăţământ organizatoare? 

Referinţe:  paragrafele 1.6 şi  2.2.2 

  a) Cursanţii de la studiile universitare de 
masterat sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă 
obţinută la finalizarea studiilor universitare de 
licenţă? 

Da, obligatoriu. 
Referinţe:  anexa I.9. - Regulament privind organizarea 
şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat 
                  anexa I.17. - Metodologie admitere 

 b) Studiile universitare de masterat asigură 
aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă 
sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea 
capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie 
o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile 
doctorale? 

Programul de studii “ Managementul Sistemelor de 
Energie” este unul interdisciplinar inginerie energetică-
management, asigură aprofundarea în domeniul 
studiilor de licenţă şi baza pentru completarea cu studii 
doctorale. 
 

3.  Personalul didactic şi posturile didactice Gradul de realizare 
3.1. a) Titularii de disciplină sunt profesori 

universitari sau profesori universitari 
consultanţi, conferenţiari universitari, şefi de 
lucrări cu titlul de doctor sau specialişti 
reputaţi, cu titlul de doctor în domeniul 
specializării sau în profil? 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea 
didactică la programul de studiu evaluat au gradul de 
profesor universitar, conferenţiar universitar, şef de 
lucrări cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul 
disciplinelor din postul ocupat. 
Referinţe: anexa III.4.1. Lista cadrelor didactice pentru 
programul evaluat 
                anexa II.7.7. - Decizii de numire pe post  

3.2. Cel puţin 80% din numărul de cadre didactice 
sunt  angajaţi cu norma de bază ? 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea 
didactică la programul de studiu evaluat sunt, în 
procent de 90%, titulari ai Facultăţii de Energetică. 
Referinţe: anexa III.4.1. Lista cadrelor didactice pentru 
programul evaluat 
                anexa II.7.7.  Decizii de numire pe post  
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4. Conţinutul procesului de învăţământ   Gradul de realizare 

4.1. a) Durata studiilor universitare de masterat este 
de minim 3 semestre, cu un număr  
corespunzător minim de 90 de credite? 

Pentru masterul MSE: 2 ani, 4 semestre, 120 credite 
Referinţe: anexa III.1.   Plan de învăţământ MSE 

 b) Durata unui semestru este de minim 14 
săptămâni? 

Da. Referinţe: anexa III.1.   Plan de învăţământ MSE 

 c) Volumul de activităţi didactice directe este de 
minimum 14 ore pe săptămână? 

Da. 
Referinţe: anexa III.1.  Plan de învăţământ MSE 

4.2. Raportul între numărul de ore de curs şi cel al 
activităţilor aplicative este de 1:1, admiţându-se 
variaţii în limitele ± 25% ? 

Da:   24:32 =0,75 
Referinţe: anexa III.1.  Plan de învăţământ MSE 

4.3. Planul de învăţământ conţine discipline de 
aprofundare şi discipline de sinteză, de 
cunoaştere avansată, cu conţinut corespunzător  
misiunii asumate? 

Da. 
Referinţe: anexa III.1.  Plan de învăţământ MSE 

 Programele analitice cuprind capitole, teme,  
indicaţii metodice şi bibliografice conform 
misiunii asumate? 

Da. 
Referinţe:anexa III.2. - Fişele disciplinelor 

4.4. La sfârşitul fiecărui semestru se prevăd 
minimum 4 forme de verificare, din care cel  
puţin 50% examene? 

Da, cu excepţia semestrului IV, finalizat cu lucrarea de 
disertaţie. 
Referinţe: anexa III.1.   Plan de învăţământ MSE 

4.5. Disertaţia trebuie să conţină elemente de 
cercetare ştiinţifică? 

Da, obligatoriu. 

4.6. Formaţiunile de studiu se alcătuiesc cu 
minimum 15 studenţi la orele de curs şi cu 
minimum 8 studenţi la orele practice? 

Da. Exemplu master MSE 2008. 
Se estimează pentru programul supus evaluării, minim 
40 studenţi în anul I, 2 grupe, 4 subgrupe. 
Referinţe: anexa III.9.2 Înscriere master. Grupele MSE 
2007-2008 

5. Rezultatele învăţării Gradul de realizare 
5.1. Relevanţa cognitivă şi profesională a  

programelor de studiu este definită în funcţie de 
cerinţele pieţei muncii şi a calificărilor? 

Referinţe:  paragrafele 1.6 şi  2.2.2 

5.2. Furnizorul de educaţie poate oferi informaţii şi 
date despre calificările, programele de studiu, 
diplomele, personalul didactic şi de cercetare,  
facilităţile oferite studenţilor şi despre orice 
aspecte de interes pentru public, în general, şi 
pentru studenţi, în special (de exemplu: 
Regulament pt. Activitatea profesională a 
studenţilor, Regulament de acordare a burselor  
şi altor forme de sprijin material pentru 
studenţii la studiile de licenţă/masterat) ? 

Referinţe: Site al UO: www.uoradea.ro 
                Pg. de informaţii a UO: http://info.uoradea.ro 
                Pagina Facultăţii de Energetică:     
                 www.energetica-oradea.ro  
                 anexa I.37 - Centrul de servicii privind 
cariera studenţilor 
                anexa I.13. - Regulamentul de burse; 
                 anexa I.31. - Procedură privind accederea, pe 
parcursul studiilor la finanţarea de la bugetul statului , a 
studenţilor admişi în regim „cu taxă” 
                anexa II.3 – Colaborări internaţionale 
(Mobilităţi studenţi) 
                anexa II.8.6. Ghidul studentului Universitatea 
din Oradea 
                anexa II.8.12. Conferinţe studenţeşti 
               Program, convenţii şi mobilităţi 
http://info.uoradea.ro/article/705.html 
                 Paragrafele 1.5 , 2.1.8. şi 2.2.8 

5.3. Cunoştinţele, competenţele, deprinderile şi  
abilităţile dobândite de studenţi sunt suficiente 
pentru a le permite la absolvire angajarea pe 
piaţa muncii, dezvoltarea unei afaceri proprii 
sau continuarea studiilor în ciclul următor?  

Da, acesta este scopul  final urmărit pent ru  absolvenţii 
programului de studiu “ Managementul Sistemelor de 
Energie”: angajarea pe piaţa muncii, dezvoltarea unei  
afaceri proprii sau înscrierea la studii doctoral e, adică 
continuarea cercetării. 

5.4. Furnizorul de educaţie dispune de programe de 
stimulare a studenţilor performanţi, precum şi 
de programe de recuperare a celor cu dificultăţi 
în învăţare? 

Referinţe:  anexa I.13. - Regulamentul de burse 
                  anexa I.31. Procedură privind accederea, pe 
parcursul studiilor la finanţarea de la bugetul statului , a 
studenţilor admişi în regim „cu taxă” 
                  anexaII.3 - Colaborări internaţionale  
                  anexa II.8.15 - Program consultaţii 
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6. Cercetarea ştiinţifică Gradul de realizare 
a) Activitatea de cercetare este confirmată, 
atestată prin documente oficiale? 

Da. Documentele se află la facultate 
Referinţe:  paragraful 2.2.7            

b) Activitatea de cercetare este finalizată (de 
exemplu: granturi / contracte de cercetare,  
articole publicate, comunicări ştiinţifice 
publicate) ? 

Referinţe:   anexa II.4.2.   Raport cercet are facultate 
                   anexa III.3.4. Evaluare CC (Contracte de 
cercetare) 

 
 
 
 
6.1. 

c) Activitatea de cercetare se desfăşoară în  
instituţia de învăţământ superior de care 
aparţine unitatea de învăţământ evaluată sau 
într-unul din centrele de cercetare ale acesteia? 

Activitatea de cercetare se des făşoară în cadrul  
Facultăţii de Energetică şi a Centrului de Cercetare 
Managementul Proceselor Energetice, din cadrul UO. 

a) Cercetarea ştiinţifică este cercetare ştiinţifică 
propriu-zisă? 

Referinţe:  anexa II.4.2.  Raport cercet are facultate 
                 anexa III.3.4. Evaluare CC (contracte)  

6.2. 

b)Cercetarea ştiinţifică cuprinde activităţi  
asimilate activităţii de cercetare? 

Referinţe: anexa II.4.1. Activitate ştiinţifică personală a 
cadrelor didactice 

6.3. Cadrele didactice desfăşoară activitate de 
cercetare ştiinţifică legată de domeniul supus  
evaluării sau de domenii înrudite? 

Referinţe: anexa III.4.3. Liste lucrări cadre didactice 
MSE 

6.4. Activitatea de cercetare ştiinţifică a unităţii de 
învăţământ superior evaluată se desfăşoară 
după un plan de cercetare ştiinţifică întocmit la 
nivel de catedră, facultate, inclus în planul de 
cercetare al instituţiei de învăţământ superior ? 

Referinţe: anexa I.4 Strategi a Cercetării Ştiinţifice a 
Universităţii din Oradea 
                 anexa II.2.3. Strategia Cercetării Ştiinţifice a 
Facultăţii de Energetică 
                 anexa I.32.   ROFFCS 
                 anexaI.33. Procedură pent ru înfiinţarea, 
evaluarea şi ierarhi zarea CC 
                 anexa I.34.  Detalii privind organizarea şi  
rezultatel e activităţii de cercet are 

6.5. Instituţia de învăţământ superior organizează 
manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, publică Buletine ştiinţifice cu 
apariţie periodică, catalogate ISSN, precum şi  
să colaboreze cu unităţi şi instituţii de cercetare 
ştiinţifică din ţară şi de peste hotare? 

UO organizează, anual, în luna mai, Sesiunea Anuală 
de Comunicări Ştiinţifice, cu participare naţională şi  
internaţională. O bună parte a cercetărilor efectuate se 
valori fică prin comunicare în cadrul sesiunii ştiinţifice 
şi prin publicare în Analele Universităţii din Oradea – 
publicaţie anuală, regulată, pe domenii, cu ISSN, 
indexată CNCSIS în 23 domenii, astfel: A-1, B – 7, C – 
6, D – 10. UO găzduieşte, de asemenea, manifestări  
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Ast fel, în ultimii 6 
ani, Universitatea din Oradea prin facultăţile de profil a 
fost coorganizatoare la pest e 30 de congrese şi  
conferinţe cu participare internaţională . 
Referinţe cu referire la programul de studii evaluat:  
               Revista “Analele Universităţii din Oradea. 
Fascicula de Energetică”, energy-cie@yahoo.com , 
CNCSIS C 
               anexa III.7. Raportul CIE 2008 
               anexaIII.8. Facultatea de Energetică –  
coorganizatoarea unor mani festări ştiinţifice 
               paragraful 2.2.7 

6.6.  Instituţia de învăţământ superior acreditată are 
cel puţin un centru de cercetare ştiinţifică 
recunoscut sau colaborează cu astfel de centre 
şi institute de cercetare (din domenii  
corespunzătoare celor în care prestează  
activitate de învăţământ) ? 

În cadrul UO funcţionează un număr de 3 centre de 
cercetare acreditate de către CNCSIS şi 14 centre de 
cercetare atestat e instituţional şi 8 în curs de evaluare.  
Referinţe cu referire la programul de studii evaluat:  
              anexaIII.3.Centrul de Cercetare Managementul 
Proceselor Energetice - atest at instituţional 

6.7. Instituţia de învăţământ superior acreditată 
dispune de editură proprie (pentru publicaţii 
catalogate I.S.S.N. şi/sau I.S.B.N) ? 

Editura Universităţii din Oradea, acreditată CNCSIS, 
Cod 149 
Referinţe: http://info.uoradea.ro 

6.8. Veniturile obţinute din cercetarea ştiinţifică sunt 
folosite şi pentru dotări şi dezvoltare, conform 
reglementărilor legale în vigoare? 

Valori ficarea rezultatelor cercetărilor se face prin: 
publicare, integrare în cursurile destinate studenţilor, 
achiziţie de echipamente şi software, retribuţii ale 
participanţilor. Pentru tratarea adecvată a valori fi cării 
în plan financiar şi material s-a elaborat o procedură 
(anexa I.35). 
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Referinţe: anexa I.35. Procedura privind perfectarea, 
gestionarea şi valori fi carea resurselor obţinute din 
contract ele de cercet are. 

7. Baza materială dedicată programului de studii Gradul de realizare 
7.1. Baza materială corespunde obiectivelor  

procesului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, 
precum şi numărului de cadre didactice şi de 
studenţi? 

Da. 
Referinţe: paragraful 1.3. 

7.2. Unitatea de învăţământ supusă evaluării 
dispune de laboratoare dotate corespunzător  
pentru desfăşurarea învăţământului şi cercetării 
ştiinţifice în domeniu, precum şi t ehnica de 
calcul necesară ? 

Referinţe: anexa II.9.1. Situaţie laboratoare: lista 
sălilor, fişele laboratoarelor. 
 

a)Unitatea de învăţământ dispune de sisteme 
informatice şi de comunicaţii IT (reţele de 
calculatoare, INTERNET ) la dispoziţia 
cadrelor didactice şi studenţilor din cadrul  
programului de studii după un program 
adecvat? 

Instituţia a depus eforturi enorme, folosind fonduri din  
programele şi contract ele de cercetare, precum şi din  
cele primite de la buget pentru dotarea cu calculatoare 
şi reţele de calculatoare, accesorii (imprimante, 
copiatoare, scannere, etc).  
UO este conect ată la INTERNET. 
În cadrul Facultăţii de Energetică funcţionează 2 reţele 
de calculatoare şi calculatoare individuale. 
Referinţe: anexa II.9.1. Situaţie laboratoare: lista 
sălilor, fişele laboratoarelor. 

 
 
7.3. 

b) Numărul de posturi de lucru sunt suficiente, 
astfel încât pentru formaţia de studiu să fie 
asigurat min. 1 PC la doi studenţi? 

Pentru promoţia MSE 2008, criteriul este îndeplinit. 

7.4. Unitatea de învăţământ supusă evaluării 
dispune de bibliotecă cu fond de carte şi  
periodice în domeniul specializării în care se 
organizează învăţământul de masterat ? 

Referinţe:  anexa I.12 – Detalii privind baza materială a 
UO 
                 anexa II.9.2. - Materiale didactice: biblioteca 
Universităţii, a Catedrei de Electroenergetică, proprii.  
                 Literatură de speci alitate (cărţi, periodice, 
acces on-line) http://info.uoradea.ro/topic/317.html  şi 
Abonamente 
                  paragraful 1.3. 

a) Sunt asigurate min. 50%  din activităţile de 
laborator ale fiecărei discipline prevăzute cu 
astfel de activităţi cu lucrări de laborator cu 
caracter experimental? 

Aplicaţiile de l aborator al e disciplinelor prevăzute cu  
astfel de activităţi au şi caracter experimental, 
depinzând de speci ficul disciplinei. Restul activităţilor 
de laborator sunt efectuate folosind tehnica de calcul. 
Referinţe: anexa III.2. Fişele disciplinelor 

 
 
 
 

b) Există îndrumare pentru toate lucrările de 
laborator în număr de min. 1 exemplar la doi  
studenţi? 

Pentru promoţia MSE 2008, criteriul este îndeplinit. 
Pentru disciplinele noi apărute în planul de învăţământ  
s-a decis elaborarea suportului informaţional în t ermen 
de maxim 2 ani de la obţinerea acreditării programului 
de studiu evaluat. 
Referinţe:   anexa II.9.2- Materiale didactice: biblioteca 
Universităţii, a catedrei de Electroenergetică, proprii. 

7.5. Există pentru fiecare disciplină din planul de 
învăţământ bibliografia didactică necesară la  
dispoziţia cursanţilor, în număr suficient de 
exemplare (min.1 exemplar la 3  studenţi sau 
min. 1 exemplar la 10 studenţi, dacă materialul  
didactic respectiv este disponibil şi în 
format electronic)? 

Pentru promoţia MSE 2008, criteriul este îndeplinit. 
Pentru disciplinele noi apărute în planul de învăţământ  
s-a decis elaborarea suportului informaţional în t ermen 
de maxim 2 ani de la obţinerea acreditării programului 
de studiu evaluat. 
Referinţe:anexa II.9.2- Materiale didactice: biblioteca 
Universităţii, a catedrei de Electroenergetică, proprii. 
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2.6. Analiza SWOT a programului de studiu „Managementul Sistemelor de Energie“ 
 
Puncte tari (STRONG) 
• Experien ţa organizării programelor de masterat; 
• Corp profesoral cu bogată experien ţă didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu; 
• Recunoaştere naţională şi internaţională a rezultatelor cercetărilor; 
• Corp didactic cu capacitate mare de adaptare la tendinţele cercetării actuale; 
• Existenţa unor conducători de doctorat în domeniu, deci existenţa Şcolii Doctorale; 
• Centru de cercetare instituţionalizat (MPE); 
• Bază materială şi spaţii de învăţământ în concordanţă cu cerinţele din domeniu;  
• Programul este validat atât sub aspectul audienţei, cât şi sub aspectul încadrării în profesie a 

absolvenţilor; 
• Programe de cercetare şi educaţionale comune cu instituţii academice şi de cercetare din ţară 
şi străinătate; 

• Apariţia şi dezvoltarea în zonă a unor agenţi economici puternici, cu activitate în domeniul 
acestui program de studiu, care vor creşte nivelul de absorbţie al absolvenţilor; 

• Deschidere faţă de comunitatea locală şi regională; 
• Parteneriate profesionale cu instituţii de profil, locale şi regionale.  

 

Puncte slabe (WEAKNESS) 

• Capacitatea de a atrage absolvenţi trebuie diversificată şi consolidată; 
• Implicarea redusă a studenţilor şi absolvenţilor în activitatea de cercetare; 
• Insuficienţa serviciilor studenţeşti oferite la nivelul Universităţii; 
• Ineficienţa financiară la nivelul facultăţii. 

 
Oportunităţi (OPORTUNITY) 

• Cooperarea locală şi regională cu agenţi economici publici şi privaţi;  
• Utilizarea bazei materiale a unor agen ţi economici din zonă ca suport didactic; 
• Resursă umană calificată pentru activităţi de expertiză, consultanţă şi transfer tehnologic; 
• Creşterea calităţii proceselor educaţionale prin înţelegerea şi aplicarea principiilor şi 

metodelor de management al calităţii; 
• Reorganizarea programului de studiu în concordan ţă cu practica europeană, pentru creşterea 

eficienţei financiare; 
• Existenţa unor relaţii de cooperare cu universităţi din ţară şi din străinătate, precum şi  

recunoaşterea europeană şi naţională, prin avantajul poziţiei geografice; 
• Programe de finanţare ale Comisiei Europene, deci intensificarea relaţiilor cu universităţi din 

Europa, creşterea nivelului mobilităţilor. 
 

Pericole (THREAT) 

• Absenţa unei strategii naţionale clare în ce priveşte competenţele necesare absolvenţilor 
dintr-un anumit domeniu şi a nomenclatorului de specializări în domeniul masteratelor; 

• Instabilitatea legislativă şi a regulilor referitoare la organizarea şi funcţionarea 
învăţământului superior şi postuniversitar; 

• Legislaţie, politici centraliste şi nestimulative; 
• Concurenţa sistemelor educaţionale de masterat din spaţiul european; 
• Scăderea natalităţii, cu repercusiuni asupra numărului studenţilor şi masteranzilor. 
 
Prezentul Raport conţine 42 (patruzeci şi două) de pagini. 
 
Oradea 18.11.2008                    Responsabil, Prof.univ.dr.ing. Ioan Felea 
 


