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RAPORT 
DE EVALUARE A CORPULUI  DE CADRE DIDACTICE 

din Facultatea de Științe Exacte și Inginerești  

Departamentul de Științe Exacte 

2016 – 2017 

1. Situaţia programelor de studiu universitare pentru licenţă 

 Facultatea de Științe Exacte și Inginerești este alcătuită din trei programe de studiu : 

Automatică și Informatică Aplicată, Informatică și Fizică incluse în două departamente: 

Departamentul Științe Exacte și Departamentul Automatică și Informatică Aplicată. Cele trei  

programe au fost evaluate de A.R.A.C.I.S. obținând calificativul de încredere în 2011 pentru 

Fizica, în 2012 pentru Automatică și Informatică industrială și în 2014 încredere limitată 

pentru Informatică. 

În ce priveşte numărul de credite transferabile, menţionăm că cele două programe - 

Informatica și Fizică - au durata studiilor de licenţă de 3 ani, cu 180 de credite transferabile, 

iar al trei - lea - Automatică și Informatică industrială - are durata studiilor de licenţă de 4 

ani, cu 240 de credite transferabile  . Ca formă de învăţământ, precizăm că programele de 

licenţă sunt organizate ca învăţământ de zi, în limba română.   

Numărul studenţilor înmatriculaţi la ciclul de licenţă la începutul anului universitar  

2016-2017 a fost  119  pe Facultate , din care  30 la programul de studiu Informatică, 7 la 

programul de studiu Fizică și 82 la programul de studiu Automatica și Informatică Aplicată. 

Promovabilitatea pe ani de studii este dată în tabelul următor: 

 

Anul Automatică și Informatică 

Aplicată 

Informatică Fizică 

Înscriși Promovați Proc Înscriși Promovați Proc Înscriși Promovați Proc 

I 82 57 70% 30 20 66% 7 4 57% 

II 91 65 71% 27 22 81% 11 6 55% 

III 45 40 89% 30 27 86% 6 6 100% 

IV 33 32 100% - - - - - - 

Total 251 194 77% 87 69 79% 24 16 66% 

 

Din datele tabelului se observă că cea mai slabă promovare este de la anul I la anul II, 

datorită faptului ca studenții noștri din primul an reușesc cu dificultate sa se acomodeze la 

profilul programului de studiu, si la exigența mediului universitar. Cea mai bună 

promovabilitate se înregistrează la anii terminali . 

Cea mai bună promovabilitate pe ciclul de studii se înregistrează la programul de studii 

Informatică  (), iar cea mai slabă la programul de studiu Fizică. 
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Graficele din figura de mai sus vizualizează procentele de promovabilitate la cele trei 

programe de studiu  Automatică și Informatică Aplicată( albastru) , Informatică ( roșu 

) și Fizică (verde ) pe ani de studiu.  

Se observă omogenitatea pe ani de studiu și ascendența promovabilității în 

perioada unui ciclu de studii la primele două programe de studiu, comparativ cu al trei-

lea la care fluctuațiile sunt pronunțate. Se observă și saltul major de promovabilitate 

de la anul I la anul II și o relativă omogenizare de la anul II la anul III , ceea ce 

demonstrează ca impactul elevului absolvent cu mediul universitar este dificil, ducând 

la abandon sau repetenție,  iar după anul II cei rămași finalizează cu mici excepții 

studiile. 

 Examenele de licență s-au desfășurat  cu rezultate foarte bune, studenții înscriși 

promovând cu toții proba scrisă și cu note foarte mari la prezentarea lucrării de licență. 

Studenții absolvenți au dat dovadă de maturitate profesională , de spirt de inițiativă , 

de multă tenacitate și imaginație în realizarea lucrărilor de licență. Aceste lucrări s-au 

remarcat prin rigoarea prezentării , prin nivelul ridicat de dificultate și prin aplicațiile 

practice remarcabile. Un merit deosebit l-a avut colectivul de cadre didactice 

îndrumătoare care au coordonat cu profesionalism și perseverență pe studenți , fără 

să îngrădească în vre-un fel inițiativele studenților. 

 Promovabilitatea la examenele de licență pe ultimii 4 ani este prezentată în 

următorul tabel : 

Promoția Absolvenți licențiați Procentul 

2013-2014 19 19 100% 

2014-2015 24 18 75% 

2015-2016 31 24  77,41% 

2016-2017 29 29 100% 
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 În general promovabilitatea a depășit 90% în primii doi ani , apoi a coborât la 

76% pe ultimi doi ani, când un număr însemnat de absolvenți nu s-au înscris la 

examenul de licență atât datorită creșterii taxei de înscriere la licență, cat și datorită 

sporirii exigenței examenului de licență . 

 

 
 

Prima coloană (albastru ) evidențiază numărul de absolvenți, a doua numărul 

de licențiați ( roșu ), iar a treia procentul de promovabilitate ( verde ). 

Referitor la situația încadrării absolvenților noștri în muncă sau a înscrierii la 

master la programul de studiu informatică , prezentăm situația pe ultimul an 2016-

2017 ,în următorul tabel 

 

Număr 

absolvenți 

Înscriși la 

master 

Cu loc de 

muncă în IT 

Cu loc de 

muncă în alte 

domenii 

Fără loc de 

muncă 

27 5 14 6 7 

 

Menționăm că această situație este înregistrată în septembrie 2017 , dar în 

timp , numărul angajaților va crește. Se observă ca absolvenții noștri sunt bine 

asimilați de piața muncii din București. 

 

2. Măsuri luate de Departamentul  Facultății de Științe Exacte și Inginerești  în urma 

vizitei ARACIS din luna Mai 2014 

a. Modificarea planului de învățământ la anul II cu până la 20 % , prin scoaterea 

unor discipline și introducerea altora pentru o mai bună reprezentare a 

disciplinelor fundamentale și de specialitate și o mai bună corelare cu specificul 

programului de studiu. 
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Au fost introduse disciplinele  

Calcul științific 

Chimie informatică 

Cursurile Algebră liniară și geometrie analitică și Geometrie diferențială au fost 

înlocuite cu cursul Algebră liniară , geometrie analitică și geometrie diferențială 

b. Modificarea fișelor disciplinelor atât în structură cât și în zona competențelor. 

c. Perfecționarea cadrelor didactice în domeniul informaticii prin înscrierea la 

masterate  de profil și finalizarea tezelor de doctorat în informatică . 

Domnul Șerbănescu Liviu a absolvit Masterul în Informatică, cu media cea mai 

mare, fiind declarat șef de promoție. 

d. Creșterea ponderii subiectelor de informatică la examenul de licență. 

e. Atragerea de noi cadre didactice specializate în informatică , prin scoaterea la 

concurs a noi posturi de asistent și lector. 

Au fost angajate două cadre didactice noi : Conf. Dr. Beteringhe Adrian și Lect. Dr. 

Lițan Daniela  

f. Corelarea disciplinelor din norma didactică cu specializarea prin doctorat sau 

masterat 

3. Situaţia personalului departamentului   

Comunitatea academică este constituită din personalul didactic titular, personal 

didactic angajat în regim plata cu ora şi studenţi. Pentru cele două categorii de personal 

didactic, în anul universitar 2016-2017 au fost normate 21 de posturi în statul de funcții unit 

al Departamentului de Informatică și Fizică , acoperite de 23 de cadre didactice.  Posturile 

didactice ocupate şi vacante sunt rezultatul întocmirii statului de funcţii în baza formaţiunilor 

de studiu şi în funcţie de activitatea didactică, conform unei proceduri bazate pe criterii de 

eficienţă economică, în corelaţie cu nivelul finanţării de bază. Referindu-ne la personalul 

didactic, menţionăm că, în cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea 17 titulari și 7 

cadre didactice care ocupă temporar un post vacant din statul de funcții și care îndeplinesc 

cerințele legale pentru ocuparea postului respectiv, reprezentând un procent de 73,9 % din 

totalul de cadre didactice, din care:   2 cu gradul didactic de profesor, cu o pondere de 8,7 % 

în total;  6 cu gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 26,1  % în total;  9 cu gradul 

didactic de lector/şef de lucrări, cu o pondere de 39,1% în total. Procentul de profesori și 

conferențiari este de 34,8  %. Numărul de cadre didactice care au norma întreagă în statul de 

funcții este 11 , adică 47,8 % din total. 

  Diferenţa este asigurată de cadre didactice titulare în învăţământul superior din alte 

instituţii, personal didactic pensionat la limită de vârstă și specialiști, care îndeplinesc cerinţele 

legale privind desfăşurarea de activităţi didactice în regim plata cu ora. Toate disciplinele din 

planul de învăţământ sunt acoperite cu personal didactic având specialitatea postului ocupat 

sau doctoratul în profilul postului. Dintre cadrele didactice titulare proprii, 6 posturi de 

asistent sunt ocupate de câte o persoană fără doctorat, dar care se află în pregătire prin 

doctorat. 
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 În statul de funcții există trei posturi scoase la concurs , în domeniul informaticii, 

anume unul de conferențiar și două de lector, măsură impusă de lipsa de specialiști  în 

informatică la programul de studiu Informatică. Postul de conferențiar a fost ocupat de 

domnul Beteringhe Adrian, unul din posturile de lector a fost ocupat de Lițan Daniela , iar al 

doi-lea post de lector nu a fost ocupat. Noile cadre didactice au intrat în activitate din 

semestrul al doi-lea al anului universitar, ca titulari la programul de studiu Informatică.  

 3. Cercetarea științifică 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești are un plan de cercetare știițifică , care este 

inclus în planul strategic şi în planul de cercetare al Universităţii Hyperion. 

Temele de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de licenţă a programelor 

de studiu ale Facultății , cadrele didactice din facultate desfăşurând activităţi de cercetare 

specifice domeniului în cadrul Centrului de Cercetare din facultate şi din universitate .Suntem 

adepţii principiului potrivit căruia cei trei parteneri: corpul profesoral, studenţii şi mediul de 

afaceri sunt legaţi prin activităţi de cercetare ştiinţifică instituţionalizate care inerent conduc 

la dezvoltarea de competenţe la un nivel superior, la performanţă instituţională. 

Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul 

disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă în cadrul Universităţii şi Centrului 

de Cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. La nivelul programelor de licenţă sunt 

editate cărţi, monografii, manuale, cursuri aferente programului supus evaluării . Fiecare 

cadru didactic are anual, cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică . 

Colectivul Facultății de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti al Universității Hyperion, a realizat 

un număr considerabil de articole stiințifice cu rezultatele originale care au fost publicate în 

reviste cotate ISI, şi au fost comunicate la mai multe conferinţe internationale și naționale . 

De asemenea în cadrul programului Informatică au fost realizate o serie de produse 

informatice destinate cercetării ştiinţifice teoretice. Pentru modele fizice care  implică 

anumite calcule numerice de foarte mare complexitate, rezolvabile până în prezent numai pe 

rețele de calculatoare performante, prin proiectarea unor algoritmi optimizaţi care speculează 

anumite particularităţi ale proceselor studiate, s-a reuşit realizarea unor astfel de aplicaţii 

informatice care au furnizat rezultate competitive, publicate în reviste cotate ISI, printr-o reţea 

de calculatoare cu procesoare dual-core folosind comunicaţii multiprocesor printr-o memorie 

comună. 

Situația publicațiilor cadrelor didactice în perioada 2012-2017 este prezentata in 

tabelul următor :                        

 

  

                                                      CENTRALIZATOR  

pe perioada 2012-2017 
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Cadrul didactic 

 

Reviste Conferințe Reviste 

B,B+,C,D 

Cărți Note de 

curs 
ICI BDI Interna

ționale 

Naționale 

SPÎNULESCU SEVER 8 1 - - - 4 5 

TOMESCU IOAN 21 - - - - 2 - 

ARMAȘ IOANA - 9 2 - - 3 3 

BAICU FLOAREA - 5 2 4 7 3 3 

BETERINGHE ADRIAN 6 6 6 3 1 - - 

CHIFAN NECULAI - - - 4 10 3 3 

LIȚAN  DANIELA - 2 1 3 1 1 - 

POPA MIHAELA - - 1 - 7 5 1 

ȘERBĂNESCU LIVIU 5 3 6 - - 3 1 

GOGONCEA DAN - - - - - - - 

CORNEL EUGEN  1 1 2 1 2 1 - 

ȘERBAN RAUL 3 1 2 - 2 - - 

DOMINTE CARMEN - 12 24 2 1 8 - 

PLOEȘTEANU CONSTANTIN - - 1 2 16 1 1 

PLĂVIȚU CONSTANTIN - - - - - - - 

MICLEA CORNEL 9 - 2 - - - - 

BĂLTĂȚEANU NICOLAE 4 - 5 - - - - 

MICLEA CORNEL F 12 - 2 - - - - 

PAVELESCU MIHAI 9 - 6 - - - - 

MIHĂILESCU MĂDĂLINA 2 1 - 2 - - - 

TOTAL 80 41 62 21 47 34 17 

 

Din analiza tabelului se observă că activitatea ştiinţifică a marcat un progres 

semnificativ, numărul de publicaţii ISI fiind net  mai ridicat decât în alţi ani. 

Rezultatele cercetărilor proprii, efectuate în cadrul Centrelor şi laboratoarelor de 

cercetare din universitate sunt valorificate prin contracte de cercetare,  publicaţii, inclusiv la 

reviste internaţionale de prestigiu, comunicări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, elaborare de studii, monografii şi tratate, consultanţă ştiinţifică şi tehnică şi alte 

modalităţi .  

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi programelor de studiu sunt 

organizate anual (de regulă în luna mai/iunie ) sesiuni de Comunicări ştiinţifice atât pentru 

cadrele didactice, cât şi pentru studenţi ,ale căror rezultate sunt publicate în revistele de 

comunicări ştiinţifice sau în Analele Universităţii Hyperion, care sunt reviste cu ISSN . În 

facultate sunt organizate mai multe activităţi studenţeşti : cercuri ştiinţifice, diferite activităţi 

organizate de Asociaţia studenţilor ,etc. Studenţii sunt atraşi în activitatea de cercetare care se 

concretizează an de an în referate şi lucrări ştiinţifice, individuale sau în colaborare cu cadrele 

didactice . 

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti a fost organizat Colectivul de 

Cercetare în domeniul „Tehnologii Inovative”- direcţie prioritară de mare actualitate în 

cercetarea tehnico - ştiinţifică . 
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Cadrele didactice din facultate sunt angajate în Granturi şi Contracte de cercetare 

naţionale şi internaţionale ale Universităţii sau în participări la sesiuni de Comunicări de talie 

internaţională organizate de Universitatea Hyperion sau în colaborare cu alte universităţi . 

Revistele cu comunicări ştiinţifice, Analele Universităţii Hyperion cu ISSN dar şi alte 

publicaţii ale cadrelor didactice (manuale, tratate, cursuri, îndrumare etc.) sunt publicate în 

edituri din ţară recunoscute CNCSIS şi în Editura Victor a Universităţii şi Fundaţiei Universitare 

Hyperion, editură care este recunoscută de CNCSIS . 

Facultatea dispune de un Centru de Cercetare înfiinţat în anul 2008 prin Hotărârea 

313/25.03.2008 a Senatului Universităţii . Acest Centru de Cercetare face parte din structura 

Centrului de Cercetare al Universităţii atestat de ANCS prin Decizia nr. 9719/2008 şi 

funcţionează pe baza Regulamentului Centrului de Cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi 

Inginereşti .  

Dotarea Centrului de cercetare corespunde exigenţelor temelor abordate astfel încât 

echipamentele existente permit realizarea unor cercetări de performanţă pe plan naţional şi 

internaţional valorificate prin publicarea unor articole în reviste de prestigiu, monografii, teze 

de doctorat etc.  

 

2. Evaluarea colegială 

 În concordanţă cu prevederile Planului Strategic şi Planurilor operaţionale anuale ale 

Universităţii şi Planului Strategic al Facultăţii, precum şi Planului Operaţional, pentru 

îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor şi corpului profesoral, departamentl apelează 

la  procedee de evaluarea a calităţii şi de sprijinire a cadrelor didactice în vederea 

perfecţionării activităţilor didactice şi de cercetare. Acest lucru se face la nivelul facultăţii 

Științe Exacte și Inginerești prin evaluarea colegială a titularilor de discipline – inclusiv prin 

analiza cursurilor respective în vederea actualizării lor – dar şi a activităţilor tuturor cadrelor 

didactice. 

Evaluarea colegială se realizează anual pe baza  unor criterii generale şi pe preferinţe 

colegiale, respectând prevederile "Procedurii de Evaluarea şi asigurarea calităţii corpului 

profesoral" , care are o anexă specifică pentru evaluare colegială a cadrelor didactice. Pentru 

o evaluare completă a activităţii din cadrul disciplinei predate, colegii analizează şi materialele 

de curs (programe, suportul cursului etc.) care le furnizează o referinţă şi le permite să 

stabilească judecăţi. Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. Ea se realizează anual, la 

finele anului universitar, conform Procedurii de evaluare şi asigurarea calităţii corpului 

profesoral şi Fişei de colegială a cadrelor didactice . 

Criteriile avute în vedere în procedura de evaluare colegială sunt activitatea didactică, 

cercetarea ştiinţifică şi prestigiul profesional. În cadrul evaluării vor fi consultate şi fişele de 

evaluare profesională de autoevaluare a activităţii ştiinţifice , precum şi Fişa-chestionar de 

evaluare a cadrului didactic de către studenţi . 
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Aprecierea din partea colegilor  se poate face în cadrul şedinţelor Consiliului facultăţii 

sau prin chestionare. Prin informaţiile culese în cadrul aprecierii colegiale se vor urmări cu 

precădere aspectele deontologiei profesionale şi calităţile personale în raport cu membrii 

colectivului. 

3.Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 

Evaluarea disciplinelor de studiu şi cadrelor didactice de către studenţi şi masteranzi, 
sondarea opiniei angajatorilor şi analiza inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii constituie 
criterii importante pentru formarea unei strategii coerente de îmbunătăţire continuă a calităţii 
absolvenţilor noştri. Există o fişă de Evaluare a disciplinei şi cadrelor didactice de către 
studenţi, anexa 3 la Procedura de Evaluarea şi asigurarea calităţii corpului profesoral", pentru 
fiecare disciplină şi cadru didactic. Aceasta se realizează semestrial pe bază de chestionare, 
ale căror modele sunt riguroase şi aprobate de Senat. Rezultatele sunt cunoscute doar de către 
conducerea Facultăţii, a Universităţii şi de persoana evaluată, cu respectarea principiului 
confidenţialităţii.  

Etapele procedurale se finalizează la sfârşitul anului universitar cu elaborarea, de către 

conducerea facultăţii, pe baza Coeficientului de evaluare din partea studenţilor (KS) 

determinat pe baza punctajului obţinut din Chestionarul pentru evaluarea a disciplinei şi 

cadrelor didactice de către studenţi, (Anexa 3 la Procedură). Acest coeficient intră în calculul 

Coeficientul Global de Performanţă (KG) pentru fiecare cadru didactic conform relaţiei de 

calcul: 

KG = 0,25 KA (Coeficientul de autoevaluare) +0,25 KC (Coeficientul de evaluare 

colegială) + 0,25 KS (Coeficientul studenţilor) + 0,25CD ( Coeficientul de apreciere al 

decanului facultății ) 

Acest coeficient de performanţă va fi luat în considerare la actualizarea politicilor 

privind calitatea programelor educaţionale ale facultăţii. 
 

4. Evaluarea personalului didactic de către conducerea Universităţii 

În Universitatea Hyperion există un sistem de evaluare a activităţilor cadrelor didactice 

şi a întregului personal care se face pe baza fişelor de autoevaluare completate cu evaluarea 

de către directorul de departament şi decanul facultăţii. Fiecare cadru didactic se 

autoevaluează anual, pe baza unei fişe de evaluare (Anexa 1 la Procedura de Evaluarea şi 

asigurarea calităţii corpului profesoral). Performanţele profesionale individuale se determină 

considerând activitatea didactică, ştiinţifică, publicare de module, studii, manuale, 

participarea la contracte, activitate editorială etc. De asemenea, Fişa de autoevaluare este 

completată şi vizată de directorul de departament şi de decan şi aprobată de rectorul 

instituţiei. În cadrul  fişei de autoevaluare a cadrului didactic sunt înglobate şi rezultatele 

activităţii de cercetare care sunt precizate detaliat (pe baza unui punctaj alcătuit de Rectorat 

împreună cu Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii) într-o fişă separată . 
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Autoevaluarea face parte integrantă din procesul de evaluare, alături de evaluarea 

realizată de studenţi, evaluarea realizată de colegi şi evaluarea realizată de managementul 

facultăţii.  Fiind un raport asupra activităţii de predare, cercetare şi a celorlalte activităţi, o 

astfel de analiză apare ca benefică atât pentru profesor, cât şi pentru universitate. Rezultatele 

evaluării şi autoevaluării sunt luate în consideraţie la propunerile de salarizare, premiere sau 

promovare a cadrelor didactice. 

 Cele două cadre didactice Conf. dr.Beteringhe Adrian și Lect. Dr. Lițan Daniela s-au 

integrat  foarte bine în colectivul departamentului și în activitatea specifică. Studenții sunt 

încântați de prestația didactică și științifică a celor două cadre didactice. Colegii de 

departament au evaluat pe noile cadre didactice cu calificative foarte bune , iar decanul 

Facultății a evaluat activitatea lor cu procentul de 100%, adică cu calificativul Foarte bine. 

Prestația științifică a celor două cadre didactice este foarte bună, fiind autori ai unui număr 

însemnat de lucrări ISI sau BDI. De asemenea domul Beteringhe Adrian a contribuit 

consistent la realizarea documentelor pentru dosarul de acreditare , depus la ARACIS, având 

o experiență bogată în acest domeniu din perioada cât a activat la Universitatea Lumina. S-a 

implicat cu multă seriozitate , perseverență, eficiență și abilitate în toate problemele 

Departamentului de Științe ale Naturii și în cele ale Facultății de Științe Exacte și Inginerești. 

 5. Propuneri de îmbunătăţire: 

 În urma analizei formularelor de evaluare de către studenţi, putem desprinde concluzii 

privind necesitatea acordării unei atenţii sporite pentru următoarele aspecte: 

 -  creșterea ponderii părții aplicative la toate disciplinele din planul de învățământ. 

 - adaptarea explicaţiilor, ţinând seama de gradul de pregătire anterioară a studenţilor 

şi de programul de studii pe care îl urmează; 

 - încurajarea studenţilor la o participare activă şi o liberă exprimare în cadrul orelor de 

curs, cât şi la participarea la consultaţiile oferite de cadrele didactice; 

 - prezentarea de exemple relevante, care să stârnească interesul studenţilor pentru 

înţelegerea şi aplicarea teoriei studiate; 

 - îmbunătăţirea organizării şi coordonării activităţilor practice şi a corelării lor cu 

suportul teoretic oferit de cursul corespunzător. 

 Pentru fiecare cadru didactic în parte, cunoaşterea rezultatelor proprii la evaluarea de 

către studenţi oferă un feedback al activităţii sale didactice şi trebuie să reprezinte un punct 

de plecare în optimizarea procesului didactic, în eficientizarea comunicării cu studenţii, pentru 

a veni în întâmpinarea aşteptărilor acestora şi a-i implica în propria formare.  

      Întocmit de  

        Director de departament 

        Conf. dr. Chifan Neculai 

 


