Facultatea de Informatică
Raport de activitate pe anul 2020
Obiective
Activități (măsuri)
1. Educaţie şi inserţie 1.1 Adaptarea și corelarea ofertei
pe piaţa muncii
educaționale a Facultății de
Informatică la cerințele societății

Indicatori
Realizat
- Crearea unei liste cu nevoile de ● Am organizat întâlniri
formare
ale
angajatorilor
și
on-line cu companiile
absolvenților
Continental, Amazon,
- 5 întâlniri cu angajatori/asociații
Centric, Cognizant
profesionale
Softvision, ING, Orange
- crearea unei liste cu modificări ale
unde am discutat de
curricula propuse pentru a favoriza
cerințele actuale pentru
angajabilitatea absolvenților
curricula de la FII

1.2 Analiza modului de desfăşurare a - câte 2 întâlniri pe semestru la ● Analiza sesiune februarie
activităţii didactice, a corelaţiei început și la sfârșit cu toți profesorii
și Pregătire plan
conținuturilor
disciplinelor
din
învățământ pentru
planurile de studii, a rezultatelor
2020-2021
obţinute de studenţi
● Pregătire examen de
licență 2020
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Dată
27.02.2020
Continental
15.05.2020 Centric
06.08.2020
Amazon
03.08, 11.06.2020
Cognizant
Softvision
15.10.2020 ING
20.03.2019

15.05.2019

1.3 Modernizarea
învăţământ

spaţiilor

de

1.4 Realizarea de noi acorduri de
parteneriat cu mediul de afaceri
pentru stagiile de practică a
studenților, inclusiv cu unele
companii din afara domeniului IT
1.5 Stimularea performanței în
rândul studenților și a spiritului
antreprenorial, prin intermediul
proiectelor,
întâlnirilor
cu
reprezentanţii mediului de afaceri
etc.
1.6 Facilitarea organizării unor
manifestări științifice internaționale
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● Pregătire an universitar
2020-2021
● Analiză activitate început
de semestru
- renovarea şi dotarea a 2 săli de ● Proiectul de renovare a
seminar la etajul 7 al corpului C, cu
sălii C2 cu ajutorul
sprijinul companiilor de IT
companiei Endava a fost
amânat
- atragerea a cel puțin 2 noi companii ● Colaborarea cu
în programul de stagii de practică
companiile Bloomberg,
Vitesco Technologies,
SignantHealth
- organizarea a cel puțin 2
evenimente pe semestru, la care să
participe studenți și reprezentanți din
companiile de IT

implicarea
evenimentelor

● Stagii Pe Bune
● Innovation Labs 2020
● Spring School 2020
● Idea Jam 2020

● Online Talks @ FII
în
organizarea ● ConsILR
internaționale ● FROM

09, 18, 25, 30.
09.2020
27.11.2020

Martie 2020

Martie 2020
Aprilie 2020
Aprilie 2020
Ianuarie- Februarie
2020
aprilie-mai 2020
Decembrie 2020
Septembrie 2020

și valorificarea rezultatelor obținute Ecodam, Eurolan, ConsILR, MFOI,
în publicații științifice de impact FROM și naționale FII Code, FII
internațional
Practic
(o parte din evenimente au fost
anulate (Ecodam), iar o parte din
evenimente au fost amânate pentru
2021 (Eurolan, MFOI))
1.7 Evaluarea inserției pe piața - 2 întâlniri pe semestru cu companii
muncii a absolvenților
de IT din Iași pentru a găsi cele mai
bune soluții pentru toți cei implicați
1.8 Stabilirea de parteneriate cu - implicarea a cel puțin 2 companii în
mediul de afaceri pe diverse direcţii
fiecare din evenimentele mari pe care
le organizează facultatea

1.9 Organizarea de evenimente - o întâlnire pentru
privind stagiile de practică
programului de stagii
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● FII Code
● FII Practic
● Hack4Life, Be a Stroke
Hero Hackathon

● Premierea studenților FII
● Stagii pe bune

● Mai multe companii (e.g.
Beenear, Bloomberg,
Centric, Bitdefender,
Amazon, Continental,
Heaven Solutions https://profs.info.uaic.ro/
~itc2fii/collaborations.ph
p) s-au implicat în
conferințele pe care le-am
organizat în 2020
lansarea ● Programul de stagii a fost
lansat în Martie

August 2020
Iunie 2020
15.02.2020

28.09.2020
07.03.2020
Martie-Noiembrie
2019

Martie 2020

- cel puțin 2 companii internaționale ● Colaborarea cu
invitate să participe la programe de
companiile Bloomberg,
internship
Vitesco Technologies,
SignantHealth
1.10 Organizarea de întâlniri între - organizarea unei întâlniri între cel ● companiile de IT din Iași
angajatori şi absolvenţii facultăţii
puțin 10 angajatori și cel puțin 50 din
au fost invitate să
absolvenții FII
participe online la
(întâlnirile între companiile de IT și
susținerile de
studenții FII s-au redus foarte mult
licență/disertație ale
în anul 2020, datorită pandemiei)
studenților FII
1.11 Analiza și identificarea de - cel puțin 5 studenți beneficiari ai ● Implicarea în proiectul
soluții privind reducerea abandonului acțiunilor remediale și de consiliere
ROSE care are ca scop
şcolar
reducerea abandonului
școlar (responsabilă
Corina Forăscu)
● Acțiunile remediale, de
consiliere și stimulare a
implicării studenților își
propun ca principal
obiectiv reducerea
abandonului școlar în
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Martie 2020
Iulie 2020

Permanent

2. Cercetare

2.1 Dezvoltarea și susținerea unor
strategii care sporesc impactul
cercetării, relevanța și o mai bună
difuzare a rezultatelor

- finanțarea participării la manifestări
științifice a cel puțin 5 colegi care au
acceptate articole la conferințe de
rang A*, A și B
- 8 doctoranzi participanți la
conferințe și evenimente
(în 2020 conferințele și evenimentele
s-au organizat on-line)

2.2 Identificarea și gestionarea
oportunităților de comercializare a
rezultatelor cercetării și a transferului
tehnologic, prin dezvoltarea relațiilor
de colaborare cu mediul de afaceri,
inclusiv prin intermediul proiectelor
de cercetare care au prevăzută o
asemenea componentă
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- 3 proiecte de cercetare ce implică
colaborări cu companiile de IT în
derulare
- 2 noi contracte de parteneriat cu
companiile de IT

rândul studenților de anul
I
● Participarea la KES (rang
B) cu 3 profesori (F.
Olariu, A. Iftene, A.
Panu) și 3 doctoranzi (S.
Boghiu, G. Coca, C.
Ursache) și 2 masteranzi
(C. Simionescu, R.
Ungureanu)
● Participarea la ConsILR
cu 4 doctoranzi, și 4
profesori și la RoCHI cu
6 masteranzi
● În cadrul proiectului
PrivateSky s-a semnat un
contract de cercetare cu
compania: OgorLab SRL
● UAIC, prin reprezentanți
din FII, este membră în
DIZ - Digital Innovation

Septembrie 2020

Decembrie 2020

Octombrie 2020

05.08.2020

3. Asigurarea calității

Hub-ul lansat și acreditat
în 2020
3.1 Analiza și identificarea de soluții - 5 evenimente de rang A*, A sau B ● Vezi 2.1 de mai sus
privind ameliorarea poziției facultăţii la care să participe cadrele didactice
în
clasamentele
naţionale
şi ale Facultății
internaționale
3.2 Implementarea standardelor de - Întocmirea chestionarului de ● Subcomisia de calitate
control intern/managerial
autoevaluare
a
stadiului
de
a Facultății
implementare a SCM
● Secretar șef
- Verificarea îndeplinirii obiectivelor
și indicatorilor asociați
3.3. Elaborarea și actualizarea - Procese verbale ale ședințelor ● Subcomisia de calitate a
datelor de contact privind: cadrele inițiate de Subcomisia pentru
Facultății
didactice, angajatorii, partenerii Managementul
Calității
în ● Secretar șef
Facultății, absolvenții
colaborare
cu
membrii
Departamentului
pentru
Managementul Calității
Baze de date actualizate cu:
● Contact Cadre didactice
● Contact Angajatori
● Număr parteneriate
● Număr de Intership-uri
● Absolvenți angajați
● Absolvenți neangajați
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Permanent

Permanent

Permanent

4. Etica universitară

5. Resurse umane

6. Buget, patrimoniu

● Absolvenți care își continuă
studiile la zi
● Numărul de răspunsuri/chestionare
completate de către cadrele
didactice
4.1 Promovarea principiilor de etică - curs de etică la nivelul studenților ● Cursul de etică s-a
universitară
doctoranzi, număr estimat al
desfășurat în semestrul 2
participanților 5
(D. Trandabăț)
5.1 Organizarea concursurilor de - 4 posturi vacante scoase la concurs ● Semestrul 2 - 1 post de
recrutare şi promovare a personalului în fiecare semestru
profesor, 5 de asistent
didactic universitar, a personalului
● Semestrul 1 - 5 post de
de cercetare, didactic-auxiliar şi
conferențiar și 4 de
nedidactic
asistent
5.2
Facilitarea
participării - cel puțin 5 colegi beneficiari ai ● Stagiile Erasmus+ au fost
personalului angajat în activităţi stagiilor de tip Erasmus+
amânate pentru 2021
de predare şi cercetare în programe
de
mobilităţi
naţionale
şi
internaţionale
6.1 Urmărirea încadrării cheltuielilor - atragerea a cel puțin 10.000 de lei ● S-au atras în jur de
în bugetele previzionate
fonduri
suplimentare
pentru
12.000 de lei pentru
organizarea
de
conferințe
și
organizarea
evenimente
evenimentelor din 2019
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Semestrul 2

Semestrul 2

Semestrul 1

Permanent

6.2 Urmărirea realizării previziunilor
bugetare referitoare la încasări
6.3 Depunerea proiectelor cu
finanţare din bugetul public și
fonduri europene

6.4 Monitorizarea proceselor de
achiziţii de echipamente, materiale
etc. şi reducerea întârzierilor în
derularea acestora

6.5 Actualizarea regulamentelor şi
procedurilor operaţionale
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- aplicarea pentru fonduri MEN ● Am aplicat pentru
pentru organizarea a 4 evenimente
atragerea de fonduri la
evenimentele ConsILR,
FII Code și FII Practic
- reducerea restanțelor cu 50%
● Decan
● Administrator facultate
- depunerea a 4 proiecte de finanțare ● POC: A. Iftene
● PCE: D. Gifu
● H2020 (3): D. Gifu, A.
Iftene, D. Lucanu
● UEFISCDI: A. Iftene
● COST: C. Forascu
- monitorizarea tuturor achizițiilor ● Decanul, Administratorul
din facultate
șef al facultății și
Administratorul financiar
au fost implicați în
realizarea planului de
achiziții și monitorizarea
implementării acestuia.
- actualizarea planului operațional și ● Am actualizat Planul
a celorlalte regulamente dacă e cazul
Operațional
și

Permanent
Permanent

Permanent

Noiembrie Decembrie 2020

Regulamentul
de
organizare și funcționare
a Consiliului Facultății
6.6 Actualizarea sitului web al - afișarea permanentă a știrilor ce țin ● Responsabili site
facultăţii cu informații de interes de activitățile facultății pe site și pe
Facultatea de Informatică
pentru comunitatea academică
rețelele sociale

Decan,
Prof. dr. Adrian Iftene
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