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Denumire proiect
Modernizarea cursurilor, activităților practice
Revizuirea planurilor de învățământ, în scopul dezvoltării și promovării abilităților și competențelor cerute de piața forţei de muncă
Accentuarea caracterului practic al activităților de laborator, aplicațiilor, proiectelor de an, proiectelor de licență și disertație
Dezvoltarea în facultăți a activității cercurilor științifice studențești
Dezvoltarea sistemului de consiliere academică, profesională şi psihologică a studenţilor pe întreaga perioadă a studiilor, prin CCOC
Inițierea şi dezvoltarea unor programe de formare continuă și de perfecționare a cadrelor didactice, cercetătorilor și consilierilor de studii
Implementarea, în parteneriat cu studenții, a unor măsuri de redresare a situațiilor școlare problematice și de scădere a abandonului școlar
Implementarea de mecanisme adecvate pentru o comunicare permanentă între studenți, consilierii de studii și cadrele didactice, pentru identificarea problemelor și
analiza acestora împreună cu reprezentantii studentilor
Susținerea participării studenților la competiții interne, naționale și/sau internaționale cu caracter științific, cultural
Stimularea rezultatelor profesionale deosebite, premierea performanței în educație și cercetare.
Lărgirea și consolidarea relațiilor de parteneriat cu universități de prestigiu din străinătate
Stimularea mobilităților Erasmus+ de tip incoming și outgoing
Atragerea de profesori și cercetători internaționali
Valorificarea în media a performanțelor studenților și realizărilor cadrelor didactice
Organizarea de expoziții de arhitectura cu lucrări ale studenților FAU
Reconfigurarea si completarea site-ului FAU UTCN
Realizarea de materiale de prezentare ale universitatiile in limba engleză
Promovarea unui sistem de criterii pentru scoaterea posturilor didactice la concurs
Recalibrarea sistemului de evaluare internă a cadrelor didactice în corelație cu componentele de bază ale activității acestora (activitatea didactică, cea de cercetare și de
dezvoltare instituțională) și cu standardele naționale și internaționale pentru evaluarea universităților
Susținerea participării la programe de perfecționare sau de formare continuă pentru cadrelor didactice, pentru personalului didactic auxiliar, administrativ și nedidactic
Măsuri privind îmbunătățirea comunicării in FAU
Initierea de parteneriate cu administrațiile locale
Susținerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor și a tinerilor cercetători la manifestări științifice internaționale de prestigiu
Identificarea și valorizarea infrastructurii de cercetare prin extinderea colaborării dintre colectivele de cercetare din cadrul UTCN
Stimularea valorificării rezultatelor cercetării prin publicarea în reviste internaționale de prestigiu, cotate ISI
Sprijinirea demersurilor pentru înființarea Institutului de cercetare interdisciplinară in spatiile UTC-N
Extinderea serviciilor wireless in clădirile FAU UTCN

