A. Management

Obiectiv

Acţiuni preconizate

Finanţare
necesară Responsabil Termen
(estimativ)

1. Dezvoltarea şi adaptarea
funcţiilor programului
informatic în conformitate cu
specificaţiile noului Regulament
de activitate profesională a
studenţilor

Decan

septembrie
2006

2. Organizarea suportului
logistic pentru acordarea
Suplimentului la Diplomă

Decan

mai 2006

Prof. Vasile
BOTA

mai 2006

4. Evaluarea şi recalibrarea
structurii anului universitar
pentru anul 2006-2007

Decan

septembrie
2006

5. Reevaluarea principiilor
pentru accesul studenţilor la
faciliităţile oferite de facultate
(cămine, bibliotecă, tabere, etc.)

Prodecan

iunie 2006

1. Modernizarea
managementului
3. Reorientarea sistemului
serviciilor
consilierilor de ani din facultate
pentru studenţi
spre servicii de consiliere în
cadrul sistemului ECTS

2. Creşterea
1.Elaborarea unui calendar
operaţionalităţii financiar pentru facultate
serviciilor
administrative
2. Integrarea tuturor
din facultate
cheltuielilor din facultate într-un
sistem unic de urmărire

Administrator februarie
de facultate 2006
Administrator
mai 2006
de facultate

3. Proiect pentru creşterea
calităţii serviciilor oferite în
căminele studenţeşti

Prodecan

iunie 2006

1. Definirea şi implementarea
unor manifestări specifice
facultăţii

Decan, Şefi
de catedre

permanent

Secretar
ştiinţific

iunie 2005

Prodecan,
Şefi de
catedre

iunie 2006

1. Definirea unei strategii pe
termen lung şi mediu pentru
structura corpului didactic din
facultate

Decan, Şefi
de catedre

decembrie
2006

2. Definirea unui set de proiecte
interne menite să promoveze
facultatea în actualul mediu
academic concurenţial

Decan, Şefi
de catedre

permanent

1. Proiectarea unui sistem de
evaluare a activităţii
5.000
personalului didactic auxiliar şi RON
administrativ

Conf. Gabriel septembrie
OLTEAN
2006

2. Îmbunătăţirea sistemului de
evaluare a personalului didactic
şi de cerceatre

Conf. Gabriel decembrie
OLTEAN
2006

3. Definiea unui
sistem pentru
2. Definirea şi realizarea unui
5.000
imaginea
set de materiale pentru
RON
identităţii
prezentarea facultăţii
facultăţii
3. Proiectarea şi implementarea
unor noi pagini web pentru
facultate

4. Promovarea
unui sistem
concurenţial în
obţinerea
calităţilor
academice

5. Îmbunătăţirea
sistemului de
normare şi
evaluare a
activităţilor
personalului din
facultate

B. Educaţie

Obiectiv

Acţiuni preconizate

Finanţare
necesară
Responsabil
(estimativ)

Termen

1.
Implementarea
învăţământului
pe cicluri,
LMD.

1. Evaluarea procesului didactic
desfăşurat la anii I

Decan

iunie 2006

2. Pregătirea disciplinelor care
apar în planurile de învăţământ
la anul II

Decan, Şefi
de catedră

septembrie
2006

3. Propuneri privind
completarea noilor planuri de
învăţământ cu discipline
facultative

Decan

iunie 2006

4. Evaluarea învăţământului
desfăşurat în cadrul Şcolii
Doctorale

Prof. Monica septembie
BORDA
2006

5. Elaborarea şi adoptatrea unor
măsuri pentru creşterea
atractivităţii studiilor de master

Prof. Virgil
DOBROTĂ

mai 2006

Director
centru
CTMED

aprilie
2006

Director
centru
CTMED

permanent

Director
program
CONCORD

permanent

Decan, Şefi
de catedre

permanent

Prof.
Corneliu
RUSU

septembrie
2006

1.Identificarea formelor de
învăţământ compatibile cu
2. Diversificarea educaţia la distanţă
activităţilor de
educaţie
2. Training pentru corpul
10.000
continuă şi la
didactic din facultate pentru
RON
distanţă,
educaţia la distanţă şi e-learning
promovarea elearning
3. Valorificarea platformelor
proiectate în facultate pentru elearning
3. Creşterea
eficienţei
proceselor
didactice prin
susţinerea
iniţiativelor care
promovează
învăţământul
formativ şi
participativ

1. Stimularea pregătirii şi
evaluării continue a studenţilor
şi asigurarea unui caracter
transparent pentru procesul
didactic.
2. Implementarea unei reviste
electronice dedicate
doctoranzilor şi studenţilor

5.000
RON

3. Organizarea sesiunii
ştiinţifice studenţeşti
4. Stabilirea calendarului
concursurilor profesionale
pentru anul universitar 20062007

4.000
RON

Secretar
ştiinţific

mai 2006

Secretar
ştiinţific

octombrie
2006

C. Cercetare

Obiectiv

1. Parteneriat
"universitate mediu
economic" în
susţinerea
activităţilor de
transfer
tehnologic şi a
proiectelor de
finanţare

2. Creşterea
operaţionalităţii
centrelor de
cercetare din
facultate în
scopul
racordării lor la
spaţiul european
al cercetării
D. Studenţi

Acţiuni preconizate

Finanţare
necesară
Responsabil
(estimativ)

Termen

1. Încheierea de acorduri de
parteneriat cu instituţii şi
companii

Decan

permanent

2. Promovarea facultăţii ca
membru activ în cadrul
asociaţiei profesionale ARIES

Decan

permanent

3. Promovarea activităţilor de
cercetare la manifestări
expoziţionale naţionale şi
internaţionale

Secretar
ştiinţific

permanent

1. Redefinirea obiectivelor
centrelor de cercetare

Directori de
centre

februarie
2006

2. Actualizarea informaţiilor de
pe paginile de web alocate
centrelor de cercetare

Directori de
centre

permanent

Finanţare
necesară
Responsabil
(estimativ)

Obiectiv

Acţiuni preconizate

1.Creşterea
rolului
asociaţiei
absolvenţilor
(ALUMNI) ai
facultăţii

1. Promovarea asociaţiei

Prodecan

permanent

2.Întocmirea unui calendar de
activităţi

Prodecan

mai 2006

2. Atragerea
absolvenţilor de
liceu spre
specializările
oferite de
facultate

1. Elaborarea materialelor
promoţionale pentru faculatate

3.000
RON

Decan

februarie
2006

2. Acţiuni de prezentare a
3.000
facultăţii în licee, prin massRON
media şi la manifestări specifice

Decan

permanent

1.Stabilirea regulamentului de
funcţionare pentru
departamentul de practică şi
relaţii cu firmele

Prodecan

februarie
2006

Prodecan

mai 2006

Director
departament
de orientare
profesională

permanent

3. Conectarea
studenţilor din 2. Definitivarea regulamentuluii
facultate la piaţa pentru noul sistem de
forţei de muncă desfăşurare a practicii în
facultate
3. Organizarea unor acţiuni de
recrutare a
studenţilor/absolvenţilor în
firme de profil
Decan,
Prof.dr.ing. Dan Pitică

5.000
RON

Termen

