PLANUL STRATEGIC Al FACULTATII DE ELECTRONICA SI
TELECOMUNICATII
PENTRU PERIOADA 2004-2007
- propunere –
Planul Strategic al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii îsi propune patru obiective
majore pentru perioada 2004-2007:
1. aplicarea Declaratiei de la Bologna si restructurarea în consecinta a planurilor de
învatamânt;
2. conectarea institutionala prin extensii universitare si programe comune (joint
programs) la spatiul universitar euro-atlantic ;
3. implicarea extinsa a facultatii în proiecte de dezvoltare (sociale, economice, culturale)
la nivel regional si national prin activitati sustinute de formare continua, expertiza,
consultanta, transfer tehnologic ;
4. profesionalizarea managementului universitar.
1. Misiune
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii îsi asuma misiunea de a promova – în
comunitatea locala, regionala, nationala si internationala – dezvoltarea unor componente
culturale specifice:
· o cultura a actiunii bazate pe cunoastere sistematica si inovatoare (cultura a competentei
stiintifice si tehnologice, competentei organizationale si a competentei cetatenesti);
· o cultura a învatarii permanente si inovatoare;
· o cultura a dezvoltarii personale si sociale;
· o cultura a atitudinii proactive si participarii;
· o cultura a dezvoltarii personale;
· o cultura a integrarii în diversitate si a globalizarii, în conditii de respect al identitatii si
de reciprocitate.
2. Viziune
Facultatea de Electronica si Telecomunicatii îsi propune ca diplomele universitare si
cunoasterea stiintifica ce poarta „marca” facultatii sa devina tot mai prestigioase,
respectiv sa se bucure de recunoastere (ceea ce înseamna sa fie preferate în fata altora)
atât pe piata muncii, cât si în sistemul academic, în comunitatea locala, regionala,
nationala si internationala. În atingerea acestui scop abordarea strategica trebuie sa tina
permanent seama de compromisul impus de urmatoarele rapoarte:
· Raportul excelenta/constrângeri financiare
· Raportul misiune / viziune – prin articulare interna si externa
3. Obiective
3.1 Învatamânt

· Cresterea calitatii procesului de învatamânt, a nivelului de competenta si performanta al
absolventilor si a serviciilor de instruire, consultanta si expertiza oferite catre comunitate.
· Trecerea la învatamântul pe cicluri (conform Declaratiei de la Bologna), fiecare ciclu
urmând sa se încheie cu diploma (prin care se atesta competente si abilitati specifice,
masurabile) si calificare.
· Flexibilizarea structurilor de învatamânt astfel încât sa permita individualizarea
parcursului de studiu, precum si trecerea la dubla specializare (double degree) si la
promovarea programelor de studiu integrate (joint degree).
· Promovarea unei oferte educationale coerente, comprehensibile, transparente si flexibile
în domeniul lifelong learning (a formarii continue si educatiei adultilor).
· Introducerea in procesul de invatamint a tehnologiilor informationale si a mijloacelor de
comunicare
· Evaluarea permanenta a calitatii procesului educational, avind in vedere toate aspectele
acestuia
3.2 Cercetare
· Cresterea calitatii activitatii de cercetare stiintifica, prin stimularea performantelor si
dezvoltarea relatiilor de cooperare cu alte colective, institutii din tara si din strainatate;
· Cresterea relevantei si calitatii activitatii de cercetare stiintifica, in vederea adaptarii la
solicitarile beneficiarilor acesteia;
· Cresterea importantei si ponderii cercetarii stiintifice în activitatea universitara;
· Diversificarea si consolidarea unitatilor autonome de cercetare, de tipul centrelor de
excelenta;
· Modernizarea managementului cercetarii stiintifice la nivelul facultatii;
· Participarea activa la crearea Parcului Stiintific din Cluj-Napoca, in cadrul UTCN.
3.3 Studenti
· Implicarea mai pregnanta a studentilor la procesul decizional, prin organizarea
reprezentarii studentilor la nivelul facultatii dupa standarde europene.
· Stimularea implicarii studentilor în comunitate.
2.4 Relatia cu societatea
· Cresterea impactului serviciilor oferite de facultate, in cadrul Universitatii Tehnice,
asupra dezvoltarii societatii;
· Intensificarea relatiilor cu comunitatea locala, regionala, nationala si internationala.
· Investigarea principalelor directii de dezvoltare a serviciilor cerute de societate;
· Participarea, împreuna cu comunitatea locala, la rezolvarea diferitelor probleme cu care
se confrunta mediul local;
· Participarea la proiecte de dezvoltare regionala;
2.5 Management
· Promovarea si implementarea unor strategii si politici antreprenoriale specifice
institutiilor educationale
· Realizarea de strategii si politici de marketing educational si de cercetare si urmarirea
implementarii acestora
· Promovarea procesului de reforma a învatamântului superior si a integrarii europene.

· Elaborarea unor politici de dezvoltare a resurselor umane, in special prin atragerea celor
mai buni absolventi, precum si a specialistilor care au urmat stagii doctorale in strainatate
in corpul profesoral si in centrele de cercetare din cadrul facultatii;
· Promovarea unui management informational performant care asigura o politica eficienta
de democratizare a informatiilor în faculate;
· Promovarea unor politici adecvate de evaluare a performantelor profesionale a
personalului academic si administrativ;

