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PLAN OPERAŢIONAL PE ANUL 2014

N

I.

Domeniu

Obiectiv

Actiuni preconizate pt.
îndeplinirea obiectivului

Cuantificare
obiectiv

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

1. Aplicarea noii legi a educaţiei
(legea nr. 1 din 5.01.2011)

1. Aplicarea prevederilor legii în
toate activităţile curriculare ale
facultăţii

Pachet criterii

Extrabuget

Decan
Comisia de
învăţământ

15.02.2014

2. Integrarea examinării în
proiectarea procesului educativ

1. Îmbunătăţirea conţinutului
silabusurilor la discipline

Toate disciplinele

Extrabuget

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii
Comisia de relaţii
cu studenţii

30.04.2014

3. Lărgirea paletei şi calităţii
resurselor de învăţare

1. Creşterea numărului de cursuri în
format clasic şi electronic şi a
numărului de calculatoare la
dispoziţia studenţilor (sala de
calculatoare, laborator de
informatică etc.)
1. Modernizarea metodelor de
predare
2. Extinderea folosirii mijloacelor
media în predare, achiziţionarea
unor softuri de specialitate

Toate disciplinele

Bugetul facultăţii

30.05.2014

Cursuri de bază

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia
administrativăşi
de cercetare
Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia
administrativă şi
de cercetare

Învaţamânt

4. Predarea - resursă de învăţare

30.05.2014

Nr.
Crt.

Domeniu

Obiectiv

Actiuni preconizate pt.
îndeplinirea obiectivului

Cuantificare obiectiv

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

5. Flexibilizarea raportului
studenţi/cadre didactice în funcţie
de specificul disciplinelor

1. Îmbunătăţirea raportului
studenţi/cadre didactice în funcţie
de specificul fiecărei discipline

Toate disciplinele

Extrabuget

30.04.2014

6. Oferirea unor programe de
stimulare şi recuperare

1. Flexibilizarea sistemului de
consultaţii

Toate disciplinele

Extrabuget

1. Dinamizarea şi actualizarea
cercetării la nivelul
departamentelor

1. Elaborarea unor programe de
cercetare la nivelul
departamentelor şi al programelor
de master pentru anul universitar
2013/2014
1. Participare la competiţiile
CNCS cu un număr de cel puţin
douăproiecte la fiecare
departament
2. Promovarea informării cu
privire la competiţiile de granturi
europene şi participarea la
competiţie cu cel puţin un grant
european
1. Publicare de studii în reviste de
specialitate din ţară ( B + C) şi
străinătate (indexate BDI şi ISI)

Minimum trei programe

Extrabuget

Şapte proiecte/
Departamente

Extrabuget

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii
Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia
administrativăşi
de cercetare
Directori
departament
Responsabili
programe
master
Directorii
centrelor de
cercetare

Minim cinci articole de
centru de cercetare

Extrabuget

30.09.2014

1. Prezentarea rezultatelor
cercetării în cadrul conferinţelor
desfăşurate la centrele de
cercetare ale facultăţii
2. Susţinerea unor comunicări
ştiinţifice în cadrul unor
conferinţe de profil naţionale 3.
Prezentare rezultatelor cercetării
la Congrese Internaţionale de
specialitate cotate ISI

Minim cinci comunicări
de centru de cercetare

Bugetul
facultăţii,
bugetul
granturilor de
cercetare
existente

Directorii
centrelor de
cercetare
Directorii de
granturi
Directorii
centrelor de
cercetare
Directorii de
granturi

2. Promovarea resurselor de
cercetare proprii şi participarea la
competiţiile de granturi naţionale
şi internaţionale

II.

Cercetare

3. Creşterea aportului cadrelor
didactice, masteranzilor şi
doctoranzilor la fluxul principal de
publicaţii din ţarăşi din străinătate
4. Diseminarea cât mai eficientă a
rezultatelor cercetării

30.05.2014

30.05.2014

30.09.2014

30.12.2014

Nr.
Crt.

III.

Domeniu

Obiectiv

Actiuni preconizate pt. îndeplinirea
obiectivului

Cuantificare obiectiv

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

5. Diseminarea electronică a
rezultatelor cercetării teoretice şi
aplicate realizată în cadrul facultăţii

1. Înfiinţarea unei publicaţii
electronice a facultăţii pentru
publicarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice pe fiecare program de studii

Pagină web

Bugetul
facultăţii

30.09.2014

1. Elaborarea unor principii şi practici
eficiente de recrutare a noilor studenţi
ai facultăţii

1. Iniţierea unor programe în
învăţământul de specialitate
preuniversitar pentru creşterea calităţii
lecţiilor
2. Stabilirea criteriilor de admitere
3. Elaborarea unor materiale de
prezentare, diseminarea de informaţii
despre programele de studii în mediul
şcolar
4. Stabilirea de comisii mixte pentru
deplasare în licee
5. Integrarea în cadrul site-ului
facultăţii a unor informaţii cât mai
detaliate asupra ofertei educaţionale a
facultăţii pentru anul univ. 2013/2014
1. Elaborarea unor chestionare pentru
cunoaşterea nivelului de satisfacţie al
studenţilor în raport cu dezvoltare
profesională asigurată de programe

Patru programe Trei
materiale de prezentare
Paginăweb – link special

Bugetul
facultăţii

Comisia
administrativă şi
de cercetare
Directorii
centrelor de
cercetare
Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii
Prodecan

1. Monitorizare concursuri didactice
2. Studiu despre rezultatele
absolvenţilor şi despre inserţia lor
profesională
3. Menţinerea numărului de absolvenţi
care-şi continuă studiile la nivel de
master în cadrul programelor oferite
de facultatea noastră
4. Promovarea celor mai bine pregătiţi
dintre studenţii noştri în cadrul
studiilor doctorale oferite de
facultatea noastră

Patru studii

Studenti
2. Crearea unor instrumente de
feedback cu privire la impactul
activităţilor educative şi aplicate
oferite studenţilor la diferitele forme
de studii

3. Angajarea facultăţii, a
departamentelor în valorificarea
calificării universitare

30.05.2014

15.03.2014
15.03.2014

15.03.2014
15.03.2014

Chestionare

Bugetul
facultăţii

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii
Prodecan
Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii
Prodecan

30.05.2014

30.05.2014

Nr.
Crt.

IV

Domeniu

Organizare
culturală

Obiectiv

Actiuni preconizate pt.
îndeplinireaobiectivului

Cuantificare obiectiv

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

4. Organizare unor dezbateri împreună
cu specialişti din afara facultăţii asupra
oportunităţilor profesionale şi
cerinţelor specifice pentru orientarea
în carieră a absolvenţilor

1. Organizarea de dezbateri la nivelul
fiecărui departament, în funcţie de
specificul acesteia, cu specialişti din
afara facultăţii asupra oportunităţilor
profesionale şi cerinţelor specifice
pentru orientarea în carieră a
absolvenţilor

Minim patru întâlniridezbatere

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii
Prodecan

30.05.2014

1. Susţinerea activităţilor culturale
desfăşurate în cadrul unităţilor
constitutive ale facultăţii,
departamentelor, centrelor de cercetare

1. Organizarea unor conferinţe
culturale deschise participării tuturor
celor interesaţi pe domenii specifice
FSPLC, prin excelenţă o facultate
deschisă promovării culturii şi
schimbului intercultural
1. Diseminarea informaţiei cu privire
la schimburile universitare prin
intermediul programului Erasmus în
rândurile studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor FSPLC
2. Angajarea facultăţii, alături de
Departamentul de Relaţii
Internaţionale, în selecţionarea celor
mai buni studenţi în vederea studierii
la universităţi străine
3. Diseminarea informaţiei cu privire
la schimburile universitare prin
intermediul programului Erasmus
către cadrele didactice din facultate
4. Activităţi de informare a studenţilor
cu privire la alte programe de
schimburi interuniversitare (Agenţia
de Burse şi Credite, Fulbright, ale UE,
Consiliului Britanic etc.)

Minimum opt conferințe

Directori
departament
Directorii
centrelor de
cercetare

30.09.2014

Decan
Prodecan
Responsabil
pentru Relaţiile
Internaţionale

15.04.2014

1. Actualizarea şi completarea bazei
de date, întreţinerea corespondenţei,
schimb de informaţii
2. Încheierea unui număr de cel puţin
două noi acorduri de colaborare cu
instituţii de învăţământ superior şi
cercetare

Bază de date

Decan
Prodecan
Responsabil
pentru relaţiile
internaţionale

15.04.2014

1. Promovarea programelor europene
de schimburi interuniversitare la
nivelul facultăţii şi al departamentelor

V.

Relatii
Internationale

2. Aplicarea strategiei privind
cooperările internaţionale şi extinderea
relaţiilor de colaborare cu instituţii de
învăţământ superior şi cercetare în
domeniile:, Limba Română - Limbi
Străine Jurnalism,Ştiinţe Politice

Activităţi de informare

Contracte

Extrabuget

Bugetul
facultăţii

Extrabuget

Nr.
Crt.

Domeniu

Universitate
şi societate

Obiectiv

Actiuni preconizate pt.
îndeplinireaobiectivului

Cuantificare obiectiv

Sursă
finanţare

Responsabil

3. Pregătirea programului reuniunilor
internaţionale pentru anul 2014

1. Pregătirea programului
manifestărilor ştiinţifice internaţionale
ale facultăţii

Bază de date
Link site
Invitaţii

Bugetul facultăţii
şi extrabuget

1. Elaborarea unor cursuri
universitare şi acţiuni
extrauniversitare care săţină cont de
necesităţile cele mai actuale ale
societăţii româneşti
2. Deschiderea facultăţii înspre
colaborarea cu diferitele medii sociale
prin intermediul unor contracte de
cooperare etc.
1. Elaborarea planurilor strategice şi
operaţionale la nivelul facultăţii şi al
departamentelor

Cursuri speciale
Contracte

Bugetul facultăţii

Directori
departament
Centrele de
cercetare
Comisia
administrativăşi
de cercetare
Decan
Prodecan
Directori
departament

Planuri strategice şi
operaţionale – câte cinci
planuri

Extrabuget

1. Creşterea responsabilităţii la nivel
de departament
2. Definirea şi alocarea unor
responsabilităţi precise
3. Implicarea sporită a cadrelor
didactice tinere
1. Extindere spaţii şi dotarea
laboratoarelor existente cu aparatură
modernă
2. Constituirea de laboratoare proprii
de cercetare la fiecare departament

Fiecare departament
Toate cadrele didactice
tinere (asistenţi, lectori)

Extrabuget

Toate laboratoarele

Bugetul facultăţii

4. Acordarea unei atenţii sporite
atragerii de noi surse de finanţare ale
facultăţii adiţional celor tradiţionale

Diversificarea resurselor financiare:
buget, taxe, servicii, granturi

Noi resurse financiare

1. Câştigarea unei vizibilităţi sporite
prin intermediul paginii de internet a
facultăţii

1. Actualizarea permanentă a paginii
web a facultăţii

1. Racordarea permanentă a facultăţii
la nevoile unei societăţi aflate în
proces de armonizare europeană

VI.

1. Elaborarea strategiilor facultăţii şi
departamentelor

2. Realizarea unui sistem de
management performant şi obţinerea
eficienţei administrative

3. Îmbunătăţirea spaţiilor de
învăţământ şi cercetare, precum şi
dotarea adecvată a acestora

VII.

VIII

Management
şi Resurse
Umane

Informatizare
și
comunicare

Pagină web

Buget şi
extrabuget

Extrabuget

Decan
Prodecan
Directori
departament
Decan
Prodecan
Directori
departament

Termen

15.04.2014

30.09.2014

28.02.2014

Permanent

Decan
Responsabili de
discipline
Directori
departament

30.10.2014

Decan
Responsabili de
discipline
Directori
departament

30.10.2014

Comisia de
învăţământ

25.02.2014

Nr.
Crt.

IX

X.

Domeniu

Bugetul

Managementul
calității

Obiectiv

Actiuni preconizate pt. îndeplinirea
obiectivului

Cuantificare obiectiv

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

2. Constituirea unei baze de date şi
informaţii adecvate

1. Realizarea unei baze de date,
elaborarea unor materiale informative
şi rapoarte de evaluare periodică

Bază de date

Bugetul
facultăţii

Comisia de
învăţământ

25.02.2014

3. Acordarea unei atenţii sporite
informării publice cu privire la
activităţile ce au loc în cadrul
facultăţii

1. Informaţii publice prin intermediul
unor materiale de prezentare în
format clasic şi electronic

Publicarea programelor de
studii, silabusuri, cursuri,
cerinţe de evaluare,
regulamente, etc pe site- ul
FSPLC şi în format clasic

Bugetul
facultăţii

Decan
Prodecan
Directori
departament

1. Repartizarea cheltuielilor conform
normelor financiare şi regulilor UVT

1. Repartizarea bugetului facultăţii în
funcţie de activităţile specifice ale
acesteia, conform normelor financiare
ale UVT

Buget facultate

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia
administrativăşi
de cercetare

2. Auditare

1. Acţiuni de auditare a facultăţii

O acţiune

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia
administrativă
şi de cercetare

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia de
asigurare a
calităţii

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii

1. Elaborarea planurilor de asigurare a
calităţii pentru anul 2014

1. Definirea de responsabilităţi
precise, elaborare periodicămateriale
de informare şi rapoarte de evaluare

Două materiale de informare

2. Reaşezarea, restructurarea,
diferenţierea şi accentuarea relevanţei
programelor de studii prin aplicarea
concluziilor degajate din evaluarea
anuală a programelor de studii

1. Evaluarea anuală a programelor de
către o comisie de curriculum la nivel
de facultate cu participarea şi a unor
specialişti din afara facultăţii

Un material

3. Evaluarea cadrelor didactice de
către studenţi

Evaluarea periodică a cursurilor,
lucrărilor practice, seminariilor de
către studenţi

O acțiune/semestru

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii

30.04.2014

31.12.2014

15.04.2014

30.05.2014

15.05.2014

30.04.2014

Nr.
Crt.

Domeniu

Obiectiv

Actiuni preconizate pt. îndeplinirea
obiectivului

Cuantificare obiectiv

Sursă
finanţare

Responsabil

4. Realizarea evaluării colegiale

1. Aplicarea sistemului de evaluare
colegială la nivelul departamentelor
2. Punerea în practică a unui sistem
de interasistenţă la nivel de discipline
şi departamente

O acţiune/semestru

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii

1. Realizarea evaluării de către
conducerea facultăţii
2. Dezbateri pe tema acestor evaluări
la nivelul facultăţii, departamentelor şi
studenţilor conform standardelor UVT
şi comisiei de specialitate nivel
ministerial

O acţiune/semestru

1. Achiziţia de carte pentru a asigura
îmbunătăţirea accesului studenţilor,
masteranzilor, doctoranzilor şi a
cadrelor didactice la informaţie

1. Achiziţia de carte ştiinţifică în
domeniile de licenţă, masterat şi
doctorat ale FSPLC

Minimum o sută de titluri de
domeniu de licenţă

2. Încheierea de abonamente la bazele
de date ale revistelor electronice de
specialitate

1. Abonamente la bazele de date ale
revistelor electronice de specialitate
din domeniile de licenţă, masterat şi
doctorat ale FSPLC

Minimum zece abonamente

3. Atragerea de donaţii de carte

1. Donaţii de carte de la instituţii şi de
la persoane fizice

Minimum două donaţii

5. Realizarea evaluării de către
conducerea facultăţii

XI.

Biblioteci

Bugetul
facultăţii

Bugetul
facultăţii,
bugetul unor
granturi

Decan
Comisia
administrativă
şi de cercetare

Bugetul
facultăţii

Decan
Comisia
administrativăşi
de cercetare

Bugetul
facultăţii

DECAN,
Prof.univ.dr. Petre MAREŞ

Discutatã și aprobată în ședința Consiliului Facultății din data de 14.01.2014

Decan
Comisia de
învăţământ
Comisia de
asigurare a
calităţii

Departemente
Comisia
administrativă
şi de cercetare

Termen

30.04.2014

30.04.2014

Permanent

Permanent

Permanent

