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Programul operațional al Departamentului de Ştiinţe Economice din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie pentru anul universitar 2015 – 2016 a fost
elaborat în scopul orientării activităților manageriale în această perioadă. Programul
operațional se încadrează în liniile generale ale Strategiei de dezvoltare a Facultății și
detaliază:
- obiectivele care decurg din aceasta,
- acțiunile preconizate pentru îndeplinirea obiectivului respectiv
- indicatori care permit cuantificarea obiectivului
- responsabilul pentru atingerea obiectivului
- termenul stabilit pentru atingerea obiectivului
Planul operațional este structural pe următoarele capitole:
- Educație
- Cercetare
- Studenți
- Antreprenoriat
- Relații cu instituții publice, administrația locală și mediul economic
- Management

I. Educație
Nr. crt.

Obiectiv

Acțiune

1

Adaptarea programelor de învăţământ la nevoile

Elaborarea de anchete în randul firmelor,

numărul de anchete

mediului socio-economic

elevilor, studenților în scopul identificării

număr de subiecți incluși

Indicator

Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare /
învăţare

prin

utilizarea

de

echipamente

Elaborare materiale de curs în format PPT

si

pondere cursuri în format PPT
din total

Directorul

31.03.2016

Departamentului de

Directorul

30.09.2015

Departamentului de
Stiinţe Economice

tehnologii performante
3

Termen

Stiinţe Economice

nevoilor acestora
2

Responsabil

Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare /

Organizarea de sesiuni de formare pentru

învăţare prin utilizarea de metode activ –

cadrele didactice in

participative moderne

didactice, utilizarii mijloacelor informatice,

număr de ore/cadru didactic

Decan/Prodecan

30.06.2016

Numărul mediu de ore de

Directorul

Permanent

asistență efectuate

Departamentului

domeniile metodicii

comunicarii
4

Îmbunătățirea activității de monitorizare a modului
de derulare a activităților didactice

Monitorizarea sistematică a activității didactice

Stiinţe Economice

de

II. Cercetare
Nr. crt.

Obiectiv

Acțiune

1

Creşterea nivelului de recunoaştere şi de

Crearea de echipe de lucru în cadrul programelor de

vizibilitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

cercetare la nivelul Facultății respectiv prin cooperarea cu
colegi de la alte Facultăți/Universități

Indicator

Responsabil

Numărul de echipe create

Responsabilul cu

Numărul de conferințe la care

activitatea de

se participă

cercetare pe

Termen
Permanent

departamentul de

Participarea la conferinţe ştiinţifice prestigioase şi

Ştiinţe Economice

prezenţa în publicaţiile ştiinţifice recunoscute pe plan
naţional şi internaţional.
2

Creșterea calității manifestărilor academice

Constituirea unui comitet de evaluare a articolelor

Numărul de articole evaluate.

respectiv a revistei Facultății de Știinte

prezentate / propuse spre publicare în revista Facultății de

activitatea de

Economice, Informatică şi Inginerie

Știinte Economice

cercetare pe

Responsabilul cu

15.05.2016

departamentul de
Ştiinţe Economice
3

Creșterea vizibilității manifestărilor academice

Elaborarea unui program de promovare a manifestărilor

Numărul de baze de date în

respectiv a revistei Facultății de Știinte

academice respectiv a revistei Facultății de Știinte

care este indexată revista

Economice, Informatică şi Inginerie

Economice, Informatică şi Inginerie

Responsabilul cu

31.03.2016

activitatea de
cercetare pe
departamentul de
Ştiinţe Economice

4

Dezvoltarea
internaţionale
Universităţii.

și
și

consolidarea

relaţiilor

Participarea cadrelor Facultății de Știinte Economice,

Numărul

îmbunătăţirea

imaginii

Informatică şi Inginerie

prezentate

internaționale.

la manifestări științifice

străinătate

de
/

articole

publicate

în

Responsabilul cu
activitatea de
cercetare pe
departamentul de
Ştiinţe Economice

30.06.2016

III. Studenți;
Acțiune

Indicator

Responsabil

Creșterea ponderii conținutului practic

gradul de inserție pe piața muncii (%

Decan, Prodecan

formarea de competenţe profesionale care să

al

studenți care se angajează / care

,Directorul

permita inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii

transmitere.

Nr. crt.
1

Obiectiv
Creșterea

angajabilității

absolvenților

prin

cursurilor

și

metodelor

de

urmează un nivel superior de studii)

Termen
30.06.2016

Departamentului de
Stiinţe Economice,

2

Promovarea activității practice a studenților

Încheierea

de

contracte

pentru

activitatea de practică a studenţilor.

Numărul de contracte încheiate.

Decan, Prodecan

Numărul de studenți in practică.

,Directorul

30.04.2016

Departamentului de
Stiinţe Economice
3

Orientarea vocațională a studenților

Organizarea unui Birou de orientarea

Numărul de beneficiari ai serviciilor

vocațională a studenților

Biroului de orientare vocațională

Decan, Prodecan

30.06.2016

,Directorul
Departamentului de
Stiinţe Economice

4

Dezvoltarea

parteneriatului

cu

îmbunătăţirea serviciilor studenţesti.

studenţii

si

Monitorizarea

calității

serviciilor

oferite studenților (evaluare de către

Nivelul de satisfacție al studenților
privind serviciile studențești.

studenți)

Decan, Prodecan

30.06.2016

,Directorul
Departamentului de
Stiinţe Economice

5

Motivarea studenţilor merituoși

Oferirea

de

facilităţi

studenţilor,

respectiv participarea la programe de
mobilități internaționale.

Numărul de studenți participanți la
programe de mobilități internaționale.

Decan, Prodecan
,Directorul
Departamentului de
Stiinţe Economice

30.06.2016

IV. Antreprenoriat
1.
Nr. crt.
1

Acțiune

Indicator

Responsabil

Realizarea de parteneriate cu mediul de afaceri

Numărul de parteneriate

Directorul Biroului

încheiate

Antreprenoriat

Obiectiv
Dezvoltarea

activității

antreprenoriale

a

Universităţii prin crearea cadrului de colaborare a
cadrelor

didactice

Economice,

ale

Informatică

Facultății
şi

de

Știinte

Inginerie

Realizarea de studii, consultanță pentru firme contracte

Termen
permanent

Numărul de contracte

cu

încheiate.

reprezentanți ai mediului economic pe domeniile
Valoarea contractelor

lor de expertiză.

încheiate
2

Promovarea competențelor existente în cadrul

Organizarea de workshop-uri pe diverse teme

Numărul

Facultății de Știinte Economice

de interes, cursuri de formare managerială și

organizate

de

evenimente

antreprenorială.

Decan, Prodecan

30.06.2016

,Directorul
Departamentului de
Stiinţe Economice,
Directorl Biroului
Antreprenoriat

3

Promovarea imaginii Universităţii in mediul

Organizarea unor „scoli de vara” pe teme

Numărul de activități

academic şi profesional național si international

economice.

Numărul de participanți

Responsabilul cu
activitatea de
cercetare

30.06.2016

V. Relații cu instituții publice, administrația locală și mediul economic
Nr. crt.

Obiectiv

Acțiune

1

Dezvoltarea parteneriatelor cu reprezentanți ai

Elaborarea de proiecte comune cu firme, ONG-

Numărul

mediului socio-economic – firme și ONG – în

uri, instituții publice.

elaborate.

cadrul

unor

proiecte

finanțate

din

Indicator

fonduri

de

Responsabil
proiecte

Prodecan

Permanent

,Directorul

Valoarea proiectelor aprobate

nerambursabile

Decan,

Termen

Departamentului
Stiinţe

spre finanțare.

de

Economice,

Directorl

Biroului

Antreprenoriat
2

Promovarea

imaginii

Universităţii

în

cadrul

unităților din învăţământul preuniversitar

Organizarea de activități și proiecte comune

Numărul

de

activități

/

între studenţi și elevii din clasele a XI-a, a XII-

proiecte

,Directorul

a.

Numărul de elevi / studenți

Departamentului

Crearea și implementarea de programe pentru

implicați

dezvoltării

Stiinţe
Directorl

absolvenți de liceu în domeniile orientării
profesionale,

Decan,

Prodecan
26.04.2016
de

Economice,
Biroului

Antreprenoriat

competențelor

antreprenoriale, de comunicare etc.
3

Promovarea imaginii Universităţii
economic și social.

în mediul

Participarea la evenimente culturale, artistice şi

Numărul de evenimente la

sportive.

care se parcipă

Organizarea evenimentului „Zilele Facultatii de
Stiinte Economice, Informatică şi Inginerie”

Decan

30.06.2016

23.11.2015

VI. Management
Nr. crt.
1

2

3

4

5

Indicatori
masurabili
Numar
posturi
vacante

Responsabilitate

Termen

Resurse

A.1 Propuneri pentru scoaterea
la concurs a
posturilor didactice vacante pentru anul
universitar 2015-2016

Director department

Septembrie
2015

- Personalul
departamentului;
- P.O. — 41 dinManualul Calitatii;
- Birotica.

A.2 Avizarea mentinerii in activitate a cadrelor
didactice şi de cerecetare care au implinit varsta
legala de pensionare pentru anul universitar
2015- 2016

Director department

01.09.2015

- Personalul
departamentului;
- P.O. —41 din Manualul Calitatii;
- Birotica.
- Personalul
departamentului;
- Codul de etica;
- Birotica.

Numar
pensionari

- Personalul
departamentului;
- P.O. — 06 dinManualul Calitatii;
- Birotica.
- Personalul
departamentului;
- Birotica.

Numar fişe

Activitatea

A.3 Prelucrarea Codului de etica cu toate cadrele
didactice din Departament
- Asigura şi verifica respectarea eticii i deontologiei
profesionale la nivelul departamentului
A.4 Avizarea fişelor de autoevaluare
personalului didactic de cercetare

Consiliul
Departamentului

Consiliul
Departamentului
Director department

25.09.2015
Permanent

ale

Director department

Septembrie
2015

A.5 Tematica
şedintelor de consiliul al
Departamentului va fi astfel selectata
şi abordata
incat sa contribuie explicit la perfectionarea
profesionala, mai ales pedagogica a membrilor

Director department

Lunar

Director Departament,
conf. univ. dr. DELIA DAVID

Numar
şedinte

Numar
şedinte

