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Scop
Creşterea prestigiului şi vizibilităţii facultății pe plan național și international prin măsuri
specifice în domeniul educației, cercetării științifice, managementului organizațional al
instituției, dar și derulării de proiecte europene și internaționale.
Obiective la nivel de facultate – în concordanță cu strategia globală a Universității
Obiective
I. Activitatea de predare
și dezvoltarea ofertei
educaţionale

Indicatori

Ţinte

Cel puțin 3/4 din discipline
cu
compatibile cu tendințele de
cu
pe piața forței de muncă de la
nivel european și internațional
10% minimumdin numărul
absolvențilorla
nivelul
Ponderea absolvenților care au facultății
beneficiat pe durata studiilor sau
de servicii de orientare, Fiecare student care dorește să
consiliere în carierăși plasare se
angajeze
să
aibă
pe piața muncii
posibilitatea de a participa la
cel puțin 2 interviuri facilitate
de facultate.
Cel puțin 1 program de studii
Numărul de programe de studii
predate în limbi străine
predate în limbi străine
acreditate
Numărul de studenți străini
înmatriculați în FSEII

1. Compatibilizarea planurilor
Ponderea disciplinelor
de învăţământ cu specificațiile
structura
compatibilă
din Cadrul Național al
tendințele internaționale
Calificărilor și cu tendințele la
nivel european

2.
Creșterea
dimensiunii
internaționale a programelor
de studii ale FSEII cu cel
puțin 5% față de anul 20162020

3. Autorizarea unor
programe se studiu

noi

4.Adaptarea
ofertei
educaţionale
de
formare
continuă la cerințele pieței
muncii

Numărul de cadre didactice
din străinătate pentru a
desfășura activități academice
prin programe Erasmus + sau
echivalente
Numărul de programe in
domeniul
de
licenta
informatica economica si
inginerie economica
Numărul
de
programe
postuniversitare/ specializare/
prefecționare și calificare

Cel puțin 2 programe de
licenta care se derulează în
perioada 2016-2020
Cel
puțin
2
programe
postuniversitare
care
se
derulează în perioada 20162020
Cel puțin 2 programe de
specializare / perfecționare

care se derulează în perioada
2016-2020
Cel puțin 1 program de
calificare care se derulează în
perioada 2016-2020

II.Activitatea de cercetare
ştiinţifică.
Număr activității de cercetare
1. Creşterea rolului cercetării
(normelor și fracțiunilor de
ştiinţificecu 5% din nivelul
normă) în totalul activității
normelor / fracțiunilor din
cercetătorilor
și
cadrelor
normele de bază
didactice din FSEII
2. Crearea de facilități de înalt Numărul
de
platforme,
nivel în cadrul FSEIIprin programe și laboratoare noi de
realizarea de platforme de cercetare
cercetare, acces la baze de
date indexate internațional,
programe specifice domeniilor
de cercetare – economie,
informatică
și
inginerie,
laboratoare,
și
creșterea
veniturilor din cercetare cu 5 Sume atrase din cercetare
%
3.Intensificarea
participării Numărul de proiecte de
FSEII la soluționarea unor cercetare transdisciplinare (cu
probleme
comune
ale participarea unor membri din
mediului socio-economic din cel puțin două facultăți
Vestul
și
Nord-Vestul diferite)
României
Crearea unor echipe de
cercetare transdisciplinare şi
plurisectoriale
(mediu de
afaceri - mediu academicsocietatea civilă) dinamice,
capabile să răspundă cerinţelor
noilor provocări, competiţii şi
direcţii de cercetare

4.

Integrarea

Cel puțin 1,2 articole ISI, ISI
Proceeding,
BDI/cadru
didactic
titular/4
ani
1 laborator (Laborator de
Teoria Deciziei și Economie
Comportamentală)
1 laborator (Laborator de
Management & Marketing)
1 bibliotecă virtuală cu acces
la baze de date indexate
internațional
Obținerea de cel puțin 35.000
lei venituri din cercetare în 4
ani.
Cel puțin 1 proiect
cercetare transdisciplinar

de

Cel puțin 1 echipă formată din
5-7 persoane la nivelul FSEII
și filiale ce pot să se implice în
expertizarea
formulării,
implementării și monitorizării
politicilor socio – economice
dezvoltate la nivel județean și
regional și identificarea de noi
surse de finanțare pentru
facultate în sensul problemelor
identificate

Numărul de proiecte noi cu
participare internațională

Cel
puțin
1
proiectcu
participare internațională

Număr de voluntari recrutați
de
către
FSEII
(studenți/masteranzi)
și
implicații în activități de
cercetare
cercetării Ponderea creditelor pentru

Cel
puțin
5
studenți/
masteranzi voluntari / an
universitar.

Minimum o medie de 15%

ştiinţifice
în
activitatea
didactică, mai ales la nivelul
programele de master prin
creșterea cu 15% a creditelor
pentru cercetare în totalul
creditelor transferabile de
studii la nivelul programelor
5. Diseminarea și valorificarea
prin participarea la congrese,
conferințe, workshop-uri și
simpozioane și publicare a
rezultatelor
cercetării
desfășurate
–
creșterea
participării și publicării cu cel
puțin 5% față de 2016-2020

cercetare în totalul creditelor
transferabile de studii la
nivelul programelor de master
(cursuri de metodologie a
cercetării,
practică
de
cercetare,
pregătirea
disertației)

pentru programele de master

Apariția rezultatelor cercetării
științifice
obținute
din
obiectivele nr.2 și 3 în cel
Număr de apariții în reviste
puțin 2 publicații indexate
BDI (minimum 3 baze de date)
BDI (altele decât publicațiile
UVVG) /4 ani.
Participarea
în
vederea
diseminării
cercetării
Numărul
de
manifestări
științifice
obținute
din
științifice la care s-a participat
obiectivele nr. 2 și 3 la cel
puțin 2 manifestări științifice
internaționale/4 ani.
Organizarea
în
vederea
Numărul
de
conferințe
diseminării
cercetării
internaționale organizate sau
științifice
obținute
din
co-organizate de FSEII
obiectivul nr.2 și 3 a cel puțin
4
manifestări
științifice
internaționale organizate/coorganizate de FSEII/4 ani
Număr cărți de autor, cărți în
colaborare/volume coordonate
publicate în edituri de prestigiu
internațional (A1) sau prestigiu
recunoscut
(A2)
;
Număr cărți de autor, cărți în
colaborare/ volume coordonate
publicate laedituri nationale
acreditate CNCS
Număr capitole in carti
publicate la edituri de prestigiu
international (A1) sau prestigiu
recunoscut
(A2);
Număr
capitole in carti publicate la
edituri nationale acreditate
CNCS
Ponderea articole în reviste
indexate ISI Thompson

Realizarea și publicarea a cel
puțin
1
carte
în
colaborare/volume coordonate
în
edituri
de
prestigiu
internațional
(A1)
sau
prestigiu recunoscut (A2) și a
cel puțin 2 cărți în colaborare/
volume coordonate publicate
la edituri nationale acreditate
CNCS/ 4 ani
Realizarea și publicarea a cel
puțin 2 capitole încărți
publicate la edituri de
prestigiu internațional (A1)
sau prestigiu recunoscut (A2)
și a cel puțin 4 capitole în
colaborare/
volume
coordonate publicate la edituri
nationale acreditate CNCS / 4
ani
Creștere
cuminimum5%
pentru fiecare specializare

față de raportarea anterioară
Ponderea studii în volume ale
unor conferințe indexate ISI
(ISI Proceedings)

III. Relaţia cu mediul
socio-economic și
cultural.
Cel puțin 10 parteneriate
pentru programe de internship
Numărul de
convenții

parteneriate

/

Cel puțin 70 convenții de
practică

1. Dezvoltarea de parteneriate
Cel puțin 4 burse de merit
cu care FSEII derulează
acordate de companii
programe de internship / stagii Număr de burse de merit
de practică cu 20 % mai mult acordate către companii pentru
Definirea a cel puțin 3
față de 2016-2020
studenți/masteranzi meritoși
activități anuale prin care
FSEII să obțină venituri
”Oferta antreprenorială FSEII”
antreprenoriale și să participe
la evenimente cu caracter
antreprenorial și de recrutare
forță de muncă
2.Creșterea activității derulate Numărul de întâlniri cu Cel puțin 3 /an universitar
cu și pentru Alumni
Alumni
Număr de voluntari recrutați
de către FSEII (studenți Cel
puțin
5
studenți/
/masteranzi) și implicații în masteranzi voluntari / an
activități specifice relației cu universitar.
mediul socio-economic și
cultural, inclusiv Alumni

IV. Administraţie şi
infrastructură.
Dezvoltarea resurselor
instituţionale
Modernizarea spațiilor de
învățământ și cercetare, a
Procent din bugetul anual 5%din bugetul anual de
dotării tehnice a FSEII prin
investiții în echipamente și investiții în echipamente și
realizarea unor investiții mai
aparatură
aparatură
mari cu 3% față de anul 20162020

DECAN,
Prof. univ. dr. Cristian Haiduc

