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PLAN OPERAŢIONAL ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
I. PREMISE
A. OBIECTIVE STRATEGICE (PROGRAM MANAGERIAL PERIOADA 2016-2020)
 FORMARE INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ
 ORIENTAREA SPRE STUDENȚI
 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI INOVARE
 CONTRIBUŢIE ACTIVĂ LA DEZVOLTAREA LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ
 RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
 MANAGEMENT STRATEGIC ŞI GUVERNANŢĂ
B. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiective tactice
Acţiuni
Soluţii pentru realizarea obiectivului strategic:
FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ
Elaborarea statului de funcţii- personal didactic pentru
Dinamizarea procesului didactic, a
anul universitar 2016-2017, respectându-se prevederile
metodelor de predare şi evaluare a
Legii Educaţiei Naţionale precum şi reglementările
cunoştinţelor studenţilor şi creşterea
interne ale universităţii
calităţii corpului profesoral
Stabilirea componenţei şi a numărului de grupe,
realizarea orarului şi afişarea lui
Stabilirea îndrumătorilor de an/serie, a întâlnirilor
tutoriale
Programarea examenelor, restanţelor şi creditelor
conform cerinţelor

Termene

Responsabil

Indicatori
estimaţi

1 octombrie
2016

Decan
Directori
Departament

statul

1 octombrie
2016
februarie 2017
1 octombrie
2016
Noiembrie
2016
ianuarie 2017
martie 2017
mai 2017
iulie 2017

Decan
Secretar Şef
facultate
Decan
Prodecan
Decan
Secretar Şef de
Facultate

Grupe,
orar
Graficul
întâlnirilor
programarea

Obiective tactice

Acţiuni
Evaluarea activităţii didactice a cadrelor didactice

Termene

Responsabil

conform
regulamentului
de evaluare

Decan
Prodecan
Directori de
Departament
Responsabil CEAC
Director resurse
umane
Decan
Prodecan
Comisia pentru
activitatea
didactică şi
asigurarea
calităţii
învăţământului;
Decan
Prodecan
Comisia promovare

Creşterea numărului de studenți înscrişi Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu liceele din jud.
Vâlcea şi din alte regiuni
la programele de studii din cadrul
facultăţii
permanent

Promovarea ofertei educaţionale în rândul liceelor şi a
mediului de afaceri prin elaborarea de materiale
promoţionale şi realizarea unui dialog cu viitorii
absolvenţi de liceu. Atragerea studenţilor în procesul
de promovare
Derularea de activităţi extracurriculare cu exponenţi ai
mediului preunivresitar şi ai mediului de afaceri

noiembrie
2016 –
septembrie
2017

Organizarea de mese rotunde, simpozioane

Decembrie
2016 – mai
2017

Octombrie
2016- iulie
2017

Decan
Prodecan
Comisia ce
derulează
activitatea
Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică

Indicatori
estimaţi
Fişe de evaluare

12 acorduri de
colaborare
4 participări ale
cadrelor didactice
la activităţile
organizate de
mediul
preuniversitar
24 vizite în licee

Minim o
activitate/lună

2 acţiuni

2

Obiective tactice

Acţiuni
Organizarea de întâlniri cu studenţii anului III de la
programele de licenţă privind perspectivele continuării
studiilor la programele de masterat organizate la nivelul
UCB

Sporirea gradului de satisfacţie a
studenților din cadrul facultăţii cu
privire la mediul de învăţare

Creşterea promovabilităţii, pe total
programe de studii din cadrul facultăţii

Termene

Responsabil

Decembrie
2016
Martie 2017

Decani
Comisia pentru
asigurarea
drepturilor şi
libertăţilor
academice şi a
drepturilor şi
libertăţilor
studenţilor.
Comisia pentru
activitatea didactică
şi asigurarea
calităţii
învăţământului
Decan
Prodecan
Comisia pentru
activitatea didactică
şi asigurarea
calităţii
învăţământului
Consiliul facultăţii

Continuarea elaborării de cursuri şi materiale didactice
necesare derulării activităţii didactice în condiţii de
eficienţă

permanent

Evaluarea disciplinelor, inclusiv pe parcursul
desfăşurării procesului didactic, cu includerea
rezultatelor în evaluarea finală

permanent

Îmbunătăţirea sistemelor de evaluare a cunoştinţelor
studenţilor, printr-o mai atentă stabilire a ponderii
diferitelor activităţi în acordarea calificativului final şi
pentru determinarea unei participări mai active a
acestora la procesul de învăţământ.
Îmbunătăţirea sistemului de predare

permanent

permanent

Comisia pentru
activitatea didactică
şi asigurarea
calităţii
învăţământului

Indicatori
estimaţi
3 întâlniri

Graficul elaborării
de materiale
didactice

100 Chestionare
aplicate

Fişele
disciplinelor

Minim 75%
studenţi
promovaţi

3

Acţiuni

Obiective tactice

Valorificarea relaţiei cu absolvenţii

Termene

Responsabil

Dezvoltarea relaţiei dintre tutorii de an şi seria/grupa
îndrumată

permanent

Îmbunătăţirea bazei de date ALUMNI

permanent

Comisia pentru
asigurarea
drepturilor şi
libertăţilor
academice şi a
drepturilor şi
libertăţilor
studenţilor
Cadre didactice
desemnate

Indicatori
estimaţi
Graficul
întâlnirilor cu
studenţii
îndrumaţi
Procese verbale
ale întâlnirilor

Baza de date

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic
ORIENTAREA SPRE STUDENȚI
Continuarea procesului de dinamizare a
activităţii Centrului de Consiliere şi
Informare în Carieră

Organizarea unor evenimente în parteneriat cu mediul
de afaceri local, a unor manifestări, moderne şi utile,
specifice pentru dezvoltarea personală a studenţilor,
Organizarea unor întâlniri cu studenţii pentru
dezvoltarea capacităţii de a face faţă unui proces de
recrutare şi selecţie

Creşterea gradului de implicare a
studenţilor în viaţa facultăţii

Încurajarea participării studenţilor la
programul de mobilităţi

Decembrie
2016
Martie 2017iunie 2017
săptămânal

stimularea participării studenţilor la procesul de
promovare a instituţiei;

permanent

participarea la competiţii şi manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale destinate studenţilor;

permanent

promovarea principiilor de etică şi a normelor de
deontologie profesională în rândurile studenţilor prin
descurajarea tentaţiilor de fraudă la examene sau de
plagiat la lucrările de licenţă sau disertaţie;
Organizarea de întâlniri cu studenţii şi masteranzii
pentru prezentarea programelor de mobilităţi derulate
în cadrul universităţii

permanent

permanent

Responsabil centrul
4 activităţi
de Consiliere şi
Informare în
Carieră
Responsabil centrul
o
de Consiliere şi
întâlnire/saptămân
Informare în
ă
Carieră
Decan
Minim 2 studenţi
Prodecan
Responsabil liceu
Comisia pentru
Minim 2 studenţi
activitatea de
cercetare ştiinţifică
Comisia de etică
2 întâlniri

Departamentul
relaţii
internaţionale

6 întâlniri

4

Obiective tactice

Acţiuni

Termene

Responsabil

Îmbunătăţirea metodelor de evaluarea a
studenţilor

Extinderea evaluării pe parcurs şi adaptarea practică a
cursurilor

permanent

Directori
Departament
Comisia pentru
activitatea
didactică şi
asigurarea calităţii
învăţământului
Decan
Prodecan
Responsabili baze
de practică
Decan
Coordonator
Centrul de Turism
şi Dezvoltare
Durabilă

Încheierea de protocoale/acorduri de parteneriat cu
instituţii/companii/organizaţii neguvernamentale pentru
desfăşurarea practicii de specialitate, organizarea
activităţii tutoriale în cadrul bazelor de practică
Organizarea unei Şcoli de vară de Încheierea unui parteneriat cu universităţi din ţară
precum şi cu entităţi din mediul de afaceri;
turism,
Organizarea practicii de specialitate

Februarie martie 2017

Aprilie 2017

Indicatori
estimaţi
Fişele
disciplinelor

15 acorduri de
practică

3 parteneriate

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic:
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE ŞI INOVARE

5

Acţiuni

Obiective tactice

Termene

Responsabil

Identificarea oportunităţilor pentru Continuarea întâlnirilor de lucru ce au ca obiectiv
scrierea de proiecte pentru competiţiile lansate în
atragerea de fonduri pentru cercetare
programele naţionale şi internaţionale de cercetare
Informarea cadrelor didactice din facultate asupra
competiţiilor de proiecte lansate.

permanent

Promovarea
manageriale”

permanenet

Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică
Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică
Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică
Coordonator centrul
de turism şi
dezvoltare durabilă

revistei

“Strategii Participarea cu articole realizate de cadrele didactice

Consolidarea activităţii Centrului de organizarea unui simpozion internaţional în domeniul
turismului (ca o continuare a simpozionului naţional,
de Turism şi Dezvoltare Durabilă
aflat la a IV-a ediţie, “Realităţi şi perspective în
turism”)
încheierea de parteneriate pentru iniţierea şi
contractarea unor proiecte de cercetare aplicativă

Programe de internship

Încurajarea cadrelor didactice să Înscrierea în asociaţii profesionale
participe activ în diferite organisme
Implicarea cadrelor didactice în Redactarea de proiecte de finanţare
cercetarea pe bază de proiecte
Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic:
CONTRIBUŢIE ACTIVĂ LA DEZVOLTAREA LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ
Organizarea anuală a unei săptămâni de întâlniri între
reprezentanţi ai mediului economic şi social, ai
Creşterea vizibilităţii facultăţii
învăţământului liceal şi ai comunității academice

permanent

Mai 2017

permanenet

permanenet

permanent

Coordonator centrul
de turism şi
dezvoltare durabilă
Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică
Coordonator
Centrul de turism şi
dezvoltare durabilă
Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică
Decanat

permanent

Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică

Aprilie 2017

Decanat

Indicatori
estimaţi
Baze de date

Baze de date

1 articol/cadru
didactic
1 simpozion

2 parteneriate

Cadre didactice

1 întâlnire

6

Acţiuni

Termene

Responsabil

Continuarea relaţiilor parteneriale cu mediul de
afaceri şi social, local şi naţional
Organizarea ceremoniilor de absolvire

permanent

decanat

Indicatori
estimaţi
2 parteneriate

Iulie 2017

Continuarea realizării programului de evenimente
lunare (activităţi educative, culturale, artistice, sociale)

permanent

Tutori
anul II
decanat

1 eveniment/lună

invitarea unor specialişti la susţinerea lucrărilor de

Iulie 2017

decanat

permanent

Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică

2 participări

permanent

Comisia pentru
activitatea didactică
şi asigurarea calităţii
învăţământului
Departamentul
Relaţii
internaţionale
Comisia pentru
activitatea de
cercetare ştiinţifică

2 cadre didactice

Obiective tactice

Dezvoltarea
relaţiilor
economic şi social

cu

mediul

licenţă şi disertaţie.

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic:
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
aderarea la asociaţii profesionale şi ştiinţifice şi

Creşterea participării cadrelor didactice
implicarea în colective de cercetare cu participare
la manifestările ştiinţifice
internaţională
Identificarea programelor de mobilităţi adecvate
Sporirea mobilităţii cadrelor didactice şi
studenţilor prin programul ERASMUS+

Sprijinirea cadrelor didactice în vederea accesării
programelor de mobilităţi

permanenet

permanent
2 cadre didactice
Creşterea participării cadrelor didactice Elaborarea materialeleor didactice conform plnului de
la elaborarea unor materiale de învăţământ
specialitate editate în străinătate
Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic:
MANAGEMENT STRATEGIC ŞI GUVERNANŢĂ
fişe
Promovarea unui management bazat pe Adecvarea programelor de studii la procedurile de
Comisia de calitate
calitate
transparenţă, performanţă, calitate
Director resurse
Sprijinirea promovării personalului didactic pe bază de
Raport evaluare
permanent
umane
competenţă şi performanţă profesională
Decan
Actualizarea informaţiilor, privind Facultatea, pe sitesite
ul Universităţii
APROBAT ÎN ŞEDINŢA CONSILIUL FACULTĂŢII DIN 3 OCTOMBRIE 2016
7

