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I. CONSIDERENTE GENERALE
Facultatea de Științe Economice și Drept (FSED) este unitatea funcțională care elaborează și gestionează
programe de studii universitare de licență și masterat în următoarele domenii: Administrarea Afacerilor,
Administrație Publică, Contabilitate, Drept, Economie și Afaceri Internaționale, Finanțe, Management
și Marketing.
Planul Strategic al FSED a fost realizat având în vedere:
1. misiunea Universității din Pitești asumată prin Carta Universității;
2. planul strategic de dezvoltare instituțională 2016-2020;
3. planul managerial al Decanului FSED;
4. cerințele specifice învățământului superior în domeniile economic, juridic și administrație
publică.
Misiunea FSED este să formeze și să perfecționeze personal calificat și înalt calificat pentru domeniile
economic, juridic și administrație publică și să dezvolte cercetarea științifică în domeniile menționate.
Obiectivul principal al FSED este îmbunătățirea rezultatelor activităților educaționale și de cercetare
științifică în scopul creșterii vizibilității și poziției facultății în mediul academic național și internațional.

II. OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivul strategic 1: Perfecționarea și extinderea activităților specifice realizării misiunii didactice
a facultății
Direcții principale de acțiune:
 Actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor în funcție de cerințele formulate
de actorii relevanți de pe piața muncii și de evoluția legislației;
 Elaborarea și publicarea de noi cursuri, îndrumare, culegeri de practică și actualizarea celor
existente, ca sarcină permanentă a cadrelor didactice;
 Revigorarea practicii analizei în departamente a conținutului noilor materialelor de învățare;
 Folosirea resurselor pe care le oferă platforma e-learning a Universității atât pentru
învățământul cu frecvență redusă cât și pentru cel cu frecvență;
 Menținerea în condiții bune a infrastructurii de educație și de cercetare existente și realizarea
demersului pentru îmbunătățirea acesteia, prin achiziționarea de aparatură, calculatoare, softuri de specialitate;
 Asigurarea unei funcționări corespunzătoare a laboratoarelor de criminalistică și informatică;
 Asigurarea repartizării echitabile a spațiilor ce se vor da în folosință în cadrul noului campus
universitar în scopuri educaționale, de cercetare și administrative;
 Continuarea demersurilor de îmbunătățire a procesului de informatizare a departamentelor și
a activității administrative;
 Realizarea demersurilor către conducerea universității pentru asigurarea perfecționării
cadrelor didactice prin urmarea programelor de formare continuă;
 Continuarea procesului de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante, îndeosebi a unor
posturi de asistent, menite să atragă tineri absolvenți în activitatea didactică, în conformitate
cu politica de resurse umane a universității;
 Coordonarea procesului de acreditare a unor noi programe de studii de masterat și de evaluare
periodică a tuturor programelor de studii;
 Urmărirea procesului de întocmire a documentelor școlare în concordanță cu reglementările
interne și legislația în vigoare;
 Supravegherea activităților desfășurate la nivelul secretariatului pentru asigurarea furnizării la
un nivel de calitate ridicat a serviciilor către studenți;
 Implementarea de noi metode de predare și evaluare pentru creșterea nivelului de pregătire
teoretică și practică a studenților;
 Îmbunătățirea ofertei de stagii de practică;
 Realizarea unui dialog constant cu studenții, prin reprezentanții acestora și prin realizarea de
sondaje, în scopul identificării posibilităților de îmbunătățire a procesului de învățământ;
 Încurajarea atragerii de surse de finanțare, atât prin participarea la competiții naționale și
internaționale pentru fonduri europene și de cercetare, cât și prin derularea unor programe de
formare continuă pentru salariații din administrația publică locală, pentru care există deja
solicitări.

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea activității de cercetare științifică
Direcții principale de acțiune:
 Actualizarea periodică a planurilor de cercetare științifică, elaborate la nivelul
departamentelor, în funcție de cele mai noi evoluții în domeniile de interes și tendințele
existente la nivel național și internațional;
 Aprofundarea direcțiilor actuale de cercetare și definirea altora noi;
 Sprijinirea cadrelor didactice pentru constituirea unor colective de cercetare capabile să obțină
granturi prin competiție internă și internațională;
 Atragerea în colectivele de cercetare a studenților cu abilități de cercetare care urmează
învățământul masteral;
 Creșterea numărului de articole publicate în reviste indexate ISI și asigurarea recompensării
autorilor conform procedurilor de stimulare a cercetării științifice ale Universității din Pitești;
 Asigurarea gestionării corecte și în timp real a producției științifice a facultății;
 Instituirea unui sistem de recunoaștere și apreciere a rezultatelor științifice în cadrul
comunității facultății noastre;
 Realizarea demersurilor de dezvoltare a competențelor și abilităților de cercetare către
conducerea Universității din Pitești și adoptarea de schimb de bune practici în cercetarea
științifică între cadrele didactice ale facultății;
 Încurajarea și sprijinirea cadrelor didactice, îndeosebi a celor tinere, pentru folosirea
instrumentelor de cooperare internațională în vederea perfecționării lor profesionale;
 Stimularea participării cadrelor didactice la manifestări științifice, în țară și în străinătate;
 Continuarea organizării conferințelor științifice cu participare internațională în domeniul
dreptului, administrației publice și al științelor economice;
 Continuarea organizării conferințelor științifice anuale ale studenților și transformarea lor în
manifestări științifice naționale.
 Stimularea participării studenților în olimpiade și competiții studențești naționale;
 Eficientizarea colaborărilor existente cu alte universități sau unități de cercetare din țară și din
străinătate și încheierea unor noi acorduri de colaborare;
 Sprijinirea revistelor editate de facultatea noastră, pentru ca acestea să obțină cotarea în
categoria B+ și indexarea lor în noi baze de date internaționale;
 Înființarea de programe de studii de doctorat în domeniile științelor juridice și științelor
economice.
Obiectivul strategic 3: Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic și creșterea vizibilității
facultății
Direcții principale de acțiune:
 Realizarea de parteneriate cu agenții economici și instituțiile publice interesate în
recrutarea forței de muncă din rândul absolvenților facultății noastre și în implementarea
unor proiecte;
 Actualizarea permanentă a paginii web a facultății;
 Extinderea colaborării cu facultăți de profil din țară și străinătate;
 Organizarea de vizite în licee, porți deschise și alte evenimente care să ne permită
popularizarea ofertei educaționale;
 Prezența în mass media vizuală și scrisă;




Informarea și participarea la reuniunile naționale consacrate problemelor actuale ale
învățământului superior economic, juridic și administrativ.
Participarea la consultările anuale organizate de Institutul Național al Magistraturii și de
Asociația Facultăților de Economie din România.

Obiectivul strategic 4: Creșterea calității activităților și proceselor desfășurate în facultate
Direcții principale de acțiune:
 Revizuirea regulamentelor, metodologiilor și procedurilor facultății;
 Întărirea funcției de control a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și a hotărârilor adoptate de
forurile de conducere ale universității și facultății;
 Revigorarea procesului de evaluarea periodică a activității desfășurate de cadrele didactice
și de personalul auxiliar și folosirea rezultatelor drept criteriu decisiv pentru ierarhizarea personalului;
 Implementarea și consolidarea unei culturi a calității în facultate;
 Monitorizarea activității de asigurare a calității programelor de studii universitare de licență
și masterat. Toate activitățile de asigurare și evaluare a calității vor ținti asigurarea unui proces
educațional de înaltă calitate adaptat cerințelor actuale ale pieței muncii și societății bazate pe
cunoaștere;
 Asigurarea îndeplinirii standardelor de calitate asumate de Facultate și a celor elaborate de
ARACIS;
 Extinderea conceptului de învățământ centrat pe student;
 Încurajarea participării tuturor membrilor comunității academice la dezvoltarea și
implementarea unui sistem modern și eficient de asigurare a calității în domeniul educației.
Prezentul plan strategic a fost avizat în ședința Consiliului Facultății de Științe Economice și Drept
din data de 16 decembrie 2016 și intră în vigoare la data aprobării.
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