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1.1.2. Prezentarea metodelor didactice aplicate în universitati de prestigiu

Permanent

Prodecan 1 (P1)

1.1.1. Participarea cadrelor didactice (CD) la module/scoli de vara/ de
perfectionare didactica si lingvistica

Termen

Dec. 2013

Sep. 2013

1.2.1. Modernizarea laboratoarelor didactice ce vor fi supuse acreditatii in
2013 (Electromecanica) si 2014 (RST)

permanent

1.2.2. Evaluarea lucrarilor de laborator si a modului de efectuare a acestora

Dec. 2013
permanent
permanent

1.2.4. Implementarea cu preponderenta a lucrarilor de laborator pe machete
didactice (minim 50%)
1.2.5. Asigurarea unui cadru corespunzator de desfasurare a practicii in
laboratoarele de specialitate / companii de profil
1.2.6. Actualizarea metodologiei proprii de practică şi încheierea convenţiilor
de practică cu instituţii din mediul economic
1.3.1. Consultarea permanenta a studentilor privind procesul de învatamânt

permanent
Iunie. 2013
Iunie. 2013

P1

1.2.3. Stimularea lucrului individual al studentului în laborator

Dir. Depart (DD)

1.1.3. Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti/ colegi/conducerea
Departamentului

Dec. 2013

1.3.2. Aplicarea unui învatamânt formativ, orientat pe problematizare

permanent

1.3.3. Focalizarea evaluarii studentilor spre deprinderile însusite, capacitatea de
analiza si generalizare, si numai partial spre capacitatea de memorarea si redare
1.3.4. Optimizarea programului orar pentru studenţi.

permanent

1.3.5. Evaluarea metodelor didactice de la un set de discipline
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Feb. 2013
Sept. 2013

Dec 2013

Data
efectuarii

Actiune desfasurata

Iulie-sept
2013
2013-14
permanent

Program de pregatire organizat
de DPPD
Curs limba Eng/Fr
programe de formare raportate
de fiecare cadru didactic

Noiembrie
2013
Martie –
Oct 2013
Sep. 2013
Febr 2014
Permanent
In curs de
semnare
Iunie, oct.
2013
Ian - Mart
2013
Sept 2013
Sept 2013
permanent
Ian 2014
Ian - Mart
2013
Ian - Mart
2013
Februarie
2013
Februarie
2013

Masa rotunda in WE
Raport autoevaluare EUA
Evaluarea cadrelor didactice
de catre conducerea
Departamentului / FECC
Referate de necesitate
Contract Orange
Analiza in sedinta DECIE
Analiza in sedinta DECIE
Solicitare: 50% experiment
Elaborarea unui acord cadru
Semnarea a 4 noi acorduri
Semnarea a 4 conventii de
practica
Analiza in sedinta DECIE
Analiza in sedinta DECIE
Analiza in sedinta DECIE
Analiza in sedinta DECIE;
masuri pt respectare reg.
neindeplinit

Observaţii

Respon
sabil

Acţiuni, programe, activităţi programate

(DD) Director
departament

1.2. Formarea deprinderilor
practice la studenti

1.1. Perfectionarea personalului
didactic

Obie
ctive
speci
fice
1.3. Centrarea pe student a
metodelor didactice

1. Domeniul asigurării calităţii in educaţie

Dome
niu

RAPORT DECAN REFERITOR LA INDEPLINIREA ACTIUNILOR DIN PLANUL OPERAŢIONAL -2013

Data
efectuarii

1.4.3. Publicarea tuturor programelor analitice pe pagina Web a
departamentului
1.4.4. Realizarea experimentala a unei pagini Web pentru un alt set de
discipline
1.4.5. Organizarea de intalniri de orientare profesionala cu studentii din anii II

Director depart.

1.4.2. Revizuirea si modernizarea anuala a programelor analitice

1.6.1. Analiza trunchiurilor comune la nivelul anilor de studiu I şi II între
domeniile înrudite şi a suprapunerii curriculare în anii III şi IV (evaluarea
consecntelor asupra calitatii actului educational)
1.6.2. Evaluarea orelor de proiect din perspectiva de transformare a lor în
activităţi de îndrumare periodica (nu pas cu pas).
1.6.4. Evaluarea externa (ARACIS) a programului de studiu Electromecanica

Director depart.

1.5.4. Lucrarea de dizertatie sa prezinte rezultate originale obtinute de
masterand si sa fie inscrisa pdf pe site FECC
1.5.5. Analiza activitatii defasurate in stagiile de masterat si licenta prin
programe europene, burse ale UE etc.

oct 2013

Sept. 2013

Noi 2013
Febr 2014

Sept. 2013

Ian - Mart
2013

Actualizare site

Iulie 2013

Dec 2013

neindeplinit

iunie 2013

Intalniri cu firme conform
opisului de evenimente
POSDRU

Dec. 2013

Noi 2013

Sedinte cu responsabilii ECTS

Sept. 2013

Noi 2013
Apr 2013

Sept. 2013

Noi 2013
Febr 2013

Masa rotunda in WE-ECAI;
EUA
Sedinte cu responsabilii ECTS
Solicitare realizare lista
competente

1.6.3. Evaluarea interna a a programelor de studii licenata (EA si RST) si
master (SECPI, IESI si SCE)
1.6.4. Evaluarea externa (ARACIS) a programelor de studii licenta (EA si
RST) si master (SECPI, IESI si SCE) prevazuta in 2014
1.6.5. Aplicarea incepand cu 2013-14 a setului de standarde minimale pentru
evaluare studentilor la fiecare disciplina dintr-un program de studiu
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Dec. 2013
Sept. 2013

Director depart.

1.5.3. Eliminarea de la master SECPI a eventualelor repetari, reluari în
totalitate, a unor capitole predate la nivel de licenta

Revizuire curriculei la
programul de studiu licenta
(26 ore)
Includerea competentelor
standard in fisele de disciplina
conform noii metodologii

Sept 2013

Mai 2013
1.5.1. Cresterea calitatii cursurilor de master (SECPI, IESI si SCE) in corelatie
cu cele de licenta
1.5.2. Prezentarea metodelor didactice aplicate în universitati de prestigiu

Actiune desfasurata

2013

Februarie
2013
iunie 2013
Apr-oct

Analiza in sedinta DECIE;
Masa rotunda in WE-ECAI;
EUA
Analiza in Birou CF a
planurilor de invatamant;
Revizuire (26 ore)

Iulie 2013

Iulie 2013

permanent

Ian - Mart
2013

Analiza in sedinte DECIE

Nov 2013

febr 2013

Sedinta DECIE si sedinte ale
colectivului de Inginerie
Electrica.

Nov. 2013
Feb – apr.
2013

Sept. 2013

Evaluare ARACIS
Ian 2013

Sedinta DECIE

neindeplinit

Observaţii

Termen

1.4.1. Revizuire curriculei la programul de studiu Electromecanica si RST

Resp.
ECTS

1.5. Cresterea calitatii
învatamântului la nivel master

Respon
sabil

Obie
ctive
speci
fice
1.4. Adaptarea procesului de
învatamânt la nivelul de dezvoltare
a stiintei si tehnologiilor din
domeniu
1.6. Evaluarea interna/externa
periodica a progamelor de studiu
pentru eficientizarea actului
didactic

Dome
niu

1. Domeniul asigurării calităţii in educaţie

Acţiuni, programe, activităţi programate
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Caravana Admiterii 2013
Porti Deschise

Iulie 2013

Mai - Iulie
2013

Caravana Admiterii 2013
Porti Deschise

Iulie 2013

Mai - Iulie
2013

Caravana Admiterii 2013
Porti Deschise

Sept 2013

Iulie 2013

Actualizare site FECC

Sept 2013

Iulie 2013

Actualizare site FECC

Sept 2013

Iulie 2013

Actualizare site FECC

Sept 2013

Noiem 2013

neindeplinit

permanent

Noiem 2013

Includerea competentelor si
calificarilor conform RNCIS

permanent

Noiem 2013

Lisa Draxlmaier – in derulare

permanent

permanent

permanent

2013

permanent

Noiem 2013

Formare continua; CISCO

Dec 2013

Feb 2014

Brosuri in ro/eng

Actualizare site FECC cu
anunturi de locuri de munca
Intalniri cu firme conform
opisului de evenimente

Observaţii

Respon
sabil
Resp.
ECTS

1.8.5. Organizarea de întâlniri ale conducerii si studentilor din anii terminali
cu angajatori potentiali din tara (de profil)
1.8.6. Organizarea unor cursuri postuniversitare sau formare continua
(specializare) conform cerintelor directe ale angajatorilor
1.8.7. Internationalizarea studiilor prin prezentarea ofertei educationale in
limba engleza pe pagina web a departamentului

Resp.
ECTS

1.8.1. Analiza evaluarilor efectuate în rândul absolventilor privind
angajabilitatea
1.8.2. Asigurarea performanţei didactice prin optimizarea procesului de
formare a competenţelor pe programe de studii de licenţă, potrivit RNCIS
1.8.3. Dezvoltarea/ajustarea de programe de studiu prin consultare directa cu
întreprinderi de profil din zona Arges si limitrofa acestuia
1.8.4. Organizarea de întâlniri/consultari cu angajatorii din zona

Mai - Iulie
2013

Resp.
ECTS

1.7.7. Master (1,5 ani):
Sisteme de Conversie a Energiei (SCE);

Iulie 2013

Resp.
ECTS

1.7.6. Master (1,5 ani):
Inginerie Electronică şi Sisteme Inteligente (IESI);

Caravana Admiterii 2013
Porti Deschise

Resp.
ECTS

1.7.5. Master (1,5 ani):
Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale (SECPI);

Mai - Iulie
2013

Resp.
ECTS

1.7.4. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Calculatoare (C )

Actiune desfasurata

Resp.
ECTS

1.7.3. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Electromecanică (EM)

Data
efectuarii

P1

1.7.2. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Reţele şi Software de Telecomunicaţii (RST)

Termen
Iulie 2013

Decan (D)

1.7.1. Învăţământ de licenţă 4 ani:
Electronica aplicată (EA)

DD

Obie
ctive
speci
fice
1.7. Asigurarea atractivitatii specializarilor si programelor
de studii
1.8. Adaptarea curriculei la cerintele
pietei fortei de munca

Dome
niu

1. Domeniul asigurării calităţii in educaţie

Acţiuni, programe, activităţi programate

2.2.1. Participari la manifestari stiintifice din strainatate indexate
2.2.2. Participari la manifestari stiintifice din tara cotate de CNCSIS
2.2.3. Sustinerea publicarii unor articole in publicatii ISI cu factor de impact
ridicat ( >1)
2.2.4. Organizarea in parteneriat a manifestarii stiintifice internationale TPE
2013
2.2.5. Organizarea in facultate a unui workshop exploratoriu in 2013 pentru
selectarea de lucrari pentru ECAI 2014, respectiv a sesiunii stiintifice
studentesti.
2.2.6. Crearea unui fond la nivelul fiecărei facultăţi pentru susţinerea financiară
a participărilor la conferinţe indexate
2.2.7. Promovarea unui coeficient de salarizare diferentiat dupa criteriul
calitatii in cercetare
2.3.1. Atragerea agentilor economici în sustinerea activitatilor de cercetare cu
caracter aplicativ
2.3.1. Implicarea în proiecte tip INOVARE, al caror scop este producerea de
tehnologii si transferarea acestora catre agentii economici.
2.3.1. Promovarea rezultatelor cercetarii in pagina web a facultatii, unde se vor
prezenta date minimale despre contracte (romana&engleza)
2.3.1. Cresterea numarului de brevete/inovatii depuse
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permanent

In derulare
Febr 2014

Includere in Google Scolar

Iunie13
sept 2014

Mai 2013
In derulare

indexarea IEEEXplore a editiei
2013 a conferintei ECAI

permanent

Iulie-sept
2013

Coptarea in bordul stiintific al
conf ECAI 14 a mai multor
personalitati stiintifice din IPB

Anual
Anual
Anual

Febr 2014
Febr 2014

Actiune desfasurata
Raport Copernicus,
informare in sedinta DECIE
realizata de editor al buletinului
Liste de recenzori ale co-org
ECAI

permanent

Noi 2013

permanent

La data
competitiei

Conform raportului de cercetare
al FECC
Promovarea si sustinere in Cons
de Admin UPIT a publicarii
s-a semnat un acord de
parteneriat pt TPE 2013
Organizarea in facultate a unui
WE – ECAI 2013
Organizarea in facultate a
sesiunii stiintifice studentesti.
Promovarea si sustinere in C
Admin UPIT a platii taxei de
publicare pentru conf BDI
S-a aplicat doar sustinerea
financiara a publicarii de art ISI
Proiecte Inovare – nefinatate;
neindeplinit
Propuneri de proiecte tip Inovare,
RAF Artie – nefinatate;

permanent

Actualizare site FECC - cercetare

Apr 2013
2013

participare la expozitii;
depuneri de brevete

Sept 2013
Nov 2013
Mai 2013

permanent
Noi 2013
Iulie 2013
Mai 2013

permanent
permanent
permanent

permanent
permanent

Noi 2013

Observaţii

Febr 2013

Chair
ECAI

Respon
sabil

permanent

Prodecan 2 (P2)

Ian 2013
Febr 2013

D+P2 +
Dir.
+Chair

2.1.5. Coptarea in bordul stiintific a personalitatilor stiintifice din domeniul
stiintific al publicatiei/conferintei

permanent

Prodecan 2

2.1.2. Extinderea bazei de date cu recenzori pe fiecare domeniu, pentru o
recenzare corecta si rapida a lucrarilor primite
2.1.3. Acţiuni pentru cresterea cotaţiei Buletinului ştiinţific Seria Electronică
şi ştiinţa calculatoarelor din categoria B+ in A
2.1.4. Acţiuni pentru indexarea IEEEXplore a editiei 2013 si in derulare pt
editia 2014 a conferintei ECAI http://ecai.upit.ro/

Data
efectuarii

Decan

2.1.1. Monitorizarea respectari cerintelor de evaluare si acreditare a
publicatiilor stiintifice ale FECC

Termen

Prodecan 2

Obie
ctive
speci
fice
2.1. Cresterea nivelului de indexare
a conferintelor si publicatiilor
stiintifice ale facultatii
2.3. Promovarea
cercetarii
tehnologice cu
impact economic

2.2. Cresterea numarului de lucrari
publicate in manifestari stiintifice
indexate si publicatii cu factor de
impact

Dome
niu

2. Domeniul asigurării calităţii cercetării universitare

Acţiuni, programe, activităţi programate

2.5.4. Dotarea cu aparatura de cercetare performanta a laboratorelor comune
din Institutului de cercetare pentru sustinerea acreditarii programelor de master
2.5.5. Dezvoltarea cercetarii interdisciplinare prin intermediul Institutului de
cercetare (IC) de la nivelul universitatii
2.5.6. Sustinerea cercetarii in domeniile prioritare din planurile nationale CDI,
corelat cu cele internationale
2.5.7. Promovarea unui coeficient de salarizare diferentiat dupa criteriul
calitatii in cercetare
2.6.1. Atragerea de cercetatori din facultate/universitate care indeplinesc
cerintele de abilitare/eligibilitate specifica
2.6.2. Acreditarea interna si nationala a centrelor/unitatilor de cercetare
2.6.3. Atragerea de tineri cercetatori din tara sau strainatate
2.6.4. Implicarea în mai mare masura a doctoranzilor, masteranzilor si
studentilor în activitatile de cercetare ale colectivelor din facultate
2.6.5. Implicarea cadrelor didactice din facultate în activitatile de cercetare ale
Institutului de cercetare de la nivelul universitatii
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Data
efectuarii

permanent

La data
competitiei

permanent

-

permanent

permanent

permanent

-

1 proiect Capacitati

permanent
permanent
Anual

2013
permanent

neindeplinit
Actualizare site FECC - cercetare

Sept 2013

Lista depusa la UPIT
Buget limitat

Mart 2013

Sustinerea acreditarii interne a
Centrelor de cercetare ale FECC

permanent
permanent

permanent
Febr 2014

permanent
permanent

Actiune desfasurata
Propuneri de proiecte tip Inovare,
RAF Artie, SEE etc
S-au depus 3/2 proiecte
Parteneriat in calitate de
promotori/parteneri
S-au depus 2/2 proiecte FP7/
RAF Artie in calitate de parteneri
/promotori

Dotare a laboratoarelor cu
probleme la acreditarea ARACIS
Laborator de comunicatii mobile
– contract Orange
Nu s-a aplicat nici o masura

In curs de
evaluare/
propunere

permanent

2 propuneri de parteneriate in
FP7 – domeniul Energie/
5 propuneri Parteneriate
Nu s-a aplicat

permanent

Sept 2013

Scoaterea de posturi la concurs

permanent
permanent

In curs
Sept 2013

neindeplinit
Scoaterea de posturi la concurs

permanent

Mart 2013

Org ses st studenteasca 2013

permanent

Iul 2013

Cadre didactice din FECC
promovate in structuri ale UPIT

Observaţii

Termen

Anual
Prodecan 2

2.4.4. Depunerea de proiecte de cercetare care se incadreaza in categoria
prioritara de sustinere a cofinantarii de catre universitate
2.4.5. Cresterea numarului de contracte de cercetare cu mediul economic
2.4.5. Anuntarea in timp util si afisarea competitiilor pe site facultate
2.5.1. Propunerea unei liste unitare de achizitie de echipamente performante
prin intermediul Institutului de cercetare de la nivelul universitatii (in limita a
30% din regia contractelor derulate de facultate)
2.5.2. Dezvoltarea armonioasa a bazei materiale si asigurarea
complementaritatii studiilor de master pe directii de cercetare consacrate sau de
perspectiva certa (evitarea suprapunerii dotarilor cu echipamente similare)
2.5.3. Modernizarea aparaturii existente

Decan

2.4.3. Cresterea numarului de proiecte de cercetare internationale in parteneriat
depuse

Prodecan 2

2.4.1. Cresterea numarului de proiecte depuse anual la competitiile de cercetare
nationale
2.4.2. Cresterea ratei de succes a proiectelor participante la competitiile de
cercetare anuale

Prodecan 2

2.5. Dezvoltarea domeniilor strategice de
cercetare si a cercetarii interdisciplinare
2.6. Acreditarea
interna si nationala
a centrelor/unitatilor
de cercetare

Respon
sabil

Obie
ctive
speci
fice
2.4. Cresterea fondurilor de
cercetare obtinute prin
competitie nationala si
internationala, respectiv cu
mediul economic

Dome
niu

2. Domeniul asigurării calităţii cercetării universitare

Acţiuni, programe, activităţi programate

P2

Dec 2013
Dec 2013

Org Admiterii 2013

Apr 2013
iunie 2013
Aug 2013
Ian 2013

Caravana Admiterii 2013
Porti Deschise
Evaluare in comisii ;
s-au definit. comisiile pt 2013

permanent

Participare la formari org de
CFM: manag educational

permanent

permanent

Participare la formari org de
CFM

permanent

Noi 2013

Conform opis evenimente

permanent

Noi 2013

neindeplinit

Dec 2013

-

Link pe site la forum studenti

permanent

Mart - Oct
2013

Autoevaluare pt EUA

Noi 2013

Organizarea in facultate a
unui workshop exploratoriu cu
participare internationala

Mart 2013

Aplicatie pt Ambasada Frantei

Sep 2013

Iul - Sep
2013

Organizarea conferintei
internaţionale TPE 2013

permanent

Mart 2013

Ghid student UPIT - strain

2013-14
Propunere
in derulare
noi 2013

Program LdV
Master international in
domeniul auto
Parteneriat Erasmus
One2One
Semnare acorduri Erasmus

D

DD

Prodecan 1

Mart 2013

Apr 2013
Oct 2013
Aug 2013
permanent

permanent

permanent
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Actiune desfasurata

P2

Data
efectuarii

P2

permanent

D

3.3.2. Pregatirea fisei de aplicatie pentru atragerea de fonduri UEFISCDI in
organizarea conferinţei int ECAI 2013 www.ecai.upit.ro
3.3.3. Organizarea conferintei internaţionale TPE 2013 (ediţia a 8-a), în
parteneriat cu alte cinci universităţi din străinătate.
http://www.iotpe.com/TPE-Conference/TPE-Conference.html
3.3.4. Dezvoltarea capaciţăţii de asigurarea a stagiilor de cercetare pentru
bursieri din spaţiul francofon, în cadrul programelor AUF.
3.3.5. Menţinerea, dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu alte
organizaţii europene şi internaţionale cu profil educational

Termen

Observaţii

D+DD+P1

3.3.1. Organizarea in facultate a unui workshop exploratoriu cu participare
internationala

P2

Respon
sabil

3.2.1. Organizarea periodica de manifestari/intalniri/mese rotunde cu
reprezentanti ai societatii civile
3.2.2. Participarea în dezbateri media asupra problemele stringente ale societati
din perspectiva stiintifica
3.2.3. Crearea unui instrument/forum adecvat de discutii pe pagina web a
facultatii
3.2.4. Îmbunătăţirea sistemului de colectarea a opiniei studenţilor şi întărirea
colaborării cu asociaţiile studenţeşti si a acestora cu societatea civila

3.3. Relaţia cu mediul academic extern

Obie
ctive
speci
fice
3.1. Dezvoltarea legaturilor
dintre Facultate si
Inspectoratele Scolare din
regiunea noastra

3.1.1. Valorificarea parteneriatelor existente cu unităţi de învăţământ din
sistemul preuniversitar prin centrul pre- si post-universitar
3.1.2. Organizarea vizitelor de prezentare a ofertei educaţionale a faculţăţii în
licee şi a acţiunilor de tip “Porţi deschise”.
3.1.3. Participarea cadrelor didactice din facultate în comisii de specialitatea
pentru acordarea gradului pentru cadrele didactice din sistemul preuniversitar
3.1.4. Implicarea cadrelor didactice din facultate în activităţi de formare
continuă dezvoltate de centrul de formare continua pentru cadrele didactice din
sistemul preuniversitar
3.1.5. Cresterea vizibilitatii Facultatii în rîndul profesorilor si elevilor

3.2. Transformarea
Facultatii într-un lider
de opinie în cadrul
societatii civile

Dome
niu

3. Domeniul relatiilor cu comunitatea academica si societatea

Acţiuni, programe, activităţi programate

4.1.4. Reorganizarea structurii administrative a facultăţii conform cerintelor
conducerii universitatii si ale Legii nr.1/2011.
4.2.1. Dezvoltarea resursei umane. Atragerea şi promovarea cadrelor didactice
şi didactic auxiliare, în condiţiile legii

D+DD+P1

4.1.3. Proiectarea incarcarii efective a salilor de predare (curs si seminar),
inclusiv pentru laboratoarele de specialitate din corp A si D, in scopul
obţinerea spaţiilor în corpurile noi ale universităţii pentru mutarea si eliberarea
salilor din acele corpuri de cladire.

Orar DECIE

Sept 2013

Sept 2013

Orar DECIE

Dec 2013

Sept 2013

Lista incarcare Sali
Vizita spatii

D

4.1.2. Realizarea incarcarii efective a salilor de predare (curs/seminar), inclusiv
pentru laboratoarele de specialitate, pentru optimizarea utilizarii acestora.

Sept 2013

Cf. UPIT

Febr 2014

Evaluarea programelor de studiu

permanent

Sept 2013
Mart 2013

Scoaterea de posturi la concurs

Dec 2013

In curs de
aprobare

Laborator de comunicatii mobile
– contract Orange

permanent

Febr 2014

Lab radiocom mobile (Contract
Orange)

permanent

permanent

Promovarea publicarii in reviste
si conferinte BDI si ISI

permanent

Apr 2013
iunie 2013
In curs de
realizare

Caravana Admiterii 2013
Porti Deschise 2013
Caravana Admiterii 2014
Porti Deschise 2014

D DD

Dec 2013

permanent

Febr 2014

Actualizare portal cercetare

permanent

Febr 2014

permanent

permanent

Contract Orange (WiFi)
Activitati cu studentii (sport,
radioclub, CISCO, etc)

permanent

permanent

4.2.4. Cresterea performantelor facultatii relativ la acreditarea si ierarhizarea
domeniilor pentru obtinerea de alocari bugetare corespunzatoare

D+DD+P1

4.2.2. Dezvoltarea laboratoarelor didactice pentru programul de studii de
licenţă Reţele şi Sw de Telecomunicaţii (acreditare nivel de incredere limitat)
4.2.3. Dezvoltarea laboratoarelor didactice pentru programele de studii de
licenţă ce urmeaza sa fie acreditate in 2013-2014

4.2.5. Cresterea numarului de studenti corelat cu cerintele pietei de munca si
conform normele ARACIS
4.2.6. Asigurarea vizibilităţii cercetării ştiinţifice şi a ofertei

educaţionale pe pagina web a facultăţii

4.2.7. Dezvoltarea infrastructurii TIC a Facultatii
4.3.1. Asigurarea serv. suport de calitate pentru studenti, inclusiv pt timp liber
4.3.2. Asigurarea serv. suport de calitate pentru personalul depart. / facultatii

Actiune desfasurata

P1

4.1.1. Organizarea cursurilor comune pentru studentii mai multor specializari
pentru obtinerea unor formatiuni de studiu rentabile financiar

Data
efectuarii

Mesaje ale secretariatului FECC

Prodecanul 1 este cel cu responsabilităţi în activitatea didactică şi relaţiile cu studenţii
Prodecanul 2 este cel cu responsabilităţi în activitatea de cercetare dezvoltare şi inovare
Planul operational a fost abrobat in sedinta consiliului facultatii din 25.06.2013.
Avizat in sedinta consiliului facultatii din 25.02.2014.

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Nicu BIZON
-7Accesibil la: http://www.upit.ro/

Observaţii

Respon
sabil

Termen

D

4.3.
Dezv.
serviciilor
suport

4.2. Dezvoltarea eficienta a Facultatii

4.1. Dimensionarea optima a
Facultatii

Obie
ctive
speci
fice

Dome
niu
4. Domeniul Management si Servicii Suport

Acţiuni, programe, activităţi programate

