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PLAN OPERAȚIONAL 
 

Anul universitar 2017-2018 
 

Obiectiv Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului Responsabil(i) Termene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfecționarea și 
extinderea 
activităților 
specifice 
realizării misiunii 
didactice 

Elaborarea Raportului de evaluare internă pentru programul de studii de licenţă 
Administrație publică-IF   

Responsabil program de studii AP-IF   
Comisie elaborare raport 

Decembrie 2017 – 
martie  2018 

Elaborarea Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii de  
masterat  

Responsabili programe de studii  de 
masterat 
Comisie elaborare raport 

Ianuarie 2018 – 
aprilie 2018 

Evaluarea materialelor  de învățare elaborate de cadrele didactice 

RCD 
Comisiile de evaluare și asigurare a 
calității la nivelul programelor de 
studii gestionate de DAP 

Februarie-martie 
2018 

Realizarea programării activităților didactice 

Cadrele din Comisia pentru activitatea 
didactică, desemnate de directorul de 
departament să participe la elaborarea 
orarelor 

Februarie 2018, 
septembrie 2018 

Încheierea de protocoale de colaborare sau convenții de practică pentru 
efectuarea stagiilor de practică de specialitate la diverși angajatori 

Director departament 
Îndrumătorii de practică 

Decembrie 2017 –
mai 2018 

Analiza mutațiilor de pe piața muncii, a nevoilor de competențe ale 
angajatorilor și a planurilor de învățământ din alte universități din țară și 
străinătate 

Comisiile de evaluare și asigurare a 
calității la nivelul programelor de 
studii 
 

Mai-iunie 2018 

Alegerea disciplinelor opționale de către studenți Comisia pentru activitate didactică 
Îndrumători de an 

Iunie 2018 

Revizuirea planurilor de învățământ 

Director Departament 
Comisiile de evaluare și asigurare a 
calității la nivelul programelor de 
studii 

Iunie-Iulie 2018 

Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (L, M) 
Comisii de finalizare studii Februarie 2018 

Iunie - Iulie 2018  

Realizarea statului de funcții pentru anul universitar următor 

Director departament 
Comisia de întocmire a statului de 
funcții 

 
Septembrie 2018 
 
 



Departamentul Drept și Administrație publică 
Plan operațional 2017-2018 

 

 /  3 
 

2

Colectarea, verificarea şi arhivarea fişelor de disciplină pentru anul universitar 
următor 

Responsabili programe de studii  
 

Septembrie - 
Octombrie 2018 

Obiectiv Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului Responsabil(i) Termene 

Dezvoltarea 
activității de 

cercetare 
științifică 

Organizarea conferinței științifice internaționale anuale Centrul de Studii Juridice si 
Administrative Ianuarie-mai 2018 

Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti (L şi M) şi participarea la 
concursurile profesionale (inclusiv la nivel naţional) 

Centrul de Studii Juridice si 
Administrative 
Cadre didactice coordonatoare  

Activitate 
permanentă /  
mai 2018 

Realizarea rapoartelor privind activitatea de cercetare științifică la nivelul 
departamentului 

Director departament 
Comisia pentru cercetare științifică 

Ianuarie-februarie 
2018 

Întărirea 
legăturilor cu 
mediul socio-
economic și 

creșterea 
vizibilității  

Participarea la organizarea de către facultate a evenimentului “Zilele Porților 
deschise la FSED”  

Comisia pentru probleme studenţeşti, 
cooperare internaţională şi interacţiune 
cu mediul socio-economic 

Aprilie-mai 2018 

Participarea la organizarea de către FSED a unui eveniment de orientare 
profesională și elemente de practică, în colaborare cu angajatori  

Comisia pentru probleme studenţeşti, 
cooperare internaţională şi interacţiune 
cu mediul socio-economic 

Martie-aprilie 2018 

Participarea cadrelor didactice la acţiunile de promovare a ofertei educaţionale 
a Universităţii din Pitești / FSED 

Comisia pentru probleme studenţeşti, 
cooperare internaţională şi interacţiune 
cu mediul socio-economic 

Mai-iunie 2018 

Promovarea  programelor de studii de masterat gestionate de DAP 
Director departament &  
Responsabili programe de studii 
masterat 

Iunie - septembrie 
2018 

Participarea la evenimentele organizate de partenerii din mediul socio-
economic 

Comisia pentru probleme studenţeşti, 
cooperare internaţională şi interacţiune 
cu mediul socio-economic 
Îndrumătorii de an 

Activitate continuă 

Actualizarea paginii web a departamentului Director departament  
Responsabil pagină web Activitate continuă 

Întărirea parteneriatelor cu universităţile şi asociaţiile profesionale din 
ţară/străinătate pentru realizarea de activități ştiinţifice comune şi  pentru 
creşterea mobilităţii (studenţi şi cadre didactice - ambele sensuri) şi 
avizibilităţii programelor departamentului 

Director departament   
Comisia pentru probleme studenţeşti, 
cooperare internaţională şi interacţiune 
cu mediul socio-economic 

Activitate continuă 

Obiectiv Acțiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului Responsabil(i) Termene 
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Director departament, 
 Lect. univ. dr. Daniela Iancu  

 

Creşterea 
calităţii 

activităţilor şi 
proceselor 
desfășurate  

Realizarea planurilor de activitate a structurilor cu atribuții de evaluare și 
asigurare a calității  

Comisiile de evaluare și asigurare a 
calității la nivelul programelor de 
studii 
Responsabil de calitate la nivelul 
departamentului 

Ianuarie 2018 

Evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor în raport cu procesul educațional 
Responsabil de calitate la nivelul 
departamentului 
 

Iunie-iulie 2018 

Evaluarea periodică a cadrelor didactice Responsabil de calitate la nivelul 
departamentului 

Ianuarie –februarie 
2018 

Elaborarea rapoartelor privind evaluarea și asigurarea calității la nivelul 
departamentelor/ programelor de studii 

Comisiile de evaluare și asigurare a 
calității la nivelul programelor de 
studii 
Responsabili de calitate la nivelul 
departamentelor 

Septembrie 2018 


