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2
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Brutu Mădălina
Prof. univ. dr. ing.
Nicolae Viorel
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Data

Semnătura

3
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4

5

Prorector pentru
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Învăţământului
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03.10.2017
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Planul Operaţional 2017-2018 este în acord cu Planul Strategic al Centrului Frecvenţă
Redusă 2016-2020.
Obiectiv strategic

Acţiuni, programe, proiecte
preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
În domeniul Managementului Calităţii
Evaluarea internă, periodică a
programelor de studii de către
Comisiile pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii la nivelul
Centrului IFR;
Adaptarea
curriculei
la
cerinţele mediului economicosocial;
Compatibilizarea
curriculei
programelor de studii cu cea a
altor universităţi din ţară şi din
străinătate;
Monitorizarea
de
către
Comisiile pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii de la
Oferirea
unor
servicii nivelul Centrului IFR a calităţii
educaţionale
superioare procesului
instructiv
prin
studenţilor înscrişi la forma de evaluarea periodică a cadrelor
învăţământ cu frecvenţă redusă, didactice de către colegi şi de
care să le permită integrarea către studenţi
rapidă pe piaţa muncii, la Asigurarea
calităţii
finalizarea
studiilor,
prin materialelor puse la dispoziţie
implementarea
şi studenţilor IFR prin recenzarea
operaţionalizarea unui sistem de lor
de
către
specialişti
asigurare a calităţii la nivelul recunoscuţi în domeniu şi prin
centrului
urmărirea
actualizării
lor
periodice, în concordanţă cu
noutăţile apărute;
Instruirea
continuă
a
coordonatorilor de curs, a
cadrelor didactice implicate în
activitatea de seminar şi a
personalului
administrativ
implicat în activitatea IFR, prin
participarea
la
activităţile
organizate în acest sens la nivel
de universitate şi facultăţi sau
la
seminarii,
întâlniri
organizate de alte centre
universitare sau de organisme
naţionale.

Indicatori de
rezultat

Responsabili

Termene

- 1 Raport de
evaluare internă

CEAC-C
CEAC-P
Director Centrul
IFR

Aprilie
2018

- 1 Şedinţă de
analiză
- 4 Planuri de
învăţământ

CEAC-P
Directori
Departament
Director Centrul
IFR

Iulie 2018

- 1 Raport de
evaluare al
cadrelor didactice
implicate în
activitatea IFR

CEAC-C
CEAC-P
Director Centrul
IFR
Consiliul
Centrului IFR

IanuarieFebruarie
2018

- 5 de materiale
de studiu
actualizate

CEAC-C
CEAC-P
Director Centrul
IFR

Decembrie
2017

1 curs de
perfecíonare în
tehnologia IFR

Consiliul
Centrului IFR

Februarie
2018
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Obiectiv strategic

Acţiuni, programe, proiecte
preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
În domeniul Resurselor de Învătământ
Elaborarea/actualizarea
materialelor de studiu în
Elaborarea/actualizarea
materialelor de studiu proiectate tehnologia IFR şi încarcarea
şi realizate integral în tehnologia acestora pe platformă
IFR şi distribuirea acestora
fiecărui student, conform anexei
Distribuire materialelor de
la contractul de studiu
studiu sudenţilor înscrişi la
forma IFR (cel puţin un manual
în format tipărit pentru fiecare
student)
În domeniul Sistemului de Management al Centrului IFR
Întocmirea
statelelor
de
funcţiuni aferente programelor
de studiu IFR în colaborare cu
departamentele FSED
Asigurarea unui Sistem de
Management
eficient
şi
transparent pentru Centrul IFR şi
stabilirea unor direcţii de Elaborează situaţii statistice
dezvoltare
privind înmatriculările
Organizează
sesiunile
de
admitere
IFR,
conform
metodologiei de admitere
aprobată de Senat şi adusă la
cunoştinţa candidaţilor prin
diverse mijloace de informare

Indicatori de
rezultat

Responsabili

Termene

- Materiale de
studiu pentru
fiecare disciplină
cuprinsă în planul
de învăţământ
- PV primirepredare

Titularul de
disciplină

Octombrie
2017

Secretariatul
Centrului IFR

OctombrieDecembrie
2017

- 1 Stat de
funcţiuni

Director Centrul
IFR
Consiliul
Centrului IFR
Directori
Departamente
FSED
Director Centrul
IFR
Decan FSED
Comisia de
admitere

Septembrie
2018

Directori
Departament
Consiliul
Centrului IFR
Director Centru
IFR

Septembrie
2018

Decan
Prodecan
Directori
Departament
Director Centru
IFR
Decan
Prodecan
cercetare
ştiinţifică
Directori
Departament
Director Centru
IFR

Octombrie
2017Septembrie
2018

- 1 Situaţie
statistică formaţii
studiu
- 2 sesiuni de
admitere

Septembrie
2018
Iulie 2018
Septembrie
2018

În domeniul resurselor umane
Alocarea posturilor vacante din
statul de funcţii al Centrului
IFR în regim plata cu ora în
funcţie
Regulamentul
de
întocmire a Statului de
funcţiuni
Acoperirea corespunzătoare a
posturilor din statul de funcţii al
Centrului IFR cu cadre didactice
titulare ale FSED sau asociate

Participarea cadrelor didactice
la competiţii pentru proiecte de
cercetare
ştiinţifică
şi
promovarea
activităţii
de
consultanţă

- 1 stat de
funcţiuni;
- 1 şedinţă a
Consiliului
Centrului pentru
aprobarea statului
de funcţiuni
- 2 participări la
competiţii pentru
proiecte de
cercetare
ştiinţifică

Îmbunătăţirea activităţii de
cercetare ştiinţifică a cadrelor
didactice

- minim 15
articole ISI şi/sau
BDI

Octombrie
2017Septembrie
2018
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Obiectiv strategic

Acţiuni, programe, proiecte
preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

În domeniul dezvoltării bazei materiale
Achiziţionarea de calculatoare
noi
Asigurarea unei logistici
materiale şi informaţionale la
standarde ridicate, conform
normelor ARACIS referitoare la
spaţiile de învăţământ şi în
Intensificarea
utilizării
concordanţă cu evoluţia
platformei de e-Learning la
tehnologiei informaţiei şi a
nivelul IFR
comunicaţiilor
În domeniul activităţii financiare
Realizarea de analize
Promovarea unei activităţi
financiare
anuale
pentru
financiare în acord cu legislaţia
urmărirea
veniturilor
şi
în domeniu şi cu respectarea
cheltuielilor
şi
stabilirea
standerdelor ARACIS
măsurilor care se impun în
perioada următoare.
În domeniul promovării ofertei educaţionale a Centrului IFR
Distribuirea de fluturaşe la
Promovarea ofertei educaţionale
a Centrului pentru Învăţământ cu diferitele manifestări specifice
Frecvenţă Redusă din cadrul mediului social, dar şi în cadrul
Universitaţii din Piteşti, prin firmelor colaboratoare.
materiale publicitare, website,
Vizite de promovare in
organizarea de întalniri periodice licee
cu elevii clasei terminale din
colegii, licee, grupuri şcolare, în
scopul creşterii numărului de
studenţi înscrişi la această formă
de învăţământ

Indicatori de
rezultat

Responsabili

Termene

- 30 calculatoare
noi

Biroul Achiziţii
Conducerea
FSED
Un reprezentant al
Centrului IFR
Titulari disciplină
Director Centrul
IFR

Ianuarie aprilie 2018

- 1 fundamentare
financiară pentru
programele IFR

Consiliul
Centrului IFR
Director Centrul
IFR

Septembrie
2018

- 1000 de
fluturaşi
distribuiti

Director Centrul
IFR
Consiliul
Centrului IFR
Director Centrul
IFR
Consiliul
Centrului IFR
Conducerea
FSED

Octombrie
2017Septembrie
2018
Octombrie
2017Septembrie
2018

- creşterea cu
30% a numărului
de accesări

- minim 10 licee
vizitate

Octombrie
2017Septembrie
2018

