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PLANUL OPERAŢIONAL
AL FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ

pentru anul 2019
Obiectiv/ Acţiuni, programe, măsuri, proiecte preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Costuri
estimate

Sursă de
finanțare

Responsabil

Termen

Decan

Februarie
2018

Decan
Decan și
directori de
departamente

Anual
Conform
Metodolog
iei MEN

Decan

Semestrial

1. Managementul instituțional
1.1.

1.2
1.3

Elaborarea şi afişarea pe site-ul Universităţii din Oradea a Planului
Operaţional al Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură pentru anul
2019
Implementarea sistemului de management pe baza gestiunii riscurilor
Raportarea către MEN pentru finanţarea de bază şi suplimentară a Facultății
de Construcții, Cadastru și Arhitectură

2. Managementul calităţii
2.1

Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi a
disciplinelor de studiu de către studenţi, reflectarea rezultatelor în
Rapoartele de autoevaluare, preluarea în baze de date şi prezentarea

2.2

situaţiei în CA şi SU
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi a
disciplinelor de studiu (autoevaluare, evaluare în departament), reflectarea
rezultatelor în Rapoartele de autoevaluare, preluarea în baze de date şi
prezentarea situaţiei în Consiliul facultăţii

Decan

Anual

Decan

Decembrie
2019

3. Managementul procesului educaţional
3.1

Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi sancţiuni

3.2

Verificarea optimizării financiare a Planurilor de Învăţământ ale
programelor de studii universitare de licenţă şi master

3.3
3.4

Stabilirea numărului de grupe şi subgrupe în anul I de studiu pentru
elaborarea statelor de funcţii 2018-2018
Traducerea paginii web a facultăţii în limba engleză

3.5

Diversificarea ofertei educaţionale în limba engleză pentru toate nivelele, în
vederea atragerii de studenţi străini

3.6

Asigurarea desfăşurării activităţii de practică în colaborare cu mediul socioeconomic
Elaborarea materialelor didactice proprii pentru programele de studii
deficitare. Facultatea va elabora planul propriu de editare-actualizare a
cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, programele de studii pe care le
coordonează. Utilizarea resurselor locale pentru achiziţii carte, în scopul
tipăririi în cadrul UO şi achiziţiei cursurilor proprii
Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în vederea acoperirii
posturilor din statele de funcţii cu personal didactic titular

3.7

3.8

Decan,
directori de
departamente,
administrator
şef facultate
Directori de
departamente
Comisia de
relaţii
internaţionale
Comisia de
relaţii
internaţionale
Directori de
departamente

Mai 2019

Mai 2019
Decembrie
2019
Decembrie
2019
Anual

Decan,
directori de
departamente

Anual

Decan,
directori de

Februarie,
septembri

3.9
3.11

3.12
3.13

departamente
Directori de
departamente
Comisia de
relaţii
internaţionale

Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de Învăţământ a confirmării de
consultare a angajatorilor
Traducerea Fişelor de disciplină în limba engleză

Încărcarea materialelor didactice pe platforma e-learning (Moodle) şi/sau
pe site-ul facultăţii
Evaluarea perioadică a programelor de studii – actualizare Aracis

Fonduri
facultate

e 2019
Iunie 2019
Anual

Decan

Decembrie
2019

Decan, director
Departament
Construcţii

2019

Decan,
directori de
departamente

Permanent

4. Managementul procesului de cercetare
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5
4.6.

Implicarea în elaborarea de proiecte pentru finanţare a Centrelor de
Cercetare, din programele naţionale şi internaţionale de finanţare, având ca
şi destinaţie construcţia/ reabilitarea spaţiilor şi achiziţia echipamentelor
destinate activităţilor de cercetare, dezvoltare, inovare
Continuarea evaluării interne a centrului de cercetare
Menținerea și/sau creșterea numărului de reviste indexate în baze de date
internaționale
Menținerea și creșterea fondului de publicații din biblioteca Universității din
Oradea
Sprijinirea activității cercurilor de cercetare studenţeşti şi implicarea
studenţilor în procesele de cercetare
Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti (inclusiv pentru studenţii
doctoranzi). Organizarea de concursuri profesionale şi sprijinirea participării
la manifestări similare din alte centre universitare

Director centru
Redactor
revistă
Decan,
directori de
departamente
Directori de
departamente

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Directori de
departamente

Permanent

Decan

Anual

5. Managementul resurselor și activităților tehnico economice
5.1.

Reducerea pierderilor financiare realizate de către facultate

6. Parteneriate
6.1
6.2

Organizare activități cultural sportive
Organizarea de acțiuni de promovare a programelor de studiu ale facultății

6.000 lei

DECAN,
ș. l. dr. ing. Dan GOMBOȘ

Fonduri
facultate

Decan
Decan,
prodecan

Anual
Permanent

