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1. INTRODUCERE
1.1. Planul Opera ional (PO) al Facult ii de Arhitectur i Construc ii a fost elaborat
în contextul apartenen ei sale la Universitatea din Oradea înc din anul universitar 2002-2003,
anul înfiin rii sale. Înainte de acest an universitar, începând cu anul universitar 1993-1994,
specializ rile actuale ale facult ii au existat ca atare în cadrul Facult ii de Protec ia Mediului.
Elaborarea acestui PO ine seama de reforma înc în curs de desf urare în sistemul na ional de
înv mânt din România.
Aceast reform – parte component a procesului de reînnoire declan at la nivel
na ional înc din 1989 –, cuprinde toate componentele sistemului, de la curricul pân la
management i are ca scop crearea unui sistem educa ional adecvat societ ii actuale, economiei
de pia , competi iei valorilor, statului de drept, în direc ia integr rii euroatlantice.
În aceast direc ie amintim recunoa terea competen elor profesionale ale
absolven ilor înv mântului nostru superior – prin premiile i lucr rile ob inute prin competi ie,
dar i rezultatele bune ob inute de studen ii facult ii noastre în alte universit i din Europa în
care au studiat prin intermediul programelor de mobilit i Erasmus.
Totodat , PO pentru anul 2010 este elaborat în acord cu Planul strategic pentru
perioada 2009-2013, aprobat de Senatul Universit ii din Oradea. Drept urmare, prezentul PO
continu obiectivele definite de planul strategic men ionat, precum i de planurile opera ionale
ale anilor anteriori.
1.2. În special în înv mântul tehnic, ca i în cel de arhitectur , se manifest o
dezvoltare extrem de rapid pe plan mondial, cu care înv mântul nostru este obligat s in
pasul. Pe lâng necesitatea reînnoirii permanente a con inutului cursurilor i activit ilor
aplicative, apare tot mai pregnant necesitatea educa iei permanente a absolven ilor.
Ca urmare, înv mântul universitar trebuie s fie deschis c tre societate, s r spund
nevoilor acesteia, lucru care se poate realiza numai prin modernizarea curriculei i a con inutului
cursurilor (programelor analitice), dar i prin diversificarea ofertei pentru studii aprofundate
postgraduale.
1.3. Facultatea de Arhitectur i Construc ii din cadrul Universit ii din Oradea î i asum
con tient rolul de a face fa provoc rilor generate de noua etap de dezvoltare a rii, în
contextul unei tot mai puternice interdependen e la nivel mondial în toate domeniile.
1.4. În contextul noii dezvolt ri economice regionale, Facultatea de Arhitectur i
Construc ii din cadrul Universit ii din Oradea î i propune s fie i în continuare un partener
important în stabilirea unor leg turi economice noi, precum i dezvoltarea celor existente în
folosul reciproc al tuturor factorilor implica i. Facultatea de Arhitectur i Construc ii î i propune
dezvoltarea rela iilor cu parteneri consacra i, precum i g sirea unor noi leg turi menite s
asigure implicarea tot mai puternic a facult ii în comunitatea local , regional i interna ional .

2. MISIUNEA FACULT II DE ARHITECTUR
CONSTRUC II

I

2.1. Misiunea principal a Facult ii de Arhitectur i Construc ii este dezvoltarea
înv mântului universitar în domeniile: arhitectur , inginerie civil , ingineria instala iilor i
inginerie geodezic , dar i extinderea activit ilor de cercetare, proiectare, dezvoltare tehnologic
i managerial . În acest sens, Facultatea de Arhitectur i Construc ii va fi întotdeauna deschis
pentru interac iunea cu mediul economic, social i academic.
La întocmirea prezentului PO, Facultatea de Arhitectur i Construc ii are în vederea
schimb rile care au loc la nivelul înv mântului superior, managementul facult ii îndreptându-se, în acest context, într-un mod activ, spre aceste realit i, încercând în felul acesta s ofere
absolven ilor s i anse mai mari de a- i g si un loc pe pia a muncii.
2.2. Stabilirea cuno tin elor necesare, transmiterea acestora, aducerea de contribu ii în
domenii prioritare ale tiin ei i tehnologiei, transferul lor c tre mediul economico-social,
formarea în profil larg flexibil , interactiv i continu atât a studen ilor, cât i a cadrelor
didactice, reprezint principalele repere la nivelul managementului facult ii.
Ca atare, vom spune c misiunea Facult ii de Arhitectur i Construc ii este acea de a
crea, valorifica i disemina cunostin e, prin dezvoltarea unui mediu de înv mânt i de cercetare
pentru membrii comunit ii universitare în m sur s îi consolideze pozi ia în înv mânt i
cercetare i s o propulseze printre facult ile competitive la nivel na ional i interna ional.
Ne propunem pentru aceasta s realiz m o activitate de înv mânt i de cercetare la
standarde de excelen , urm rind urm toarele obiective cu caracter general:
Dezvoltarea facult ii conform planului de perspectiv i principiilor reformei pentru a
r spunde exigen elor la nivel na ional i european;
Adaptarea structurii facult ii la solicit rile pie ei muncii prin înfiin area, dac este
necesar, de noi specializ ri sau specializ ri duble;
Consolidarea specializ rilor din facultate în scopul preg tirii acredit rii acestora;
Înt rirea catedrelor i cre terea responsabiliz rii lor în calitatea procesului de
înv mânt;
Adaptarea permanent a planurilor de înv mânt i programelor analitice la
exigen ele impuse de standardele interne i externe i la cerin ele pie ei muncii;
Impulsionarea activit ii de cercetare tiin ific studen easc prin organizarea anual la
nivel de facultate a unui simpozion studen esc;
Impulsionarea activit ii de cercetare tiin ific la nivel de facultate prin cre terea
num rului de granturi;
Promovarea unor noi centre de cercetare conform cerin elor economice;
Promovarea unor noi conduc tori de doctorat atât pentru domeniile existente cât i
pentru domenii noi, compatibile cu specializ rile facult ii;
L rgirea leg turilor de colaborare interne i externe cu facult i cu profil asem n tor,
în vederea colabor rii pe probleme de curriculum, perfec ionarea cadrelor didactice,
dotarea laboratoarelor;
Cre terea gradului de implicare a catedrelor în coordonarea specializ rilor facult ii;
Asigurarea autonomiei catedrelor pentru a realiza curriculum-ul specializ rilor pe care
le coordoneaz i verificarea îndeplinirii acestora;
Atragerea de venituri extrabugetare prin:
popularizarea ofertei facult ii atât în domeniul educa ional;

autorizarea unor laboratoare pentru servicii de expertizare, consultan ,
cercetare tiin ific ;
l rgirea ofertei privind cursurile postuniversitare;
cre terea gradului de cooperare cu agen ii economici.
Dotarea laboratoarelor existente la nivelul exigen elor actuale i înfiin area de noi
laboratoare pentru sus inerea disciplinei din planurile de înv mânt ale
specializ rilor;
Continuarea informatiz rii facult ii, chiar a catedrelor aferente prin procurarea sau
realizarea unor software-uri adecvate;
Cre terea gradului de implicare a studen ilor în gestiunea spa iilor de cazare i a
cantinei;
Îmbun t irea calit ii informa iilor din site-ul facult ii.
Pe lâng obiectivele înscrise anterior, cu caracter general, Facultatea de Arhitectur i
Construc ii are incluse i obiective cu caracter special, de implicare direct în cre terea calit ii
procesului educa ional, care s vin în sprijinul i nu s conduc la constrângerea studentului,
implicit în cre terea calit ii i valorificarea competen elor oamenilor care asigur desf urarea
procesului instructiv-educa ional.
Astfel, principalele obiective cu caracter special, axate pe student, pe care Facultarea de
Arhitectur i Construc ii le are în vedere pentru anul 2010 sunt urm toarele:
- atragerea unui num r cât mai mare de studen i cu o preg tire bun ;
- atragerea de studen i str ini, cu o preg tire la fel de bun ;
- ridicarea nivelului calitativ al preg tirii profesionale a studen ilor, în vederea dezvolt rii
competen elor i compatibilit ilor, a abilit ilor lor, pentru a putea realiza o cooperare
eficient atât în plan na ional, cât i interna ional;
- realizarea integr rii activit ii profesionale a studen ilor cu activitatea practic de
proiectare i execu ie;
- antrenarea unui num r cât mai mare de studen i în activitatea de cercetare desf urat ,
organizarea unui centru de cercetare pe probleme de dezvoltare urban durabil , în care
studen ii s poat s - i dezvolte capacit ile sau s - i pun în aplicare ideile;
- stimularea activit ii de cercetare tiin ific prin ini ierea unor proiecte ce pot determina
apari ia unor noi colabor ri, implicit abord ri de noi teme de cercetare;
- asigurarea colabor rii cu comunitatea tiin ific din ar i din str in tate.
În domeniul activit ii didactice se vor urm ri urm toarele obiective:
Perfec ionarea procedeelor de predare prin cre terea ponderii metodelor
multimedia;
Acoperirea disciplinelor cu manuale, c r i de specialitate, îndrum toare de
laborator;
Descentralizarea activit ilor didactice la nivel de catedr i disciplin ;
Acreditarea specializ rilor Arhitectur , Inginerie Sanitar i Protec ia Mediului din
ciclul de licen ;
Ini ierea unui program de studiu de Master pentru ciclul II de studiu;
Adaptarea con inutului planurilor de înv mânt la cerin ele pie ei;
Centrarea pe student a activit ilor didactice.
În domeniul cercet rii tiin ifice vom avea ca obiective principale:
Stimularea i sprijinirea particip rii la competi ii de tip grant cu finan are na ional
sau interna ional , cât i contracte cu mediul social-economic;
Impulsionarea i stimularea public rii de lucr ri cotate ISI sau indexate în baze de
date interna ionale;

Stimularea i impulsionarea public rii de lucr ri i particip ri la Conferin e
na ionale i interna ionale;
Promovarea unor noi evaluatori la nivel na ional i interna ional;
Promovarea volumelor de Anale care apar in facult ii în clase superioare de
acreditare.
În domeniul resurselor umane se va urm ri:
Promovarea în ierarhia universitar , pe baz de competen e dovedite în activit i
didactice i de cercetare;
Atragerea pentru ocuparea posturilor didactice de cadre valoroase, iar la
specializarea Arhitectur angajarea de personal nou doar în baza portofoliului
propriu prezentat în fa a catedrei de Arhitectur ;
Ob inerea de noi conduceri de doctorat;
Includerea in ciclul III – doctorat a tuturor cadrelor tinere de la nivelul catedrelor.
În cee ce prive te baza material vom urm ri ca obiective:
Dotarea laboratoarelor;
Perfec ionarea dot rilor prin activit i de autodotare;
Identificarea posibilit ilor de acreditare a unor laboratoare pentru consultan
i
expertiz ;
Asigurarea de fonduri suplimentare ce pot fi utilizate pentru dotare prin
promovarea unor cursuri postuniversitare i realizarea de contracte de cercetaredezvoltare.
Cooperarea intern i interna ional are ca obiective:
Continuarea colabor rilor i schimburilor de experien cu universit ile din ar ;
Continuarea protocoalelor de colaborare cu parteneri externi i identificarea unor
noi colabor ri;
Continuarea perfec ion rii cadrelor didactice prin mobilit ile oferite de granturi;
Cre terea num rului de studen i care vor realiza specializ ri în str in tate i a
num rului de studen i str ini ce vor efectua specializ ri în cadrul facult ii;
Extinderea protocoalelor de colaborare cu liceele din înv mântul preuniversitar în
vederea select rii de candida i pentru admitere.
Ca perspective Facultatea de Arhitectur i Construc ii va avea în vedere :
Studiul oportunit ii înfiin rii unor noi specializ ri de masterat;
Atragerea de studen i str ini pentru studiul în domeniile din cadrul facult ii.
2.3. Ini iativele care vor asigura realizarea obiectivelor propuse sunt urm toarele:
- descentralizarea procesului de adoptare a deciziilor academice i administrative;
- demararea unor activit i specifice profilelor facult ii cu impact direct asupra preg tirii
studen ilor;
- înfiin area i dezvoltarea unor structuri necesare noilor tipuri de activit i, precum i
promovarea imaginii facult ii în cadrul societ ii;
- ridicarea ponderii activit ii practice a studen ilor în contextul preg tirii acestora pentru
integrarea lor în produc ie;
- perfec ionarea preg tirii profesionale;
- dezvoltarea activit ilor de cercetare în cadrul viitorului centru de cercetare;
- acreditarea noilor cursuri de master propuse i identificarea unor cursuri în formarea
continu de tip universitar;
- reevaluarea specializ rilor pentru ciclul de licen .

3. PROCESUL DE ÎNV

MÂNT

3.1. Înv mântul de formare ini ial
Facultatea de Arhitectur i Construc ii are o ofert de preg tire de formare ini ial cu un
spectru ce are tendin a de a se l rgi, în înv mântul superior de arhitectur i m sur tori terestre
nefiind introdus la momentul actual sistemul licen -master.
Profilul
Arhitectur
Inginerie Civil

Inginerie Geodezic
Inginerie i Management

Specializarea
Arhitectur
- Construc ii Civile, Industriale
i Agricole
- Inginerie Sanitar i Protec ia
Mediului
M sur tori Terestre i Cadastru
STUDII MASTERALE
Inginerie i management în
domeniul construc iilor civile
(colaborare cu Fac. de Inginerie
Managerial
i Tehnologic ,
Universitatea din Oradea)

Documentul de absolvire
Diplom de Arhitect licen iat
Diplom de Inginer licen iat
Diplom de Inginer licen iat
Diplom de Master

3.2. Înv mântul de formare continu
Facultatea de Arhitectur i Construc ii din cadrul Universit ii din Oradea dispune de o
structur de formare continu în egal m sur cu înv mântul de formare ini ial . Pentru anul
2010, Facultatea de Arhitectur i Construc ii î i propune valorificarea oportunit ilor oferite în
domeniile avute de mediul socio-economic, prin care s ob in o cre tere a fondurilor încasate i
o sporire substan ial a propriilor venituri.
3.3. Înv mântul doctoral
Se are în vedere cre terea treptat a ponderii doctoratului cu frecven . Atragerea unui
num r mai mare de doctoranzi cu frecven are un rol benefic asupra cheltuielilor din facultate,
deoarece ace tia desf oar i activitate didactic de preparatori. Pe de alt parte, finalizarea
doctoratului de c tre cadrele didactice, permite ocuparea posturilor de ef lucr ri definitiv.
Un alt obiectiv urm rit este acela ca to i preparatorii i asisten ii s fie inclu i în programe
de doctorat, prin aceasta asigurându-li-se promovarea la grade didactice superioare într-un timp
mai scurt.
În prezent, în cadrul facult ii exist un num r de 2 conduc tori de doctorat atesta i, în
domeniile tiin elor Inginere ti – Inginerie Energetic i Istorie.
Nr. Numele i prenumele conduc torului
Domeniul
Domeniul de
crt.
de doctorat
fundamental
doctorat
1. Prof.dr.ing.Ionescu
Gheorghe- tiin e inginere ti
Inginerie energetic
Constantin
2. Prof.dr. Godea Ioan
Istorie
Istorie

4. CERCETAREA TIIN IFIC
4.1. Facultatea de Arhitectur i Construc ii î i propune ca obiectiv în acest domeniu s - i
dezvolte activitatea de cercetare tiin ific . Aceast activitate se desf oar conform cu
regulamentul propriu destinat stimul rii activit ii de cercetare elaborat de Senatul Universit ii
din Oradea. Regulamentul ofer posibilitatea diversific rii formelor de participare la activit i de
cercetare tiin ific , atât cu organismele na ionale – MEdC, CNCSIS, CNFIS –, agen i i
organisme economice din ar , cât i interna ionale.
În prezent sunt demarate formalit ile pentru acreditarea CNCSIS a unui Centru de
Cercetare pe probleme de dezvoltare durabil în domeniile specifice Facult ii de Arhitectur i
Construc ii, care se dore te a se numi „Tehnologii moderne pentru o dezvoltare durabil ”.
4.2. În perioada urm toare Facultatea de Arhitectur i Construc ii va ac iona pentru
dezvoltarea activit ii de cercetare în toate domeniile care s-au dovedit a fi solicitate pe pia a
intern sau de tendin ele actuale existente pe plan mondial, f r a neglija disciplinele care
abordeaz cercetarea fundamental .
Valorificarea activit ii de cercetare tiin ific se poate aprecia prin num rul de publica ii
originale, lucr ri prezentate cu diverse ocazii la manifest ri tiin ifice de prestigiu din ar i
str in tate, prin c r ile i publica iile editate în diverse edituri acreditare CNCSIS.
În cadrul activit ii de cercetare tiin ific contractual se constat o cre tere semnificativ
a particip rii studen ilor i cadrelor mai tinere. Au fost atra i, în acest sens, în cadrul granturilor
sau a contractrelor de cercetare aflate în derulare în cadrul facult ii atât studen i din anii
terminali, masteranzi, dar i doctoranzi cu sau f r frecven .
De asemenea, tot pentru perioada urm toare, Facultatea de Arhitectur i Construc ii va
intensifica preocup rile de cercetare tiin ific stabilite în colaborare cu universit i i centre de
cercetare din ar i str in tate.

5. FORME DE COOPERARE INTERNA IONAL
5.1. Strategia de dezvoltare a programelor de cooperare ale Facult ii de Arhitectur i
Construc ii va avea urm toarele coordonate:
- participarea la programe i proiecte finan ate de U.E. (ERASMUS);
- participarea la programe i proiecte finan ate de c tre diferite state, precum Ungaria,
Italia, Norvegia, Germania, Canada, Portugalia, Turcia, Grecia etc.
- semnarea i derularea unor acorduri de cooperare bilateral cu universit i i alte institu ii
de înv mânt superior i de cercetare, cât i de firme i companii interna ionale.
Acordurile de cooperare bilateral cu institu iile de înv mânt superior prev d în special
mobilit i de cadre didactice i studen i, derularea unor proiecte comune de cercetare,
organizarea în comun a unor seminarii, simpozioane, conferin e, schimburi de publica ii i
literatur de specialitate.
5.2. Facultatea de Arhitectur i Construc ii va colabora i în anii urm tori cu diverse
companii, în special pentru înfiin area unor programe de înv mânt la nivel postuniversitar i

pentru echiparea laboratoarelor, achizi ionarea de aparatur , literatur de specialitate, finan area
practicii studen ilor în cadrul companiilor.

6. TEHNOLOGIA DIDACTIC
În cursul anului 2010 se vor continua eforturile sus inute pentru promovarea tehnicii de
calcul, a videoproiectoarelor i a tehnologiei multimedia, la ora actual facultatea dispunând de o
re ea de calculatoare, 4 videoproiectoare i 4 laptopuri. În cadrul proiectului de reabilitare dorim
ca fiecare amfiteatru s fie dotat cu videoproiector i calculator, aceast dotare existând pentru
moment doar în 2 astfel de s li.
În procesul de evaluare a studen ilor se va pune un mai mare accent pe activitatea pe
parcurs, aceasta fiind apreciat prin not distinct fa de nota de la examen. Prin aceasta se
urm re te, de fapt, cre terea prezen ei la activit ile didactice.
Actul didactic va fi acompaniat de un proces sistematic de evaluare de c tre studen i a
disciplinelor de studiu i a cadrelor didactice ce le sus in, care la începutul anului universitar î i
vor prezenta fi a disciplinelor sus inute, fiec rui an de studiu.
Activitatea practic , desf urat cu ocazia lucr rilor de laborator, prezint o mare
importan în cadrul Facult ii de Arhitectur i Construc ii. De aceea, activitatea practic este
stimulat printr-o serie de lucr ri pe care studen ii trebuie s le execute. Tematica lucr rilor este
aleas cu grij , inând cont de cuno tin ele specifice a mai multor discipline.
O latur important a tehnologiei didactice o constituie practica în produc ie. Prin
intermediul acesti forme de preg tire studen ii pot dobândi primele deprinderi practice necesare
activit ii pentru care sunt instrui i. Practica se desf oar în cadrul unit ilor economice cu care
facultatea are încheiate contracte de colaborare, fiind supravegheat i coordonat de colective
mixte formate din cadre didactice i personalul productiv al unit ii respective.
De asemenea, o importan deosebit se acord activit ii practice desf urat de studen ii
de la specializarea Arhitectur , în cadrul orelor de Proiectare de Arhitectur . Activitatea
studen ilor de la Arhitectur este stimulat printr-o serie de lucr ri pe care trebuie s le execute
singuri, îndruma i de cadrele didactice.

7. RESURSE UMANE
7.1. Strategia Facult ii de Arhitectur i Construc ii în domeniul resurselor umane se
integreaz în strategia Universit ii din Oradea i are la baz exigen a privind performan a
profesional a cadrelor didactice.
La nivelul structurilor organizatorice ale facult ii – catedre –, s-au ini iat m suri de
eficientizare a structurilor de personal, care au avut ca rezultat reducerea semnificativ a
num rului de posturi didactice, reducerea posturilor vacante prin ocuparea într-o m sur mai
mare în viitor a acestora i optimizarea într-o prim etap a raportului studen i/post didactic.
Facultatea î i propune s utilizeze o cot important din resursele atrase pentru stimularea
stabiliz rii personalului existent, a politicii de perfec ionare profesional i recrutarea de
personal academic de cea mai bun calitate i perspectiv .

7.2. Facultatea de Arhitectur i Construc ii va evalua permanent tendin ele de pe pia a
muncii i î i va orienta oferta profesional spre domenii dinamice, cu sus inerea intereselor
economice strategice pe termen lung ale României.
7.3. M surile de optimizare a structurilor de personal, reducerea cheltuielilor i cre terea
veniturilor extrabugetare calitativ a serviciilor vor r mâne obiective prioritare i pentru etapa
urm toare.

8. GESTIONAREA BAZEI MATERIALE
8.1. Facultatea de Arhitectur i Construc ii a Universit ii din Oradea func ioneaz
împreun cu Facultatea de Textile-Piel rie în cl direa proprie, amplasat pe strada Barbu t.
Delavrancea nr. 4, în centrul ora ului Oradea, spa iile fiind ocupate propor ional cu num rul de
studen i care studiaz la aceste facult i.
Facultatea de Arhitectur i Construc ii are o dotare de: 49 de calculatoare de ultim
genera ie ob inute din fondurile universit ii i o bibliotec proprie în interiorul facult ii, cu
sal de studiu, unde pot fi g site circa 1900 de c r i de specialitate, la care se adaug zilnic altele
i constant abonamente la publica ii de specialitate.
Facultatea de Arhitectur i Construc ii î i desf oar activitatea de instruire fundamental
în spa iile proprii, repartizate la nivelul Universit ii din Oradea, pe care le pune la dispozi ia
studen ilor proprii, dup cum urmeaz :
2 amfiteatre / 9 s li de curs, cu o suprafa total de 556 m2.
12 s li de seminar, cu o suprafa de 499 m2.
5 s li de laborator, cu o suprafa de 202 m2.
S lile de predare i de seminarizare ale facult ii dispun de tehnologii IT/ multimedia de
înv are, predare i comunicare care faciliteaz activitatea cadrului didactic i receptivitatea
fiec rui student.
8.2. Portofoliul de dare în exploatare a cl dirii vechi, dup consolidare, prevede, pentru
faza final , amenajarea altor s li de curs, laboratoare, s li de proiectare i amenajarea unei s li
multimedia, destinate procesului de înv mânt.
Facultatea de Arhitectur i Construc ii are i o dotare modern : calculatoare de ultim
genera ie, imprimante, copiatoare, retroproiectoare, videoproiectoare etc.
Dotarea laboratoarelor corespunde exigen elor lucr rilor de laborator abordate în cadrul
programului de studiu. Pentru lucr rile de laborator la disciplinele comune cu cele ale unor
specializ ri din cadrul altor facult i ale Universit ii din Oradea, se utilizeaz laboratoarele
acestora.
Pân la amenajarea i dotarea corespunz toare a laboratoarelor proprii de materiale de
construc ii i de geotehnic , lucr rile la aceste discipline se desf oar în Laboratorul
Inspectoratului Teritorial în Construc ii, în baza unor conven ii de colaborare, respectiv a
protocolului încheiat între decanul Facult ii de Arhitectur i Construc ii i eful Inspectoratului
Teritorial în Construc ii.
S lile destinate activit ilor didactice de predare – seminarizare – proiecte de an sunt
dotate cu utilit ile necesare acestor activit i: b nci, mese, scaune, table, catedre i altele, sunt
bine iluminate i beneficiaz de o bun înc lzire. Cum activitatea de elaborare a orarului este
corelat la nivelul Universit ii, în caz de nevoie beneficiem i de alte spa ii, din cadrul
universit ii (Aula Magna).

Laboratoarele sunt de asemenea dotate cu scaune, mese, tabl i altele, precum i cu dot ri
moderne specifice: standuri, instala ii i utilaje, dispozitive, calculatoare, corespunz toare
destina iei laboratorului utilizat. Dotarea laboratoarelor corespunde tematicii din programele
analitice, ele având o func ionalitate multipl , interdisciplinar .

9. INFORMATIZAREA, DOCUMENTAREA I
BIBLIOTECA
9.1. În ultimii ani, inând cont i de specificul facult ii, internetul a devenit un instrument
foarte util atât pentru studen i cât
i pentru profesori. Pe site-ul facult ii
(http://arhicon.uoradea.ro), studen ii pot g si toate informa iile necesare (legate de sistemul de
credite transferabile, orar, cursuri în format electronic etc.).
Facultatea de Arhitectur i Construc ii are o dotare modern în acest domeniul al
informatiz rii: calculatoare de ultim genera ie, imprimante, copiatoare, retroproiectoare,
videoproiectoare etc. Portofoliul de dare în exploatare a cl dirii vechi, faza final , care include
amenajarea unor noi s li de curs, laboratoare, s li de proiectare i amenajarea unei s li
multimedia, destinate procesului de înv mânt s-a dat în func iune la sfâr itul anului trecut,
inaugurarea acestui corp de cl dire efectuându-se în luna noiembrie 2009, odat cu manifestarea
anual a facult ii, de comunic ri tiin ifice, sub egida Conferin ei na ionale „Tehnologii
Moderne pentru Mileniul III”. Lucr rile publicate în volumul conferin ei a ob inut anul trecut
acreditarea din partea CNCSIS, fiind inclus în categoria B, cu codul 877.
Facultatea de Arhitectur i Construc ii, spre deosebire de alte facult i ale universit ii,
asigur resurse de înv are (cursuri, referin e bibliografice) pentru fiecare program de studiu, în
biblioteca proprie, cu sal de lectur , amplasat în cl direa în care func ioneaz facultatea,
având angajat o bibliotecar , care vine în întâmpinarea studen ilor; în felul acesta accesul
studen ilor spre studiu este mult facilitat. Biblioteca Facult ii de Arhitectur i Construc ii are în
dotare o sal de studiu, cu dou calculatoare, i un fond de carte de peste 1900 de volume de
specialitate, 185 de publica ii i periodice, la care constant se adaug altele acoperind în parte
curricula de înv mânt.
Dot rile tehnice mai cuprind un num r de 31 de calculatoare, cu o configura ie
performant , de ultim genera ie, cu acces la internet, dotate cu soft-uri de specialitate, ob inute
cu licen .
Num rul acestor calculatoare, în laboratoarele de specialitate, satisface necesarul pentru
orele de laborator, unde studen ii sunt distribui i pe grupe, respectiv subgrupe de studiu.
9.2. Dezvolt ri deosebite se impun în utilizarea re elei de calculatoare pentru conducere i
administra ie.
Pe plan intern sunt avute în vedere urm toarele:
- crearea unor aplica ii pe plan local pentru gestionarea unor activit i ca: eviden a
studen ilor, situa ia profesional .
- prezentarea pe pagina web a facult ii a principalelor manifest ri, evenimente din
facultate, astfel încât s se asigure o difuzare rapid a acestora pentru personal i studen i.
9.3. Se impune o corelare mai bun a solicit rilor de achizi ii de la facultate inând cont de
resursele financiare, precum i de includerea superioar în baza de date CNCSIS a publica iei
anuale a facult ii.

10. RESURSE FINANCIARE
Facultatea de Arhitectur i Construc ii este subordonat financiar Universit ii din Oradea
i dispune de un buget anual de venituri i cheltuieli.
Evaluarea veniturilor aferente procesului de înv mânt se face de c tre conducerea
Facult ii de Arhitectur i Construc ii.
Datorit cererii de pe pia a muncii, Facultatea de Arhitectur i Construc ii este una dintre
cele mai rentabile facult i din cadrul Universit ii din Oradea.
Facultatea de Arhitectur i Construc ii dispune de surse de finan are i de resurse
financiare suficiente, pe termen scurt i în perspectiv , pe care le aloc pentru a realiza în mod
adecvat misiunea i obiectivele pe care i le-a fixat. Institu ia dispune de un buget anual realist,
dar i de politici financiare întocmite pe termen scurt i mediu, cu referire la sustenabilitatea
financiar .
În acest sens, Facultatea de Arhitectur i Construc ii i-a propus, prin planul managerial,
s se implice în cât mai multe proiecte, contracte de cercetare chiar interdisciplinare, atr gând
astfel fonduri pentru o mai bun dotare.

11. STRATEGIA CALIT

II

11.1. Facultatea de Arhitectur i Construc ii, în condi iile aplic rii reformei în toate
domeniile de activitate, î i propune dezbaterea unei strategii privind evaluarea calit ii procesului
educa ional i de cercetare, acest proces bazându-se pe trei direc ii, i anume:
- transparen ,
- convertibilitate,
- comparabilitate.
11.2. În ceea ce prive te transparen a, Facultatea de Arhitectur i Construc ii a introdus
un sistem de prezentare a tuturor activit ilor ce au loc într-o anumit perioad de timp. La
fiecare edin de Consiliu se face un raport al celor discutate i se afi eaz la fiecare catedr .
11.3. Cu privire la convertabilitate, Facultatea de Arhitectur i Construc ii dore te
adaptarea la diverse sisteme de înv mânt, potrivit solicit rilor pie ei i a vie ii socialeconomice din România.
11.4. În ceea ce prive te comparabilitatea, datorit transform rilor din ultimii ani,
Facultatea de Arhitectur i Construc ii va lua în considerare planurile de înv mânt ale altor
facult i de profil din ar i din comunitatea european , astfel încât studen ii i absolven ii s
beneficieze de o evaluare echitabil i calitativ .
11.5. Managementul calit ii presupune crearea de procedee i metode de verificare,
corectare i îmbun t ire a calit ii întregului ansamblu universitar.
Redistribuirea anual a resurselor materiale i a logisticii universitare o consider m
motivant i esen ial atât pe plan tiin ific cât i managerial.

De asemenea, monitorizarea pierderilor pe parcursul studiilor i a form rii postuniversitare
o consider m un indicator de calitate întrucât vizeaz capacitatea de polarizare a interesului pe
termen lung a tuturor celor care vin în contact cu oferta educa ional propus de Facultatea de
Arhitectur i Construc ii.

12. STRATEGIA MANAGERIAL
12.1. Obiectivul primordial al Facult ii de Arhitectur i Construc ii în ceea ce prive te
Strategia Managerial îl reprezint consolidarea academic i administrativ , astfel încât s redea
fidel realitatea vie ii universitare, pentru a profesionaliza actul de conducere.
Conducerea academic are misiunea de a elabora i evalua politicile i strategiile de
dezvoltare ale institu iei i de a stabili i urm ri obiectivele specifice care deriv din acestea.
Administra ia are rolul de a aplica politici adoptate.
Pentru aceasta, se consider c cele dou entit i – academic i administrativ – trebuie s
aib obiective comune, anume:
- elaborarea unor politici concertate cu calit ile socio-economice ale perioadei;
- perfec ionarea sistemului i capacit ilor de conducere i de administrare;
- g sirea celor mai eficiente solu ii pentru organizarea i func ionarea serviciilor
administrative;
- gestionarea resurselor existente i atragerea de noi fonduri;
- gestionarea personalului i administrarea patrimoniului facult ii.
12.2. Îndeplinirea rolului i misiunii facult ii depinde în foarte mare m sur de modul
cum se face recrutarea, selec ia, promovarea personalului didactic. Catedrele facult ii, ca i
organisme implicate în selec ia i promovarea cadrelor, fac cunoscut tuturor solicitan ilor
condi iile cerute de regulamentele în vigoare. În acest sens, se pune accent pe numirea în
comisiile de concurs a unor cadre didactice cu activitate profesional deosebit , cu un prestigiu
cunoscut i recunoscut de comunitatea universitar local i na ional . Se respect cerin ele
impuse de Statutul Personalului Didactic i se aplic Regulamentul Intern al facult ii care
stabile te criterii de apreciere a activit ii cadrelor didactice. Regulamentul are caracter
stimulativ i impulsioneaz cadrele didactice la activitate tiin ific
i educa ional în
concordan cu profundele schimb ri prin care trece înv mântul universitar.
12.3. Se va pune accent pe îmbun t irea calit ii actului formativ i a individualiz rii
preg tirii studen ilor prin optimizarea num rului de ore în planul de înv mânt, extinderea
formelor interactive, ceea ce va conduce la diminuarea posturilor didactice vacante, i va avea
influen e benefice asupra modului de gospod rire a resurselor financiare alocate pentru salarii.
Aceea i politic de optimizare se va reg si i în gestionarea resurselor umane din aparatul
administrativ.
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