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Raport
la Planul Operaţional pe anul 2014
Obiectiv/
Denumire Obiectiv/ Acţiune
Acţiune
1.8.
Elaborarea şi afişarea pe site-ul Universităţii din
Oradea a Planului Operaţional al facultăţilor pentru
anul 2014
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a
2.5.
prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de
studiu de către studenţi, reflectarea în Rapoartele de
Autoevaluare, preluarea în baza de date şi
prezentarea situaţiei în CA şi SU
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a
2.6.
prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de
studiu (autoevaluare, evaluare în departament),
reflectarea în RAE şi în baza de date, prezentarea
situaţiei în Consiliile Facultăţilor şi SU
Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice.
3.2.
Măsuri şi sancţiuni
3.3.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Optimizarea financiară a Planurilor de Învăţământ
ale programelor de studii universitare de licenţă şi
master
Stabilirea numărului de grupe şi subgrupe în anul I
de studiu pentru elaborarea statelor de funcţii 20142015
Traducerea paginilor web ale facultăţilor în limba
engleză
Diversificarea ofertei educaţionale în limba engleză
pentru toate nivelele, în vederea atragerii de studenţi
străini
Asigurarea desfăşurării activităţii de practică în
colaborare cu mediul socio-economic
Elaborarea materialelor didactice proprii pentru
programele de studii deficitare. Fiecare facultate va
elabora planul poropriu 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
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Grad/Mod de realizare
+ Justificări
DA
DA

DA

DA
Nu au fost necesare măsuri
Nu a fost cazul
INTEGRAL
PARŢIAL
NU
DA
DA
S-au tipărit cărţi şi cursuri.
S-au folosit resursele
alocate

Obiectiv/
Acţiune
3.10.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.18.
3.19.
4.2.
4.3.

4.13.
4.16.
5.36.
5.37.
5.39.
5.43.
6.21.

Denumire Obiectiv/ Acţiune

Grad/Mod de realizare
+ Justificări

scopul tipăririi în cadrul UO şi achiziţiei cursurilor
proprii
Actualizarea Ghidului de Studii pentru programe de
DA
licenţă şi masterat
NU
Înfiinţarea de programe de studii postuniversitare
şi/sau de formare continuă atestate de Autoritatea
Naţională pentru Calificări (ANC)
Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în DA, s-a realizat, a fost scos
vederea acoperirii posturilor din statele de funcţii cu la concurs un post de Şef
lucrări
perdsonal didactic titular
Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de
DA
Învăţământ a confirmării de consultare a
angajatorilor
Verificarea existenţei Planurilor de Învăţământ RNC
DA
NU
Dezvoltarea de parteneriate cu alte universităţi din
ţară şi străinătate în vederea realizării unor programe
de studii integrate, în parteneriat cu universităţi
româneşti şi europene (cu precădere la nivel de
masterat şi doctorat) care să conducă şi la obţinerea
de diplome comune
Traducerea Fişelor de disciplină în limba engleză
DA, parţial
Încărcarea materialelor didactice pe platforma e- Parţial pe site-ul facultăţii
learning (Moodle) şi pe site-ul facultăţii
Parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru
DA
dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunităţii
Elaborarea de proiecte pentru finanţarea Centrelor de
NU
Cercetare, din programele naţionale şi internaţionale
de finanţare, având ca şi destinaţie construcţia/
reabilitarea spaţiilor şi achiziţia echipamentelor
destinate activităţilor de cercetare, dezvoltare,
inovare
Creşterea fondului de cărţi şi reviste din Biblioteca
DA
Universităţii din Oradea
Conferinţele şi Expoziţiile Bibliotecii Universităţii
DA
din Oradea
Amenajare microfermă didactică SCDP
NU este cazul
Reabilitare capitală clădire SCDP – etapa I
NU este cazul
Reabilitare şi amenajare clădire şi incintă 1 Mai
NU este cazul
Reducerea pierderilor financiare realizate de către DA, prin mărirea normelor
facultăţi
didactice
Înfiinţarea asociaţiei de absolvenţi ai Universităţii
NU
din Oradea (Alumni)

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Aurora Mancia
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