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PLAN OPERATIONAL 

pentru perioada aprilie 2017 - aprilie 2018 
 

 

I CERCETARE STIINTIFICA SI INOVARE 
 

Obiectiv 1. O1. Cresterea cantitativa si calitativa a productiei stiintifice 

Responsabilitate: Prodecan cercetare 

 

A1.1 Sustinerea participarii membrilor Facultatii la competitiile de granturi prin organizarea de 

sesiuni de informare si de initiere a tinerilor in managementul proiectelor de cercetare. Termen: 

octombrie 2017 

A1.2 Dezvoltarea unor directii noi de cercetare prin atragerea unor tineri cercetatori si dezvoltarea 

de colaborari stiintifice cu institute din tara si strainatate. Termen: permanent 

A1.3 Consolidarea participarii in marile colaborari (CERN, ELI-NP, ESA, IUCN Dubna) si 

analiza posibilitatii de intrare in altele noi (ex. ELI-Szeghed).  Termen: decembrie 2017 

A1.4 Cresterea numarului de publicatii in prima si a doua quartila. Termen: aprilie 2018 

A1.5 Identificarea direcțiilor de cercetare cu potențial aplicativ şi organizarea de întâlniri cu 

potențiali beneficiari din mediul economic. Termen: octombrie 2017 

 

Obiectiv 2. O2. Cresterea vizibilitatii facultatii pe plan national si international 

Responsabilitate: Prodecan academic, Decan, Director scoala doctorala 

 

A2.1 Organizarea conferintei internationale TIM. Termen: mai 2017 

A2.2 Promovarea rezultatelor si expertizei membrilor facultatii prin intermediul paginii web a 

facultatii si a altor platforme nationale si internationale. Termen:permanent 

A2.3 Revitalizarea Analelor Universitatii de Vest, sectia Fizica. Termen: aprilie 2018 

A2.4 Cresterea vizibilitatii rezultatelor Scolii Doctorale de Fizica prin realizarea si publicarea 

unei colectii a publicatiilor doctoranzilor. Termen: decembrie 2017 

 

II. PROCESUL EDUCATIONAL  
 

Obiectiv 1. O1. Imbunatatirea calitatii activitatilor didactice 

Responsabilitate: Decan, Prodecan academic, Director departament 

 

A1.1 Evaluarea anuala a calitatii activitatilor didactice. Termen: martie 2018 

A1.2 Actualizarea planurilor de invatamant. Termen: mai 2017 

A1.3 Ameliorarea starii laboratoarelor didactice, prin efectuarea de reparatii la aparatura de 

laborator si renovarea unor laboratoare (ex. Laboratorul de nucleara). Termen: aprilie 2018 

A21.4 Cresterea gradului de folosire a platformei de e-learning in procesul educational. Termen: 

martie 2018 

 

 

website:%20http://www.uvt.ro/


 

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

Blvd.  V.  Pârvan 4,  300223 ,  Timişoara,  România  
Tel:  +40-(0)256-592.108 

Email:  secretar iat. f izica@e-uvt.ro  
www.phys ics .uvt.ro .  

Obiectiv 2. O2. Optimizarea activitatii de practica a studentilor 

Responsabilitate: Prodecan cercetare, Decan 

 

A2.1 Elaborarea Regulametului de practica a studentilor. Termen: mai 2017 

A2.2 Elaborarea listei cu potentialii furnizori de stagii de practica pentru studenti. Termen: mai 

2017 

A2.3 Incheierea de noi acorduri de practica si reinnoirea celor existente. Termen: permanent 

A2.4. Imbunatatirea sistemului de evaluare al portofoliului de practica. Termen: iunie 2017 

 

Obiectiv 3. O3. Organizarea procesului de admitere la ciclurile de licenta, master si 

doctorat 

 

Responsabilitate: Decan, Prodecani, Director scoala doctorala 

Termen: iulie 2017, septembrie 2017 

 

Obiectiv 4. O4. Organizarea sustinerii examenului de licenta, disertatie si sustinere a 

tezelor de doctorat 

Responsabilitate: Decan, Prodecani, Director scoala doctorala 

Termen: iulie 2017, septembrie 2017 

 

Obiectiv 5. O5. Analiza posibilității de a înființa direcții de studiu noi, cu resursele facultăţii 

sau în colaborare cu alte facultăţi din UVT (de ex. specializările duble, dacă legislația va 

permite) 

Responsabilitate: Decan, Prodecan academic 

Termen: noiembrie 2017 

 

III. MANAGEMENT SI ASIGURAREA CALITATII 

 

Obiectiv 1. O1. Imbunatatirea sistemului de evaluare a cadrelor didactice 

Responsabilitate: Decan, Prodecani,Director departament 

 

A.1.1. Elaborarea unei grile de (auto)evaluare a cadrelor didactic, care pe langa activitatea 

didactica is de cercetare sa tina cont si de celelalte activitati in care sunt implicate cadrele 

didactice. Termen: iunie 2017 

A.1.2. Cresterea numarului de studenti care completeaza chestionarele de evaluare a cadrelor 

didactice si incurajarea acestora de a da un feedback cat mai detaliat asupra desfasurarii 

activitatilor didactice. Termen: iunie 2017, ianuarie 2018 

A.1.3. Analiza anuală a calităţii activității didactice şi a celei de cercetare a cadrelor didactice şi 

luarea de măsuri corective acolo unde este cazul. Termen: aprilie 2018 

 

Obiectiv 2. O2. Imbunatatirea actului managerial 

Responsabilitate: Decan, Secretar sef 
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A2.1. Antrenarea membrilor Consiliului Facultatii la luarea deciziilor, prin intalniri si consultari 

prin email. Termen: permanent 

A2.2 Consolidarea sistemului de comunicare cu structura de management la nivelul universitatii. 

Termen: permanent 

A2.3 Optimizarea fluxurilor informationale in cadrul facultatii. Termen: permanent 

A2.4 Promovarea responsabilității personale ca motor al creșterii performantei didactice şi a 

cercetării științifice. Termen: permanent 

A2.5 Consultarea reprezentanților studenţilor înaintea luării oricărei decizii care privește procesul 

didactic sau activitățile în care sunt implicați şi studenții. Termen: permanent 

 

Obiectiv 3. O3. Imbunatatirea asigurarii calitatii actului educational 

 

Responsabilitate: Prodecan academic, Decan 

 

A3.1 Analiza regulamentelor de funcționare a facultăţii şi modificarea lor dacă este cazul. Termen: 

decembrie 2017 

A3.2 Urmărirea permanentă a gradului de îndeplinire a indicatorilor de acreditare a direcțiilor de 

studiu şi a şcolii doctorale. Termen: permanent 

A3.3 Evaluarea curriculară periodică pentru a asigura o pregătire de calitate a studenţilor, în 

acord cu piața muncii; Termen: iunie 2017 

 

IV. POLITICA DE RESURSE UMANE 
 

Obiectiv 1. O1. Consolidarea si dezvoltarea resurselor umane la nivelul Facultatii de Fizica 

Responsabilitate: Decan, Director Departament 

 

A1.1 Scoaterea posturilor la concurs in acord cu necesitatile pe termen mediu si lung ale 

programelor de studii. Termen:octombrie 2017 

A1.2 Scoaterea la concurs a unor posturi de asistenti/ asistenti de cercetare pentru intinerirea 

corpului profesoral. Termen: octombrie 2017 

A1.3 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare in acord cu 

regulamentele UVT. Termen: iulie 2017, ianuarie 2018 

A1.4 Perfectionarea resurselor umane prin participarea la cursuri de perfectionare, schimburi 

ERASMUS, conferinte. Termen: permanent 

A1.5 Stabilirea fisei postului in acord cu necesitatile procesului educational, al activitatii de 

cercetare stiintifica si al planului individual de cariera. Termen: iulie 2017 

 

V. RELATIA CU STUDENTII SI SERVICIILE PENTRU STUDENTI 
 

Obiectiv 1. O1. Sprijinirea activitatii profesionale a studentilor 

Responsabilitate: Prodecan academic, Decan 

 

A1.1. Sprijinirea participării studenţilor la manifestări științifice şi concursuri studențești (in 

special concursul Hurmuzescu). Termen: mai 2018 
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A1.2. Angajarea celor mai merituoşi studenţi în cadrul proiectelor de cercetare. Susținerea 

studenţilor mai puțin performanți prin pregătire specifică şi sprijin tutorial. Termen: permanent 

A1.3 Introducerea unor cursuri facultative pentru studentii performanti. Termen: iunie 2017 

 

Obiectiv 2. O2. Imbunatatirea serviciilor pentru studenti 

 

Responsabilitate: Prodecan academic, Prodecan cercetare 

  

A2.1 Optimizarea activitatilor de tutoriat si voluntariat. Termen: noiembrie 2017 

A2.2 Organizarea si monitorizarea activitatii de acordare a burselor si a locurilor de cazare. 

Termen: octombrie 2017 

A2.3 Organizarea saptamanii de „Bun venit” la facultate. Termen: octombrie 2017 

A2.4 Construirea unei baze de date cu potențialii angajatori şi actualizarea ei permanentă. Termen: 

permanent 

A2.5 Consilierea permanentă a studenţilor străini atât în ceea ce privește activitatea didactică cât 

şi activitatea extrașcolară. Termen: permanent 

 

VI. INTERNATIONALIZARE 
 

Obiectiv 1. O1 Cresterea gradului de internationalizare al Facultatii de Fizica 

Responsabilitate: Decan, Responsabil ERASMUS 

 

A1.1 Consolidarea programelor de master în limba engleza prin atragerea unui număr mai mare 

de studenţi străini. Termen: septembrie 2017 

A1.2 Creșterea numărului de mobilităţi ERASMUS, pornind de la o analiză atentă a motivelor 

pentru care acestea au scăzut în ultimii ani. Termen: ianuarie 2018 

A1.3 Cresterea numarului de parteneriate internationale. Termen: permanent 

A1.4 Organizarea activitatii de selectie pentru mobilitatile ERASMUS in acord cu regulamentele 

UVT. Termen: decembrie 2017 

A1.5 Sprijinirea doctoratelor în cotutelă internațională. Termen: permanent. 

A1.6 Realizarea versiunii in limba engleza a paginii web a facultatii. Termen: aprilie 2018 

 

VII. ROLUL FACULTATII IN SOCIETATE  
 

Obiectiv 1. O1.Cresterea implicarii Facultatii de Fizica in societate 

Responsabilitate: Prodecan cercetare 

 

A1.1 Întărirea relației cu angajatorii şi obținerea unui feedback din partea acestora cu privire la 

nivelul de pregătire al absolvenților. Termen: permanent 

A1.2 Organizarea de conferințe de popularizare pe teme actuale şi de larg interes pentru societate 

(minim una /an); Termen: decembrie 2017 

A1.3 Participarea in proiecte de cercetare cu mediul economic si/sau autoritatile locale. Termen: 

permanent 

A1.4 Organizarea Zilelor Portilor Deschise. Termen: mai 2017, aprilie 2018 
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VIII. RELATIA CU ALUMNI 
 

Obiectiv 1. O1. Intarirea relatiei cu alumni 

Responsabilitate: Prodecan cercetare 

 

A1.1 Actualizarea bazei de date cu fostii absolventi ai facultatii. Termen: decembrie 2017 

A1.2 Promovarea platformei Alumni a UVT in randul absolventilor facultatii. Termen: iulie 2017 

A1.3 Organizarea unei intalniri intre Alumni ai facultatii si studentii anului I in prima saptamana 

de scoala. Termen: octombrie 2017 

 

IX. COMUNICARE SI IMAGINE INSTITUTIONALA 

 
Obiectiv O1. Imbunatatirea imaginii facultatii si a disciplinei fizica in randul elevilor si a 

publicului larg 

Responsabilitate: Decan, Prodecani 

 

A1.1 Organizarea activității “Student pentru o zi la Facultatea de Fizică”. Termen: permanent 

A1.2 Dezvoltarea in continuare a paginii web si de facebook. Termen: permanent 

A1.3 Revizuirea tuturor materialelor de promovare a facultăţii având ca țintă atât potențialii 

studenţi cât şi publicul larg. Termen: decembrie 2017 

A1.4 Consolidarea participării în cadrul Experimentarium TM şi folosirea mai atentă a acestuia ca 

vector de imagine pentru promovarea fizicii şi a Facultăţii de Fizică. Termen: permanent 

A1.5 Organizarea a doua campanii de vizite in licee. Termen: decembrie 2017, mai 2018 

 

 

X. GESTIUNEA PATRIMONIULUI, INVESTITII, FINANTARE. 

 

Obiectiv 1.  O1. Ameliorarea conditiilor se lucru in spatiile facultatii 

Responsabilitate: Decan, Director departament 

 

A1.1 Efectuarea de reparatii la spatiile facultatii, in special laboratorul de Nucleara. Termen: 

aprilie 2018  

A1.2 Urmarirea procesului de obtinere si reinnoire a autorizatiilor necesare pentru desfasurarea 

unor activitati care au nevoie de acestea. Termen: decembrie 2017 

A1.3 Colaborarea cu departamentele de profil din cadrul UVT si monitorizarea activitatilor de 

reparatii. Termen: permanent 

A1.4 Realizarea mentenantei aparaturii de laborator, in limita fondurilor disponibile. Termen: 

permanent 

 

Obiectiv 2. O2 Gestionarea eficientă a resurselor financiare puse la dispoziția facultăţii 

Responsabilitate: Decan 
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A2.1 Intocmirea bugetului anual, tinand cont de prioritatile strategiei de dezvoltare a facultatii. 

Termen: februarie 2018 

A2.2 Asigurarea resurselor necesare actiunii de promovare a ofertei educationale. Termen: 

permanent 

 

 

DECAN, 

Prof.dr. Daniel Vizman 
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