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PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE 

COMUNICĂRII  
- proiect pe anul 2010 - 

 

Nr. 

crt. 

Domeniu Obiective Acţiuni 

preconizate 

pentru 

îndeplinirea 

obiectivului 

Cuantificarea 

obiectivului 

Costuri 

estimate 

 

Sursă de 

finanţare 

Responsabil Termen 

1. Învăţă-

mânt 

 

Eficientizarea 

studiilor  de 

specialitate în 

administraţie publică 

la nivel de licenţă în 

extensiunile facultăţii  

Evaluarea 

eficienţei 

funcţionării 

extensiuni-lor 

din perspectiva 

reducerii 

demografice  

Analizarea posibilităţii 

transmiterii la distanţă 

a cursurilor, 

transformarea în oficii 

ID şi de formare 

profesională şi continuă 

- - Decan, 

responsa-

bilii de 

extensiuni, 

şef de 

catedră 

1.12.2010 

Aplicarea procesului 

Bologna. 

Reanalizarea 

syllabus-urilor 

existente. 

Conceperea syllabus-

urilor pentru anul trei la 

nivel licenţă 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră 

1.03.2010 

Pregătirea 

programelor de  

master pentru 

acreditarea ARACIS. 

Evaluarea 

îndeplinirii 

cerinţelor de 

acreditare. 

Propunerea pentru 

acreditare în anul 

universitar 2007-2008 a 

masteratelor de ştiinţe 

administrative de 2 ani. 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră 

1.10.2010 

Raţionalizare a 

numărului de 

masterate. 

Structurarea 

unor trunchiuri 

comune şi a 

unor cursuri 

comune între 

Reducerea numărului 

de masterate de la 15 la 

12 pentru anul 

universitar 2009-2010 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră 

1.03.2010 



 2 

diferite 

specializări. 

Pregătirea 

programelor de 

licenţă pentru 

acreditare ARACIS 

Evaluarea 

îndeplinirii 

standardelor 

ARACIS şi 

elaborarea ubui 

plan de măsuri. 

Adoptarea şi punerea în 

aplicare a planului de 

îndeplinire a criteriilor 

de acreditare 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră 

1.02.20`0 

2. Cercetare 

 

Creşterea calităţii 

ştiinţifice a revistelor 

publicate 

Revista 

Transilvană de 

Ştiinţe 

Administrative 

Indexarea în sistemul 

ISI 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră 

20.12.200

7 

Dezvoltarea 

Institutului de 

Cercetări Sociale 

(ICS) 

Creşterea 

numărului de 

cercetători 

asociaţi, 

extinderea 

parteneriatelor 

naţionale şi 

internaţionale 

Creşterea cu 50% a 

numărului de 

cercetători asociaţi 

(cinci cercetători noi) 

500.000 

ron 

Extrabu

getare, 

finanţare 

din 

granturi 

de 

cercetar

e 

Directori 

Institutul de 

Cercetări 

Sociale şi 

centre de 

cercetare 

Permanent 

Creşterea numărului 

de granturi de 

cercetare depuse în 

competiţii naţionale 

Identificarea 

resurselor de 

finanţare, 

angajarea de noi 

cercetători 

asociaţi 

Câştigarea a cel puţin 

trei granturi naţionale 

- Extrabu

getare 

Directori 

Institutul de 

Cercetări 

Sociale şi 

centre de 

cercetare  

Permanent 

Evaluarea prestigiului 

individual şi a 

activităţii ştiinţifice a 

cadrelor didactice din 

a) Completarea 

bazei de date 

privind 

cercetarea 

Tot personalul – 1 

martie 2010 pt. pct. a); 

Tot personalul - 1 

martie 2010 pt. pct. b); 

- - Toate 

cadrele 

didactice 

titulare, 

Ulterior: 

permanent 

pt. pct. a) 
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facultate. 

 

ştiinţifică;  

b) Realizarea 

autoevaluării şi 

a evaluării 

profesionale şi 

ştiinţifice  

doctoranzi 

şi 

cercetători 

Prezentarea activităţii 

ştiinţifice a cadrelor 

didactice din 

facultate. 

 

Tipărirea şi 

prezentarea pe 

internet a 

activităţii 

ştiinţifice 

Publicarea unui volum 

cu activitatea ştiinţifică 

a cadrelor didactice din 

facultate 

10.000 

ron 

Extrabu

getare 

Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

directori 

linii de 

studii 

1.06.2010 

3. Cooperări 

internaţio

nale 

 

Extinderea 

cooperărilor 

internaţionale 

Organizare de 

şcoli de vară  

 

Şcoala Naţională de 

Statistică Socială 

20.000 

ron 

Extrabu

getare 

Catedra de 

ştiinţe 

politice 

August 

2010 

Continuarea 

programului de 

schimb de studenţi cu 

instituţii de 

învăţământ americane 

partenere 

Extinderea 

colaborării cu 

Hobbart and 

William Smith 

College, Union 

College 

20 de studenţi 

americani vor studia la 

departamentul de 

ştiinţe politice în 

perioada 15.10.2010 – 

25.11.2010 

- Extrabu

getare 

(taxă de 

participa

re) 

Conf.L. 

Salat, 

lect.dr.I.Kan

tor Conf.G. 

Badescu 

Permanent  

4. Relaţia cu 

societatea 

 

Implicare în dezvolta-

rea comunităţii locale 

Oferirea de 

consultanţă şi 

expertiză 

Aplicarea planului 

cadru de planificare 

strategică a dezvoltării 

comunităţilor 

- - Cadrele 

didactice şi 

studenţii 

facultăţii 

Permanent  

Extinderea 

programelor de 

formare continuă 

Oferirea unui 

masterat 

profesional 

Pregatirea a 100 

funcţionari publici de 

conducere şi de 

execuţie 

200.000 

ron 

Extrabu

getare 

(taxă de 

part.) 

Departamen

tul de 

Administraţi

e Publică 

Permanent  
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5. Managem

ent 

academic 

Corelarea ofertei 

universitare cu 

cerinţele pe piaţa 

muncii 

Realizarea unui 

studiu privind 

inserţia pe piaţa 

muncii a 

absolvenţilor  

Stabilirea unui plan de 

acţiuni în consecinţa 

studiului 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

directori 

linii de 

studii 

Permanent 

Racordarea la 

procesul european de 

învăţământ 

Evaluarea 

impactului 

procesului 

Bologna şi a 

scăderii 

demografice  

Stabilirea priorităţilor 

de dezvoltare a 

facultăţii 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

directori 

linii de 

studii 

Permanent 

Creşterea numărului 

de studenţi şi 

masteranzi la 

facultate 

Aplicarea 

strategiei de 

promovare a 

facultăţii 

Creşterea cu 100 a 

numărului de studenţi 

şi masteranzi 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

directori 

linii de 

studii, 

responsabili 

de masterate 

Permanent 

6. Managem

ent 

financiar 

Administrarea 

eficientă a finanţelor 

facultăţii 

Intocmirea şi 

executarea 

bugetului 

facultăţii pe 

anul financiar 

2010 

Vezi anexa cu bugetul 

facultăţii 

Vezi 

anexa cu 

bugetul 

facultăţii 

Buget şi 

resurse 

extrabug

etare 

Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

administrato

r şef de 

facultate 

Întocmire 

buget: 

5.01.2010; 

Execuţie 

buget: 

permanent 
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Extinderea spaţiilor 

de învăţământ şi 

cercetare 

- Finalizarea investiţiei 

în structura de 

rezistenţă a clădirii de 

pe strada T.Moşoiu 71 

300.000 

ron 

Buget Decan, 

administrato

r şef de 

facultate 

1.12.2010 

7. Managem

entul 

calităţii 

Stabilirea unui 

program de asigurare 

a calităţii (PAC) 

Discuţii la 

nivelul 

catedrelor şi 

facultăţii pt 

adoptarea 

programului 

Structurarea 

programelor pe catedre  

şi pe facultate 

- - Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

directori 

linii 

1.04.2010 

8. Comunica

re şi 

imagine 

Atragerea 

potenţialilor candidaţi 

la facultate  

 

 

 

 

 

 

Aplicarea 

strategiei de 

comunicare a 

facultăţii  

Realizarea de pliante, 

broşuri, prezentări 

power-point 

22.000 

ron 

Surse 

extrabug

etare 

Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

directori 

linii de 

studii 

Permanent  

Participarea cadrelor 

didactice la întâlnirile 

cu elevii din 

principalele oraşe ale 

Transilvaniei pentru 

promovarea admiterii. 

- Surse 

extrabug

etare  

Decan, 

prodecan, 

şefi de 

catedră, 

directori 

linii 

15.02.201

0 – 

30.05.201

0 

Diseminarea 

informaţiei privind 

activitatea ştiinţifică a 

cadrelor didactice 

Realizarea unei 

broşuri de 

prezentare 

Editarea broşurii 

facultăţii pe anul 2007 

5.000 

ron 

Surse 

extrabug

etare 

Şefi de 

catedră 

1.12.2010 

 

 

 


