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FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ, TURISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

PLAN OPERAȚIONAL 2019
NR.
CRT

1.

OBIECTIVE

Dezvoltarea
unui mediu
academic
competitiv prin
perfecţionarea
colectivului
faculăţii

NR.
CRT

ACŢIUNI, PROGRAME, PROIECTE
PENTRU ÎNDEPLINIREA
OBIECTIVELOR

RESURSE

Sprijinirea profesorilor în activitatea de
abilitare în vederea înființării școlii
doctorale în cadrușl FIATPM
Susţinerea promovării cadrelor
didactice tinere care au dat dovadă de
performanţă şi perseverenţă, inclusiv
susţinerea financiară a acestora de a
elabora şi publica studii cu grad ridicat
de impact
Adaptarea practicilor de evaluare
internă la standardele de performanţă
internaţionale

Venituri
UAV

Eficientizarea activităţilor
administrative desfăşurate la nivelul
facultăţii

-

4.

Evaluarea permanentă în cadrul
facultăţii a întregului personal didactic

-

5.

6.

Asigurarea mobilităţii didactice în
cadrul Programului Erasmus plus

Venituri
UAV

1.

2.

3.

Asigurarea mobilităţii cadrelor
didactice în vederea participării la stagii
7.
de predare şi cercetare la universităţi
partenere din străinătate
8.

Încurajarea şi sprijinirea cadrelor

RESPONSABIL

TERMEN

INDICATORI

Decan, prodecan,
director departament

Decembrie
2019

O școală doctorală

Decan, prodecan,
director departament

Octombrie
2019

Scoaterea la concurs a minim un
post de șef lucrări

Decan, prodecan,
director departament,
Responsabil CEAC-F

Decembrie
2019

Decan, prodecan,
director departament

Decembrie
2019

Decan, prodecan,
director departament

Octombrie
2019

Decan, prodecan,
responsabil Erasmus+
FIATPM

Octombrie
2019

Minim 2 c.d. incluse în programe
de mobilităţi Erasmus +

Decan, prodecan,
director departament

Octombrie
2019

Minim 1 c.d. inclus în alte
programe de mobilităţi în afară de
Erasmus +

Decan, prodecan,

Decembrie

Minim 1 c.d.

Venituri
UAV

Venituri
UAV

Venituri
UAV

Venituri

Funcţionarea structurilor
responsabile cu evaluarea internă
la nivelul facultăţii
Planul operaţional şi comunicarea
lui pe site-ul facultăţii
Urmărirea implementării acţiunilor
cuprinse în plan
75% c.d. autoevaluate, evaluate de
către studenţi, colegi şi director
departament

NR.
CRT

OBIECTIVE

NR.
CRT

9.

1.
2.

3.

2.

Un management
performant
pentru susţinerea
şi promovarea
cercetării
ştiinţifice.

Creşterea numărului de proiecte
finanţate, obţinute prin competiţii
naţionale şi europene

RESPONSABIL

TERMEN

UAV

responsabil cu
cercetarea ştiinţifică

2019

Decan, prodecan,
director departament

Decembrie
2019

Prodecan, responsabil
cu cercetarea ştiinţifică

Martie 2019

Prodecan, responsabil
cu cercetarea ştiinţifică

Octombrie
2019

Prodecan, responsabil
cu cercetarea ştiinţifică

Octombrie
2019

-

Venituri
UAV

Venituri
UAV

Decan, prodecan,
director departament

Diseminarea rezultatelor cercetării pe
plan naţional şi internaţional

-

Decan, prodecan,
director departament

Consolidarea şi iniţierea de parteneriate
cu unităţile economice, unităţile
administrative şi sociale la care
studenţii noştri să beneficieze de stagii
de practică

-

5.

Stimularea competiţiei pentru cercetare

8.

1.

Venituri
UAV
Venituri
UAV

Consolidarea centrului de cercetare
existent

Încurajarea creativităţii, atragerea
studenţilor în proiecte şi programe, în
colective şi centre de cercetare
Orientarea de resurse financiare către
premierea rezultatelor cercetării
(brevete, articole ISI etc.)

INDICATORI

-

Decan, Prodecan,
responsabil cu
cercetarea ştiinţifică,
director de centru de
cercetare
Decan, prodecan,
director departament
Decan, prodecan,
director departament

4.

7.

3.

didactice în accesarea unor proiecte şi
fonduri de cercetare
Atragerea în cadrul UAV a unor
persoane cu experienţă în domeniu,
care să participe la pregătirea teoretică
şi practică a studenţilor
Stabilirea unei strategii de cercetare
viabile
Centrarea procesului de cercetare pe
nevoile concrete ale mediului economic
şi social.

RESURSE

-

6.

Managementul
calităţii în
pregătirea
studenţilor.

ACŢIUNI, PROGRAME, PROIECTE
PENTRU ÎNDEPLINIREA
OBIECTIVELOR

Identificare şi atragerea 2 persoane
cu experienţă în domeniu
Revizuire Strategiei de cercetare a
FIATPM 2016-2020
Stabilirea unor proiecte de
cercetare cu impact relevant în
mediul economico-social.
Diseminarea apelurilor privind
proiectele de cercetare. Sprijinirea
c.d. şi de cercetare prin acordarea
de asistenţă pt. accesarea acestor
proiecte.
Minim 2 proiecte depuse

Mai 2019

Înființarea a încă 2 centre de
cercetare

Octombrie
2019

Minim 3 c.d. stimulate prin
premierea cercetării

Decembrie
2019

Minim 3 studenţi cooptaţi

Decembrie
2019
Decembrie
2019

Fonduri alocate de la universitate
pentru premierea cercetării
ştiinţifice
Minim 15 articole/studii publicate
şi participări la manifestări
ştiinţifice

Decan, prodecan,
responsabil practică

Decembrie
2019

3 întâlniri la nivel de facultate

Decan, prodecan,
director departament

Decembrie
2019

Implementarea standardelor de
calitate

-

2.

Actualizarea şi implementarea
standardelor de calitate în organizarea
şi desfăşurarea activităţilor didactice
(coerenţă în elaborarea/actualizarea
planurilor de învăţământ şi a fişelor
disciplinelor, respectarea orarului şi a

NR.
CRT

OBIECTIVE

NR.
CRT

3.

4.

1.

2.

4.

Creşterea
numărului de
studenţi
3.

4.

1.
5.

Asigurarea
unui
management
financiar viabil
2.

6.

Consolidarea

2.

ACŢIUNI, PROGRAME, PROIECTE
PENTRU ÎNDEPLINIREA
OBIECTIVELOR

RESURSE

calităţii predării, evaluarea internă a
activităţii cadrelor didactice şi
corectarea deficienţelor identificate
Orientarea studenţilor în direcţia
formării unor abilităţi / competenţe
profesionale / relaţionale,
complementare pregătirii teoretice

-

Atragerea studenţilor în proiecte şi
programe, pregătirea acestora pentru
dezvoltarea carierei
Întocmirea fişelor disciplinelor,
urmărind cu prioritate acumularea
deprinderilor şi cunoştinţelor adaptate
tendinţelor mediului economic şi social;
Consultarea permanentă a studenţilor,
prin reprezentanţii acestora atât cu
privire la problemele care-i privesc în
mod direct cât şi cu privire la
problemele generale ale universităţii
Popularizarea ofertei universităţii
noastre în liceele din judeţ şi din
judeţele învecinate

Venituri
UAV

RESPONSABIL

TERMEN

INDICATORI

Decan, prodecan,
director departament,
Responsabil CEAC-F

Decembrie
2019

Minim 20 studenţi consiliaţi

Prodecan, responsabil
cu cercetarea ştiinţifică

Decembrie
2019

Minim 2 studenţi atraşi în proiecte
de cercetare

Decan, director
departament

Decembrie
2019

100% fişele discipline actualizate

Decan, prodecan,
director departament

Decembrie
2019

Organizarea unei întâlniri cu
studenţii
Participarea studenţilor în comisii

-

-

Venituri
UAV

Asigurarea unei mobilităţi a studenţilor
prin participarea acestora la programe
derulate în străinătate
Crearea unor parteneriate strategice cu
investitori din mediul economic care să
vizeze atragerea unor fonduri în
vederea dezvoltării unor departamente
de cercetare, consultanţă, expertiză
tehnică, capabile să asigure resurse
financiare pentru ambii parteneri
Atragerea membrilor ALUMNI de
partea FIATPM pentru identificarea
unor surse de finanţare din domeniile
economice unde aceştia îşi desfăşoară
activitatea

Venituri
UAV

Promovarea excelenţei în FIATPM prin

Venituri

Caravana UAV în 18 licee din
judeţ şi 7 din judeţe învecinate,
Campanie mass-media,
Ziua porţilor deschise,
Programe tip
”Student pentru o zi”,

Decan, prodecan,
director departament

Decembrie
2016

Decan, prodecan,
responsabil Erasmus+
FIATPM

Decembrie
2019

Minim 2 studenţi implicaţi în
programe derulate în străinătate

Decan, Prodecan,
responsabil cu
cercetarea ştiinţifică

Decembrie
2019

Minim 1 parteneriat

Decan, Prodecan,
responsabil ALUMNI
FIATPM

Decembrie
2019

o întâlnire tematică cu membri
ALUMNI

Decan, prodecan

Noiembrie

Evidenţierea pe siteul UAV-

Venituri
UAV

Venituri
UAV

NR.
CRT

OBIECTIVE

implicării UAV
în integrarea
absolvenţilor pe
piaţa muncii

NR.
CRT

3.

ACŢIUNI, PROGRAME, PROIECTE
PENTRU ÎNDEPLINIREA
OBIECTIVELOR
evidenţierea celor mai buni studenţi şi
absolvenţi pe site-ul UAV
Consultarea membrilor comunităţii
ALUMNI cu privire la inserţia viitorilor
absolvenţi pe piaţa muncii, în acţiuni de
mentorat, în organizarea de evenimente
culturale sau acţiuni civice,
participarea la cu Târguri de Locuri de
Muncă pentru viitorii absolvenţi.

Decan FIATPM
Conf. univ.dr.ing. Virgiliu Ciutina

RESURSE

RESPONSABIL

UAV

TERMEN

INDICATORI

2019

FIATPM a absolvenţilor de top

Decembrie
2019

1 întâlnire ALUMNI / an
Participare e-jobs

Venituri
UAV
Decan, Prodecan,
responsabil ALUMNI
FIATPM

Director departament STN
Conf. univ.dr.ing. Monica Lungu

