UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE

PLAN STRATEGIC 2021-2025

1. Identitatea Facultăţii de Ştiinţe Exacte

Facultatea de Ştiinţe Exacte s-a constituit la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, ca urmare a
existenţei unui nucleu de cadre didactice de specialitate, organizate în structura Departamentului de
Matematică-Informatică. Acest departament avea menirea de a deservi toate facultăţile universităţii,
acoperind toate orele de matematică şi informatică din planul de învăţământ. În anul 2001 s-a înfiinţat
Colegiul de Tehnologia Informaţiei. Colegiul a avut patru generaţii de absolvenţi, ultimele două
mergând în lichidare datorită desfiinţării formei de învăţământ superior de scurtă durată. Programul de
studii Informatică, forma lungă - 4 ani, s-a înfiinţat în anul universitar 2002-2003, urmând ca în anul
2003 să fie autorizată Facultatea de Ştiinţe Exacte cf. HG 693/2003. În anul universitar 2006-2007 se
înfiinţează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte un nou program de studii, şi anume Matematica
informatică, autorizat provizoriu de către CNEAA cu nr. 2212/03.11.2005. Până în anul 2003,
programul de studii Informatică şi-a desfăşurat activitatea în Corpul D al universităţii. Începând din
anul universitar 2003-2004, prin achiziţionarea şi amenajarea noului imobil, numit Corpul M, situat în
cartierul Micalaca, str. Elena Drăgoi, Facultatea de Ştiinţe Exacte îşi desfăşoară activitatea în condiţii
optime în acest spaţiu.
În anul 2009, programul de studii de licenţă Informatică – zi a fost acreditat de către ARACIS,
acreditare confirmată prin H.G. nr.749/24.06.2009 publicată în M.O. Partea I Nr. 465/06.07.2009, și

reacreditat în 2015 în cadrul evaluării instituționale ( HG 575 din 15 iulie 2015).
În anul 2009, prin H.S. UAV nr.125/15.06.2009 a fost înfiinţat programul de studii de masterat, în
domeniul informatică, cu denumirea „Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie”, program
confirmat prin O.M. nr. 5363/29.09.2009 publicat în M.O.partea I nr.657/02.10.2009. În şedinţa
Consiliului ARACIS din data de 17.02.2011, acest program a fost propus spre analiză şi validare.
În anul 2011, programul de studii de licenţă Informatică – ID a fost acreditat de către ARACIS,
acreditare confirmată prin H.G. nr.966/2011 publicată în M.O. nr. 697 din 01.10.2011.
În anul 2012 a fost acreditat de către ARACIS programul de studii de licenţă Matematică informatică,
fapt confirmat prin H.G. nr.707/2012 publicată în M.O. nr. 525 din 30.07.2012.
În anul 2013 a fost autorizat provizoriu un program de studii de licență cu predare în limba engleză,
“Informatică aplicată (în limba engleză)” prin Raportul Consiliului ARACIS din data de 25.07.2013

(Raport ARACIS iulie 2013).
În anul 2014, prin H.S. UAV nr.125/15.06.2009 a fost înfiinţat un program de studii de masterat, în
domeniul matematică, cu denumirea „Modele matematice în cercetare și didactică”, ca un program de
master internațional, cu predare în limba engleză. În şedinţa Consiliului ARACIS din data de
29.05.2014 a fost validat (Raport ARACIS mai 2014).

2. Viziunea 2021-2025

În contextul

în care viziunea UAV pentru perioada 2021-2025 este realistă, în concordanţă cu

standardele europene şi cu vectorii de dezvoltare ai învăţământului superior din Uniunea Europeană.
Facultatea de Ştiinţe Exacte intră într-o nouă etapă şi anume de augmentare a calităţii privind actul
didactic dar, mai ales, în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică. Ea va aborda cu toată seriozitatea o
strategie colectivă dar şi una individuală pentru a contribui la viitorul UAV.
3. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Exacte, valori şi principii

Facultatea de Ştiinţe Exacte, componentă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, acţionează astfel
încât să se integreze deplin în Spaţiul European al Învăţământului Superior. În acest sens, pentru
asigurarea calităţii academice, s-au efectuat transformări esenţiale în Planurile de învăţământ şi în
Fişele disciplinelor.
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi-a propus câteva direcţii de acţiune, care sunt în concordanţă cu legislaţia
în vigoare şi cu cerinţele cuprinse în metodologia de evaluare, cu standardele de referinţă şi indicatorii
de performanţă stabiliţi, prin metodologie, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS). Acestea sunt:

-

formarea de specialişti în domeniul matematicii şi informaticii atât la nivel de licenţă cât şi
masterat;

-

modernizarea continuă a programelor de studii la nivel de licenţă şi masterat;

-

integrarea procesului de învăţământ cu cercetarea prin existența unui centru de cercetare
recunoscut și continua dezvoltare a acestuia;

-

promovarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică şi academică cu alte instituţii de învăţământ
superior din ţară şi din spaţiul universitar european;

-

promovarea unor relaţii de cooperare cu studenţii, cu absolvenţii şi cu mediul economic local.
În concordanţă cu cerinţele de compatibilizare a învăţământului românesc cu cel european,

printre obiectivele politicii educaţionale pot fi reţinute, ca fiind mai importante, următoarele:

-

perfecţionarea continuă, în acord cu standardele interne şi internaţionale, a Planurilor de
învăţământ şi a Fişelor disciplinelor;

-

menţinerea unei exigenţe înalte privind promovarea în posturi a personalului de predare în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;

-

acoperirea cu suporturi de curs şi îndrumătoare de lucrări practice, în redactare proprie, a tuturor
disciplinelor din planul de învăţământ;

-

informatizarea activităţilor din facultate, dotarea laboratoarelor cu aparatură şi instalaţii
performante şi tehnică de calcul;

-

antrenarea cadrelor didactice tinere în activitatea de cercetare ştiinţifică şi perfecţionarea prin
cursuri postuniversitare şi doctorat;

-

organizarea de simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice în cadrul universităţii, atât la
nivelul cadrelor didactice, cât şi al studenţilor;

-

participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

-

promovarea schimbului de cadre didactice şi studenţi cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;

-

antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare şi în activitatea ştiinţifică;

-

valorificarea cercetării ştiinţifice prin publicarea de articole în reviste de specialitate;

-

colaborarea cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate în vederea realizării
schimbului de publicaţii ştiinţifice;

-

sustinerea cadrelor didactice și a studenților în optimizarea activitățile de predare online.
Necesitatea specializărilor din cadrul Facultății de Științe Exacte

rezultă din următoarele

considerente:

Astfel, susţinerea programelor de studii propuse de Facultatea de Ştiinţe Exacte se
bazează pe următoarele considerente:
•

Absolvenţii acestor programe de studii sunt pregătiţi să lucreze ca specialişti în tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor, analişti de sistem, proiectanţi de software, proiectanţi de
sisteme web şi multimedia, programatori de aplicaţii, analist-programatori în domeniul
software, specialişti în baze de date şi reţele de calculatoare, administratori de sistem,
precum şi asistenţi de cercetare în informatică, respectiv matematică-informatică,
matematicieni, referenţi de specialitate şi, mai mult, pot desfăşura activităţi didactice în
învăţământul preuniversitar (în gimnaziu- absolvenţii cu diplomă de licenţă şi 60 credite la
modulul pedagogic; la liceu - absolvenţii cu diplomă de master şi 120 credite la modulul
pedagogic). Prin cele două programe de studiu cu predare în limba engleză se facilitează
integrarea absolvenților în mediu internațional și multinațional.

•

Procesul de învăţământ necesită să asigure continuarea studiilor la nivel de Licenţă, Master
pentru domeniile si specializările existente.

•

Zona de vest a ţării, în care sunt incluse şi municipiul şi judeţul Arad, este puternic
industrializată, reprezentând o arie cu înalt potenţial de dezvoltare economică, în care

dinamica de înfiinţare şi dezvoltare a IMM-urilor este semnificativă, oferind locuri de
muncă pentru absolvenţi. Menţionăm că generaţiile de absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe
Exacte au fost absorbite în întregime de piaţa muncii.
Din perspectiva integrării în Spaţiul European al Învăţământului Superior, dar şi păstrând
tradiţiile valoroase ale învăţământului românesc, Facultatea de Ştiinţe Exacte promovează un
management strategic al calităţii dinamic şi eficient, contribuind în acest mod la creşterea prestigiului
naţional şi internaţional al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Facultatea de Ştiinţe Exacte îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea
de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare
permanentă şi interculturalitate.
Cadrele didactice de specialitate din cadrul facultăţii dispun de un potenţial ştiinţific ridicat,
fiind profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi universitari, cu norma de bază în universitate.
Facultatea de Ştiinţe Exacte a Universităţii "Aurel Vlaicu” din Arad formează matematicieni şi
informaticieni cu înalt nivel profesional asigurat prin:
•

Studierea disciplinelor fundamentale şi a celor de specialitate la nivelul european actual;

•

Studiul de discipline opţionale aliniate la cerinţele europene;

•

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti;

•

Participarea la Contractele de Cercetare.

Studiile de piaţă efectuate au dovedit că programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Exacte sunt imperios necesare, ţinând cont de faptul că pentru relansarea economiei românești și
alinierea ei la standardele Uniunii Europene este nevoie de matematicieni şi informaticieni pregătiţi la
cerinţele actuale ale pieţei muncii, capabili să presteze lucrări de calitate în domeniile amintite.
4. Obiective strategice

Urmărind în întregime strategia UAV, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi-a definit propria strategie, bazată
pe valorile sociale, culturale şi academice ale UAV. Acestea sunt:
•

Creşterea capacităţii de cercetare;

•

Îmbunătăţirea procesului educaţional;

•

Extinderea funcţiei sociale şi culturale;

•

Orientarea spre calitate şi încurajarea performanţei în învăţământ şi cercetare;

•

Încadrarea învăţământului şi cercetării în standardele europene;

•

Întărirea parteneriatului responsabil cu studenţii;

•

Întărirea dimensiunii antreprenoriale a universităţii;

•

Creşterea vizibilităţii internaţionale;

•

Participare academică activă şi responsabilă atât la nivel naţional cât şi internaţional;

•

Asigurarea calităţii educaţiei şi cercetării.

5. Direcţii generale de acţiune, cu respectare obiectivelor prioritare ale UAV
5.1. Cercetarea ştiinţifică

UAV asigură crearea unor oportunităţi durabile pe termen lung pentru ca cercetarea să conducă la
rezultate de înaltă calitate cu vizibilitate naţională şi internaţională, un număr ridicat de articole ISI, o
rată ridicată a proiectelor de cercetare finanţate, precum şi mai multe colaborări cu alţi cercetători sau
actori principali din mediul economic sau societate atât din ţară cât şi din străinătate.
Obiectivele prioritare ale UAV pe care şi le asumă Facultatea de Ştiinţe Exacte în domeniul cercetării
ştiinţifice sunt:
• Consolidarea mediului de cercetare
• Creşterea calităţii cercetării
• Întărirea colaborării cu mediul socio-economic pentru derularea cercetării
• Centrarea procesului de cercetare pe nevoile concrete ale mediului economic şi social;
•

Creşterea numărului de proiecte finanţate, obținute prin competiții naţionale şi europene;

•

Consolidarea institutelor și centrelor de cercetare existente;

•

Sprijinirea formării de noi colective de cercetare;

•

Stabilirea unor teme de cercetare cu impact relevant în mediul economico-social;

•

Stimularea competiţiei pentru cercetare;

•

Încurajarea creativităţii, atragerea studenţilor în programe de cercetare;

•

Cooptarea celor mai buni studenţi în colective şi centre de cercetare;

•

Acreditarea naţională şi internaţională a centrelor de cercetare şi a laboratoarelor;

•

Orientarea de resurse financiare către susţinerea cercetării şi a rezultatelor ei (brevete, articole
ISI etc.);

•

Realizarea unor parteneriate de cercetare aplicativă cu agenţi economici şi administraţia locală
în scopul valorificării rezultatelor;

•

Oferirea de servicii de consultanţă, de proiectare şi de dezvoltare de noi echipamente şi
tehnologii;

•

Atragerea unor finanţări din mediul economic pe baza unor proiecte de cercetare prefinanţate;

•

Obţinerea unor mărci şi brevete de invenţie a rezultatelor cercetărilor şi valorificarea maximă a
acestora ;

•

Diseminarea rezultatelor cercetării către potenţialii beneficiari din ţară şi străinătate.

Principalele direcţii de acţiune pentru atingerea obiectivelor prioritare sunt:
•

Consolidarea cercetării ca bază ştiinţifică în procesul de educaţie, a colaborării şi a implicării în

societate;
•

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru cercetare;

•

Consolidarea centrului de cercetare Modele Matematice şi Sisteme Informatice în scopul
realizării unei activităţi de cercetare caracterizată prin excelenţă;

•

Cooptarea celor mai buni studenţi în colectivele şi centrele de cercetare ştiinţifică;

•

Elaborarea unor proiecte pentru dotarea unui nou laborator de cercetare pentru asigurarea unei
infrastructuri informatice de ultimă generaţie;

•

Cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie
să fie bine pregătiţi în ceea ce priveşte normele de etică ale cercetării ştiinţifice;

•

Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale.;

•

Stimularea reală a participării cadrelor didactice la conferinţe, congrese şi simpozioane
ştiinţifice;

•

Implicarea cadrelor didactice în boardurile editoriale ale unor publicaţii ştiinţifice de prestigiu;

•

Continuarea ciclurilor de conferinţe existente în vederea sporirii vizibilităţii rezultatelor
cercetării ştiinţifice;

•

Susţinerea revistelor ştiinţifice a UAV (ISREIE) şi a revistei facultăţii (TAMCS) cu scopul
indexării lor în baze de date internaţionale;

•

Extinderea şi diversificare Interacţiunii cu mediul social, creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi
internaţional;

•

Realizarea unor parteneriate de consultanţă şi cercetare aplicativă, cu agenţi economici şi
administraţia locală, în scopul încadrării cercetării ştiinţifice în planul naţional şi regional de
dezvoltare teritorială;

•

Promovarea interdisciplinarităţii, multidisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii în cercetarea
ştiinţifică, pentru abordarea unor proiecte complexe care să conducă la rezolvarea problemelor
sociale curente şi, în final, Ia îmbunătăţirea calităţii vieţii;

5.2. Procesul educaţional
UAV are o misiune importantă de a asigura competenţa pregătirii profesionale a absolvenţilor.
Programele de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Exacte probează un înalt nivel ştiinţific şi educaţional
relevând implicarea studenţilor în comunitate dar în acelaşi timp şi preocuparea proprie privind propriul
parcurs educaţional. Programele de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Exacte îşi asumă această misiune și
facultatea și-a definit direcţiile de acţiune pentru atingerea următoarelor obiective prioritare:
•

Managementul calităţii în pregătirea studenţilor.

•

Creșterea numărului de studenți.

•

Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Exacte va fi atractivă şi interesantă.

•

Facultăţii de Ştiinţe Exacte va promova sistematic procesul de internaţionalizare a tuturor

programelor de studii pentru a creşte calitatea şi înţelegerea globală.
• Programele de studii din Facultăţii de Ştiinţe Exacte trebuie să se desfăşoare în contact direct cu
piaţa muncii şi cu societatea, contruibuind la consolidarea competenţelor forţei de muncă la
nivel regional, naţional şi internaţional.
Direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul educaţional sunt:
•

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

•

Actualizarea şi implementarea standardelor de calitate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor
didactice (coerență în elaborarea/actualizarea planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor,
respectarea orarului şi a calităţii predării, evaluarea internă a activităţii cadrelor didactice şi
corectarea deficienţelor identificate);

•

Stabilirea unui sistem de evaluare a rezultatelor obţinute prin parcurgerea acestor programe,
calificativele obţinute urmând a fi avute în considerare la stabilirea calificativului general;

•

Identificarea nevoilor pe care le manifestă mediul economic şi canalizarea pregătirii practice a
studenţilor către însuşirea acelor calităţi solicitate de partenerii externi;

•

Orientarea studenţilor în direcţia formării unor abilităţi de competenţe profesionale, relaţionale
complementar pregătirii teoretice;

•

Încurajarea capacităţilor antreprenoriale, de adaptare la mediu, de iniţiativă şi originalitate,
dezvoltarea abilităţilor de planificare şi a gândirii strategice precum şi încurajarea celor ce
manifestă spirit de leadership;

•

Atragerea studenţilor în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică, pregătirea acestora pentru o
eventuală perspectivă de dezvoltarea a unei cariere didactice

•

Se va acţiona strategic şi sistematic pentru asigurarea şi creşterea calităţii în cadrul procesului de
învăţământ;

•

Situaţia pandemică actuală impune sprijinirea cadrelor didactice și a studenților în vederea
efectuării studiilor utilizând metode de predare și examinare online;

•

Creşterea gradului de consiliere al studenţilor;

•

Sprijinul acordat studenţilor va fi în continuare sistematic, vizibil şi profesional;

•

Formarea continuă a cadrelor didactice atât în domeniul în care predau cât ţi în domeiu
pedagogic;

•

Extinderea tipurilor de programe de studii prin alte tipuri de programe, în afara celor consacrate
(Bologna);

•

Promovarea uni programe de învăţare pe parcursul întregii vieţi, cu durată variabilă, în condiţiile
legii;

•

Îmbunătăţirea managementului programelor de studii prin angajarea mai activă a responsabililor
fiecărui program de studii în derularea, revizuirea şi îmbunătăţirea lor;

•

Planurile de învăţământ vor fi revizuite continuu şi se va mări numărul de pachete de discipline
opţionale din care studentul poate să aleagă pe cele ce corespund propriilor preferinţe;

•

Se va avea în vedere analiza riguroasă a fişelor disciplinelor, pentru evitarea suprapunerilor,
asigurarea complementarităţii acestora şi compatibilizarea lor cu cele ale universităţilor de
prestigiu din ţară şi străinătate;

•

Pregătirea studenţilor printr-o componentă de cercetare ştiinţifică, promovatăşi susţinută
învăţarea prin descoperire şi învăţarea prin cercetare;

•

Actualizarea permanentă a bibliografiei cursurilor, a notelor de seminar, a studiilor şi articolelor
ştiinţifice;

•

Se va menţine aplicarea la fiecare disciplină a unui sistem complex de evaluare a studenţilor:
evaluarea continuă (teme de rezolvat, proiecte individuale, proiecte de grup, referate de
cercetare etc.), care să stimuleze învăţarea pe parcursul semestrului şi evaluarea finală (parte
teoretică, parte practică, studii de caz etc.);

•

Dezvoltarea activităţilor extracurriculare ale studenţilor;

•

Programele de studii oferite de Facultatea de Ştiinţe Exacte vor fi cunoscute de cei interesaţi
prin promovare activă şi credibilă;

•

Se va avea în vedere interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea şi multidisciplinaritatea în
iniţierea de noi programe de studii, întrucât noii specialişti au nevoie de competenţe ce depăşesc
aria unui singur domeniu; mai mult decât atât, vor fi iniţiate programe de studii care să nu fie
organizate doar pe criterii disciplinare, ci în funcţie de probleme sau pe baze tematice;

•

Creşterea mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului didactic, în vederea asigurării
unor noi experienţe de învăţare;

•

Promovarea internaţională a programelor de studii în limba engleză.

•

Dezvoltarea de noi programe de studii pentru licenţă şi master) cu predare în

limbi

de

circulaţie internaţională care să atragă atât studenţi străini cât şi cadre didactice din străinătate;
•

Cerinţele pieţei muncii vor continua să ocupe un loc important în alcătuirea tuturor programelor
de studii. Revizuirea şi îmbunătăţirea periodică a planurilor de învăţământ. în acest context.

•

Stagiile de practică, ca importantă componentă a integrării în comunitate trebuie să constituie o
oportunitate reală de învăţare şi să asigure şanse de integrare profesională; în acest sens vor fi
menținute parteneriateleexistente cu actorii pieței forței de muncă în domeniile informatică și
matematică și vor fi căutate noi parteneriate de practică cu posibilii angajatori.

•

Recrutarea studenţilor se va face, în continuare, activ şi responsabil, conform metodologiilor
proprii.

•

Îmbunătăţirea regulamentelor de examinare a studenţiilor concomitent cu reanalizarea fişelor
disciplinelor, urmărind cu prioritate acumularea deprinderilor şi cunoştinţelor adaptate
tendinţelor mediului economic şi social;

•

Participarea alături de studenţi la organizarea unor activităţi extra-curriculare, sportive, culturale
etc.;

•

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;

•

Asigurarea unei mobilităţi a studenţilor prin participarea acestora la programe derulate în ţară şi
străinătate;

•

Păstrarea unei strânse colaborări cu învăţământul preuniversitar. Oferta educaţională prezentată
prin „Ziua porţilor deschise”, susţinerea unor programe de tip ”Student pentru o zi” la fel ca şi
actualele concursuri organizate împreună cu liceele arădene vor face parte în continuare din
strategia noastră pentru atragerea viitorilor studenţi.;

•

Dezvoltarea unor programe de studii în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză),
care să fie axate pe domenii de interes atât în ţara noastră, dar mai ales în mediul ţintă respectiv
ţările de unde vor veni acei studenţi;

•

Susţinerea, inclusiv cu locuri de la buget, a programelor de studii în limbi de circulaţie
internaţională, cu precădere pentru studenţii de excepţie ai altor profile, astfel ca atunci când
aceştia vor absolvi studiile să poată preda în limba străină;

•

Comunicarea în mediul on line prin reţelele de socializare se impune a fi îmbunătăţită, la fel ca
şi pagina de web a facultății. Este foarte important să ne adresăm tinerilor prin căile lor de
comunicare, să ne promovăm imaginea prin canalele de comunicare utilizate de generaţiile
actuale de elevi;

•

Dezvoltarea componentei învăţământului pentru adulţi conform conceptului Life long learning.

5.3. Resurse umane

În acord cu strategia UAV, Facultatea de Ştiinţe Exacte se va preocupa de atragerea unor cadre
didactice şi cercetători cu prestigiu, pentru că tendinţa de dezvoltare a instituţiei trebuie corelată cu
resursele umane şi, în acelaşi timp, pentru ridicarea calităţii procesului educaţional şi a cercetării
ştiinţifice, este nevoie de dezvoltarea resurselor umane. Recrutarea şi selecţia acestora va continua să
fie transparentă, iar promovarea se face pe bază de valoare şi competenţă, în condiţiile legii.
În acest context, Facultatea de Ştiinţe Exacte va acţiona pentru:
•

Selecţia atentă a cadrelor didactice cu normă de bază şi asociate;

•

Susţinerea participării cadrelor didactice în organisme precum: CNATDCU, CNCS, ARACIS
etc.;

•

Sprijinirea mobilităţii cadrelor didactice şi de cercetare în vederea participării la stagii de
predare şi cercetare la universităţi partenere din străinătate, participarea la programe de formare,
traininguri;

•

Susţinerea instituţională a tuturor cadrelor didactice în vederea satisfacerii criteriilor de
promovare şi abilitare;

•

Evaluarea anuală a performanţelor profesionale prin autoevaluare, evaluarea de către studenţi,
evaluarea colegială, evaluarea de către conducătorul direct precum şi evaluarea prestaţiilor
manageriale de către membrii colectivului;

Obiectiv prioritar. Dezvoltarea unui mediu academic competitiv prin perfecţionarea colectivului
facultaţii.

Obiective specifice:
•

Dezvoltarea unui mediu organizaţional propice performanţei, stimularea unei culturi
organizaţionale bazată pe profesionalism, perseverenţă, performanţă şi dialog;

•

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;

•

Înfiinţarea unei şcoli doctorale în cadrul Facultăţii, sprijinirea profesorilor în activitatea de
cercetare în vederea acreditării acesteia;

•

Încurajarea participării cadrelor la programe de pregătire şi dezvoltare profesională;

•

Evaluarea permanentă în cadrul facultăţii a întregului personal didactic;

•

Asigurarea mobilităţi didactice în cadrul Programului Erasmus plus;

•

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

•

Susţinerea participării cadrelor didactice în organisme precum CNATDCU, CNCS, ARACIS;

•

Încurajarea şi sprijinirea cadrelor didactice în accesarea unor proiecte şi fonduri de cercetare;

•

Acordarea gradaţiilor de merit în mod transparent şi unitar;

•

Atragerea în Facultatea de Ştiinţe Exacte a unor cadre didactice şi cercetători de prestigiu;

•

Atragerea în cadrul facultăţii a unor persoane cu experienţă în domeniile de interes economic,
care să participe la pregătirea practică a studenţilor;

•

Recunoaşterea deschisă a rezultatelor meritorii obţinute şi acordarea unor beneficii celor mai
performante cadre didactice, promovarea excelenţei academice;

•

Asigurarea unor condiţii de muncă optime, pentru a permite desfăşurarea activităţilor curente şi
a susţine activitatea de pregătire şi cercetare ştiinţifică, inclusiv dezvoltarea în plan personal;

•

Încurajarea dialogului deschis şi constructiv la toate nivelurile ierarhice atât pe orizontală cât şi
pe verticală.

Fiind parte componentă a UAV, Facultatea de Ştiinţe Exacte respectă în totalitate strategia UAV şi
aplică toate măsurile stabilite în domeniul financiar şi al resurselor materiale, al relaţiei cu studenţii şi
comunitatea, alumni, al comunicării şi transparenţei, al managementului funcţiilor administrative şi
suport şi al relaţiilor internaţionale. În domeniul asigurării calităţii şi managementul riscului, Facultatea
de Ştiinţe Exacte va continua perfecţionarea respectarea sistemului de asigurare al calităţii existent,
asigurând evaluarea permanentă a acestuia conform unui program riguros, identificarea riscurilor,
alcătuirea şi respectarea unui Plan de tratare a riscurilor.

5.4. Alumni

Comunitatea Alumni reprezintă un punct important al strategiei Facultăţii de Ştiinţe Exacte. Trebuie
coagulată această comunitate în jurul facultăţii, trebuie păstrată legătura cu absolvenţii noştri care
reprezintă cartea de vizită a universităţii. Impactul pe care foştii noştri studenţi îl au în societate poate
deveni un important capital de imagine. Pe de altă parte, obligaţia noastră faţă de această comunitate
este să oferim consultanţă în ceea ce priveşte integrarea lor pe piaţa muncii, să le urmărim parcursul
profesional, să îi cooptăm pentru a sprijini Facultatea de Ştiinţe Exacte şi implicit Universitatea “Aurel
Vlaicu” din Arad.
Obiectiv prioritar: Consolidarea implicării Facultăţii de Ştiinţe Exacte în integrarea absolvenților pe
piața muncii.

Obiective specifice:
Actualizarea permanentă a bazei de date cu absolvenții facultății;
Îmbunătățirea platformei on-line de înscriere a acestora. Această platformă va fi promovată prin
diverse mijloace de comunicare: site-ul facultăţii, mijloace media etc.;
Promovarea excelenţei în Facultatea de Ştiinţe Exacte prin postarea CV-urilor celor mai buni absolvenţi
pe site-ul facultăţii;
Implicarea comunităţii Alumni în elaborarea planurilor de învăţământ, în inserţia viitorilor absolvenţi
pe piaţa muncii, în acţiuni de mentorat a actualilor studenţi, în sprijinirea financiară a Facultății de
Științe Exacte, în realizarea de proiecte comune în domeniul social și profesional.

Decan,
Conf.univ.dr. Marius Lucian Tomescu

