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Prezentul program managerial are  la bază: Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, 

Carta Universităţii „Aurel Vlaicu „ din Arad, Metodologia de organizare şi desfăşurare 

a  alegerilor  pentru  structurile  şi  funcţiile  de  conducere  din  UAV,  Programul 

managerial al Rectorului UAV Arad  în  legislatura 2016  ‐ 2020, Codul muncii, Planul 

managerial al directorului Departamentului de Științe Tehnice și ale Naturii. 

Argumente în favoarea candidaturii: 

 Vechimea neîntreruptă  în Universitatea „Aurel Vlaicu", din anul 2004, 

până în prezent, precum și vechimea de  24 ani în cercetare cu activități 

specifice învățământul superior; 

 Titlul de doctor, obţinut în anul 2000; 

 Gradul didactic de conferenţiar universitar titular, din anul 2006; 

 Secretar  ştiinţific  al  Facultăţii  de  Inginerie  Alimentară,  Turism  şi 

Protecţia Mediului în perioada 2008‐2011; 

 Decan al Facultății de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului 

în perioada 2012‐2016; 

 bogată  activitate  ştiinţifică,  ca  și  cercetător  în  cadrul  Stațiunii  de 

Cercetare și Dezvoltare Viti Vinicolă Miniș în perioada 1990‐2004. 

Obiectivele asumate prin acest program managerial se referă la: 

‐ Resursele umane; 

‐ Studenţii; 

‐ Educaţia; 

‐ Cercetarea ştiinţifică; 

‐ Internaționalizarea; 

‐ Colaborarea cu mediul socio‐economic; 
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Resursele umane 
 

Capitalul  uman  al  FIATPM,  format  din  cadre  didactice,  studenți  de  la 

programele  de  licență  și master  și  personalul  nedidactic,  fiind  cel mai  important 

element  din  facultate,  va  continua  să  fie  prioritar  și pentru  activitatea  viitoare  pe 

care o vom desfășura. 

Pentru obținerea de bune rezultate prin  procesul de învățământ, susțin că este 

este  impetuos  necesar  ca  munca  celor  trei  categorii  de  resurse  umane  să  se 

desfășoare  în  echipe,  bine  închegate  și  a  căror  obiectiv  comun  să  îl  constituie 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII. 

La ora actuală  toate cadrele didactice  cu norma de bază  la FIATPM   au  titlul 

științific  de  doctor  și  sunt  autori/coautori  al  unor  lucrări  științifice  specifice 

domeniului de doctorat absolvit.  

Obiectivele strategice privind resursele umane sunt: 

 Consolidarea  colectivului  prin  atragerea  și  angajarea  de  noi  cadre,  cu 

accent  pe  atragerea  unor  specialiști  prestigioși  pentru  domeniile 

programelor de studii ale facultății; 

 Informatizarea în totalitate a activităților didactice precum și a lucrărilor 

secretariatului  care  vizează  evidența  studenților  (prin  implementarea 

palformei SUMS), 

 Extinderea  bibliotecii  proprii  a  facultății  prin  achiziționare  de  cărți,  în 

format  fizic  sau  virtual,  precum  și  creșterea  cunoașterii  în  domeniile 

științifice  din  cadrul  facultății  prin  accesarea  bazelor  de  date  on‐line 

achiziționate de universitate prin asociația ANELIS PLUS, 

 Voi  susține  ca  fiecare  cadru  didactic  al  facultății  să  poată  avea 

posibilitatea  de  a  se  perfecţiona  în  domeniul  în  care  are  rezultate  de 

excelență, iar munca şi performanţa să fie răsplătite cum se cuvine, 

 Modernizarea  și dotarea  laboratoarelor,  adaptate  fiecărui program de 
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studiu prin atragerea unor surse extrabugetare. 

Studenții 
 

FIATPM  se  aliniază  strategiei  UAV  promovând  un  învățământ  centrat  pe 

student, prin care studenții sunt partenerii noștri în activitatea didactică.   De aceea, 

acestora, în calitate de beneficiari ai procesului de învățământ, trebuie să li se ofere 

servicii de calitate, ancorate în realitatea socială și economică actuală și viitoare. 

Obiectivele strategice privind  studenții: 

 Îmbunătățirea  mediului  educațional  prin  promovarea  colaborării  și 

respectului  între  cadrele  didactice  și  studenți  în  scopul  formării  unor 

specialiști competitivi pe piața muncii; 

 Diversificarea ofertei educaționale, prin crearea unor noi programe de 

studiu,  în  funcție de resursa umană, baza materială și cererea pe piața 

muncii; 

 Stimularea  interesului studenților pentru performanță  în activitatea de 

învățare, cercetare științifică, activități practice și de voluntariat care să 

contribuie, după absolvire,  la obținerea unui  loc de muncă  în domeniul 

de studii în care au absolvit, 

 Continuarea  colaborării  cu  Liga  Studenților  și  sprijinirea  activităților 

acestei organizații studențești, 

 Perfecționarea  și  susținerea  comunicării  între  studenți  și  decan, 

secretariat, director de departament și cadre didactice, 

 Susținerea activităților de tutoriat și consultații, 

 
 
 
Educația 
 

În  cadrul  FIATPM,  înfiinţată  în  anul  2002  conform H. G.  410/25.04.2002,  se 

derulează în prezent următoarele programe de studii.  
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Studii de licență (pe durata a 4 ani)  

•Ingineria produselor alimentare – Acreditată ARACIS 

•Controlul şi expertiza produselor alimentare – Acreditată ARACIS 

•Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice – Acreditată ARACIS 

•Protecția consumatorului și a mediului – Autorizată ARACIS 

•Inginerie  şi management  în  alimentaţie  publică  şi  agroturism  –  Acreditată 

ARACIS 

Programe universitare de masterat (4 semestre)  

•Managementul calităţii produselor alimentare – Acreditat ARACIS 

•Evaluarea și controlul calității mediului – Acreditat ARACIS 

Obiective strategice privitoare la educație: 

 Continuarea modernizării procesului de învățământ prin folosirea uzuală 

a platformei de  e‐learning de  către  studenți  și  cadrele didactice de  la 

FIATPM (platforma SUMS, Moodle), 

 Desfăşurarea  procesului  didactic  în  conformitatea  cu  standardele  de 

calitate ARACIS şi a legislaţiei în vigoare, 

 Asigurarea  unei  concordanțe  între  conținutul  programelor  de  studii  și 

competențele dobândite de absolvenți, în corelație cu Registrul Național 

al Calificărilor din Învățământul Superior din România, 

 Corelarea  fișelor  de  disciplină  cu  competențele  și  abilitățile  pe  care 

absolvenții  trebuie  să  le dobândească pentru  a  fi  competitivi pe piața 

muncii, 

 Implementarea culturii instituționale prin stimularea performanțelor și a 

loialității față de facultate și universitate, 

 Înființarea unor programe de studii postuniversitare, altele decât cele de 

master, în domenii care se cer pe piața muncii, 
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Cercetarea științifică 

 

FIATPM  dispune  de  un  colectiv  de  cadre  didactice  a  căror  activitate  este 

concretizată  în  activitate didactică  și  științifică  la un  înalt nivel  și  a  căror  rezultate 

asigură vizibilitate instituțională la nivel internațional.  

Obiective strategice privitoare la cercetarea științifică: 

 Atragerea  de  fonduri  prin  proiecte  de  cercetare  naționale  și/sau 

internațională, prin  încurajarea cadrelor didactice  tinere să participe  la 

astfel de competiții; 

 Creșterea  numărului  de  lucrări  științifice  publicate  în  baze  de  date 

internaționale  sau  indexate  ISI  Web  of  Science  prin  susținerea  unor 

politici  de  recunoaștere  a  meritelor  cadrelor  didactice  propuse  și 

promovate la nivel instituțional; 

 Stimularea  participării  cadrelor  didactice  la  sesiuni  de  comunicări 

ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale, 

 Stimularea  studenţilor  pentru  participarea  la  sesiuni  de  comunicări 

ştiinţifice, 

 Continuarea  eforturilor  pentru  înfiinţarea  de  şcoală  doctorală  în 

domeniile specifice FIATPM, 

 Prezentarea pe site‐ul facultăţii a domeniilor şi temelor de cercetare, ca 

ofertă pentru potenţialii beneficiari; 

 Organizarea unor  întâlniri  la nivel de  facultate  în vederea  informării  și 

instruirii cadrelor didactice  referitor  la competițiile privind granturile  și 

programele de cercetare de interes. 
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Internaționalizarea  

Jane Knight a definit internaționalizarea educației ca “un proces de integrare a 

unei dimensiuni  internaționale,  interculturale   sau   globale    în   scopul,    funcțiile    și  

livrarea  de  învățământ universitar” 

Obiective strategice privitoare la internaționalizare educației la FIATPM: 

 Mobilitatea creditelor referitor  la   mobilitățile studenților  incoming, adică ale 

studenților străini care urmează un  program  de  mobilitate  de  scurtă  durată  

la    FIATPM,    precum    și  mobilitățile  studenților  outgoing,  adică  ale  celor 

înmatriculați  la  FIATPM,  care  urmează  un  program  de  mobilitate  la  o 

universitate din străinătate; 

 Programe  de  mobilitate  pentru  cadre  didactice,  stimularea  pe  lângă  

programul  Erasmus  și  programului  CEEPUS  (Central  European  Exchange 

Program for University Studies); 

 

Colaborarea cu mediul socio economic 

 

FIATPM  este  deschisă  la  orice  propunere  și  oportunitate  de  colaborare  cu 

unități de  stat  sau private din mediul  social  și economic, dar  se va dezice de orice 

inițiativă, din partea oricui, care va  încerca  să  implice activitatea  facultății  în  jocuri 

politice sau de altă natură.  

Obiective strategice privitoare  la colaborarea cu mediul socio economic, așa 

după cum se precizează și în programul managerial al Rectorului UAV: 

 

•  Cooperarea cu mediul economic şi social prin oferirea de consultanţă şi 

servicii din partea specialiştilor din cadrul universităţii noastre; 

•  Realizarea unor parteneriate cu mediul economic în domeniul cercetării 

pe sectoarele de interes; 

•  Crearea  unui  parteneriat  cu  autorităţile  publice  locale  ‐  Primăria 



Municipiului  Arad,  Consiliul  Județean  Arad,  Inspectoratul  Școlar  Arad  pentru 

identificarea  domeniilor  de  interes  comun  care  să  permită  finanţarea  din  sursele 

bugetului local a unor proiecte comune; 

•  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 toți partenerii semnatari ai acordului de colaborare. 

 

Conf. Univ. dr. ing. Virgiliu Ciutina 
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