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Planul operațional pentru anul 2020 – 2021 este orientat pe următoarele direcții 
principale de acțiune: 

➢ Activitatea didactică 
➢ Activitatea de cercetare științifică 
➢ Activitatea de promovare a imaginii facultății 
➢ Baza materială 
➢ Activitatea studenților 
➢ Parteneriatul cu mediul extern 

 
 

1. Activitatea didactică 

Obiective specifice Activități Persoane responsabile 
Perioade 
realizare 

Asigurarea bunei 
desfășurări a anului 

universitar 
2020 - 2021 

Deschiderea anului 
universitar / pregătirea 
platformei educaționale 

Decan, prodecani, 
directori departamente, 

cadre didactice 
28.09.2020 

Alcătuirea statelor de 
funcţii 

Directori departamente 15.09.2020 

Managementul calității 
activităților didactice 

Decan, prodecani, 
directori departamente 
Comisia de evaluare și 
managementul calității 

Permanent 

Asigurarea continuă 
a unui proces 

educațional de calitate 
prin centrarea pe 

student a activităților 
didactice 

 

Alcătuirea grupelor de 
studenți pe MT și 

stabilirea nevoilor de 
instruire ale acestora 

Cadre didactice 
Prima 

săptămână din 
semestru 

Eficientizarea activității 
didactice prin 
valorificarea 

metodologiilor active 
Comisia de activitate 

didactică 
Cadre didactice 

Permanent 
2020-2021 

Managementul grupelor 
de instruire în mediul 

fizic/online 

Monitorizarea gradului 
de satisfacție al 
studenților și 

rezultatelor acestora 

Prodecan responsabil 
activitate didactică 

Prodecan responsabil 
relația cu studenții 

Cadre didactice 

Permanent 
2020-2021 

Desfășurarea optimă 
a activităților de 
evaluare finală 

Monitorizarea sesiunilor 
de examen 

Decan, prodecani, 
directori departament 

Ianuarie 2021, 
iunie 2021, 
septembrie 

2021, sesiuni 
intermediare 
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Diversificarea ofertei 
educaționale la nivel 

de licenţă/master 

Autorizarea de noi 
programe 

de studii la nivel de 
licență/masterat 

Decan, prodecani, 
directori departament 
Comisia de evaluare și 

asigurarea calității 

2020-2021 

Îmbunătățirea 
sistemului de 

management al 
calității 

Implementarea 
constantă a sistemului 

de management al 
calității 

Decan, prodecani, 
directori departament 
Comisia de evaluare și 

asigurarea calității 

Permanent 
2020-2021 

 
2. Activitatea de cercetare științifică 

Obiective specifice Activități Persoane responsabile Implementare 

Creșterea vizibilității 
activității de cercetare 

științifică 

Monitorizarea 
procesului de 

actualizare a datelor 
conturilor de cercetare 
a cadrelor didactice a 

FEFS 

Prodecan responsabil cu 
activitatea de cercetare 

științifică 
 

Comisia de Cercetare 
Științifică 

Permanent 
2020-2021 

Monitorizarea 
indicatorilor 

scientometrici 
referitori la activitatea 

de cercetare științifică a 
cadrelor didactice a 

FEFS 

Permanent 
2020-2021 

Creșterea calității 
activității de cercetare 

științifică 

Informarea periodică a 
cadrelor didactice în 

legătură cu standardele 
în cercetare pe 
domeniile FEFS 

Prodecan responsabil 
activitate de cercetare 

științifică 
Comisia de Cercetare 

Științifică 

Permanent 
2020-2021 

Stabilirea unor 
indicatori de 

performanță în 
cercetare în acord cu 

cerințele mediului 
academic 

Decan 
Prodecan responsabil 
activitate de cercetare 

științifică 
Comisia de Cercetare 

Științifică 

Permanent 
2020-2021 

Susținerea cadrelor 
didactice cu activitate 

de cercetare în acord cu 
resursele UDJG și FEFS 

Decan 
Prodecan responsabil 
activitate de cercetare 

științifică 
Comisia de Cercetare 

Științifică 

În concordanță 
cu rezultatele 

obținute și 
vizibilitatea 

realizată 

Susținerea cercetării 
cu caracter 

interdisciplinar 

Organizarea unor 
colective de lucru care 
sa valorifice direcții de 

cercetare comune 

Comisia de cercetare 
științifică 

Permanent 
2020-2021 
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Dezvoltarea 
cooperării pe linia 

cercetării științifice 

Atragerea unor 
specialiști de valoare de 

pe plan naţional şi 
internaţional 

Comisia de cercetare 
științifică 

Comisia didactică, 
Cadre didactice 

Permanent 
2020-2021 

Stimularea realizării de 
propuneri de proiecte 

de cercetare în 
parteneriat 

Comisia de cercetare 
științifică 

Cadre didactice 

Permanent 
2020-2021 

Promovarea 
rezultatelor activității 
de cercetare în cadrul 
unor manifestări cu 

caracter științific 

Organizarea conferinței 
științifice anuale a FEFS 

Decan 
Prodecan responsabil 
activitate de cercetare 

științifică 
Comisia de Cercetare 

Științifică 

28 – 29 Mai 
2021 

 
3. Activitatea de promovare a imaginii facultății 

Obiective specifice Activități Persoane responsabile Implementare 

Creșterea vizibilității 
FEFS 

Organizarea de 
evenimente/ 

informări de presă 

Decan, prodecani, 
Comisia de promovare a 

imaginii facultății 
Periodic 

Organizarea de 
dezbateri periodice, 

workshop-uri, întruniri 
tematice 

Decan, prodecani, 
directori departamente, 
Comisia de promovare a 

imaginii facultății 

Periodic 

Promovarea ofertei 
educaționale a FEFS 

Realizarea și 
distribuirea de 

materiale promoționale Decan, prodecani, 
directori departamente, 
Comisia de promovare a 

imaginii facultății 
Cadre didactice 

Periodic 

Vizite de promovare în 
licee 

Periodic 

Promovarea FEFS în 
social media 

(Facebook, Twitter, 
Instagram, Wikipedia) 

Permanent 
2020-2021 

Identificarea unor 
factori stimulativi 

pentru cadrele 
didactice 

Evaluarea complexa a 
cadrelor didactice în 
concordanță cu fișa 

postului 

Decan, prodecani, directori 
de departamente 

Comisia didactice, comisia 
de etică, comisia de 
cercetare științifică 

Permanent 

 
4. Baza materială 

Obiective specifice Activități Persoane responsabile Implementare 
Dezvoltarea 

infrastructurii 
şi a resurselor 
instituţionale 

Actualizarea fondului de 
carte și a resurselor de 
informare din mediul 

online 

Comisia de bază 
materială, 

Cadre didactice 

Permanent 
2020-2021 
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Identificarea de resurse 
financiare necesare 

dezvoltării bazei 
materiale a FEFS 

Comisia de bază materială 
Permanent 
2020-2021 

Asigurarea funcționării 
echipamentelor 

necesare accesului la 
bazele de date; 

Monitorizarea 
permanentă a 

funcționării sistemelor 
informatice 

Comisia de bază materială 
Permanent 
2020-2021 

 
 

5. Activitatea studenților 
Obiective specifice Activități Persoane responsabile Implementare 
Sprijinirea tranziției 

studenților din anul I la 
mediul universitar 

Activități de îndrumare 
și tutoriat academic Comisia de consiliere, 

relația cu studenții și 
activități cultural-sportive 

Tutori academici 

Permanent 
2020-2021 

Susținerea adaptării și 
integrării studenților 

în comunitatea 
academică 

Consilierea studenților 
în vederea dezvoltării 

profesionale și 
personale a acestora 

Permanent 
2020-2021 

Organizarea de activități 
extracurriculare 

(culturale, științifice, 
sportive și sociale) 

Comisia de consiliere, 
relația cu studenții și 

activități cultural-sportive 
Periodic 

Stimularea participării 
studenților la sesiunile 
științifice studențești 

Organizarea sesiunii 
științifice studențești la 

nivelul FEFS 

Prodecan responsabil cu 
activitatea de cercetare 

științifică 
 

Mai 2021 

Sprijinirea 
participării studenților 

la programele de 
mobilități 

Informarea studenților 
despre avantajele 

mobilităților pe cicluri 
de studii 

Prodecan pentru relația cu 
studenții, 

Biroul Erasmus 
Comisia de consiliere, 
relația cu studenții și 

activități cultural-sportive 

Permanent 
2020-2021 

Diversificarea 
acordurilor de mobilități 

la toate nivelurile de 
studiu 

Decan 
Prodecan pentru relația cu 

studenții, 
Biroul Erasmus 

Permanent 
2020-2021 

Promovarea excelenței 
în învățare 

Monitorizarea 
studenților cu rezultate 
bune în plan academic Comisia de consiliere, 

relația cu studenții și 
activități cultural-sportive 

Cadre didactice 

Permanent 
2020-2021 

Identificarea unor 
posibilități de susținere 

și recompensare a 
studenţilor cu rezultate 

superioare 
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6. Parteneriatul cu mediul extern 
Obiective specifice Activități Persoane responsabile Implementare 

Promovarea relațiilor 
de parteneriat cu 

instituții și organizații 
din mediul extern 
(socio-economic, 

cultural, educațional) 

Încurajarea cadrelor 
didactice și a 

studenților de a iniția 
parteneriate externe 

Prodecan responsabil cu 
parteneriatul cu mediul 

socio-economic 
Comisia de promovare a 

imaginii facultății și relații 
instituționale 

Cadre didactice 

Permanent 
2020-2021 

Asigurarea unei 
colaborări eficiente cu 

instituții de învățământ 
preuniversitar 

Permanent 
2020-2021 

Stimularea 
mobilităților de 

predare și formare a 
cadrelor didactice a 
FEFS în universități 

partenere 

Permanent 
2020-2021 

 
 

Decan, 
Prof. univ. dr. hab. Laurențiu-Gabriel Talaghir 

 
Prodecan, 

Conf. univ. dr. Cristina - Corina Bențea 
 

Prodecan, 
Conf. univ. dr. Gabriel Manolache 

 
 
 


