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Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Termen

Responsabil(i)

Ianuarie, 2017

Decan, Prodecani, Directorii de
departamente, membii Consiliului
FSSU

Trimestrial

Consiliul FSSU

Lunar

Decan

Februarie, 2017

Decan, Prodecani

Februarie, 2017

Decan, Prodecani

Management instituţional
Analiza în CF a nivelului de îndeplinire a obiectivelor şi acţiniunilor propuse prin Planul operaţional al
FSSU pentru anul 2016

Analiza trimestrială în Consiliul FSSU a stadiului îndeplinirii Planului Operaţional al FSSU
pentru 2017
Organizarea şedinţelor CF a FSSU, în vederea transmiterii hotărârilor şi informaţiilor privind
activitatea FSSU
Elaborarea, aprobarea în Consiliul FSSU şi remiterea spre Conducerea executivă a UO a Raportului
asupra Planului operaţional
Elaborarea, analiza şi aporbarea în Consiliul FSSU şi publicarea pe site-ul facultăţii a Planului
operaţional al FSSU
Analiza trimestrială în CF a stadiului îndeplinirii Planului Operaţional pentru 2017

Trimestrial

Revizuirea şi eficientizarea statelor de funcţii valabile începând din anul universitar 2016-2017 pentru
toate departamentele din cadrul FSSU. Analiza acestora şi supunerea spre aprobare în CF
Scoaterea la concurs a posturilor didactice în vederea acoperirii cu personal didactic calificat, titular a
posturilor din statele de funcţii

Septembrie, 2017
Semestrial

Decan, Prodecani, Directori de
departamente
Directori de departmente, membrii
consiliilor departamentelor şi ai CF
Decan, Directori de departamente

Monitorizarea, evaluarea şi îmbunătăţirea activităţii comisiilor de specialitate ale FSSU. Planificarea
riguroasă a activităţii comisliilor şi analiza în CF a activităţii acestora

Permanent

Analiza oportunităţii înfiinţării unor programe de studiu noi în conformitate cu cerinţele pieţei muncii

Octombrie, 2017

Decan, Prodecani, membrii
comisiilor de specialitate de pe lângă
CF
Directori de departamente

Decembrie, 2017

Decan, Responsabil site FSSU

Decembrie, 2017

Directorii de departamente,
Responsabil site FSSU

Trimestrial, începând cu primirea execuției
pentru anul 2017 și a contractului
instituțional pe anul 2018

Decan, Administrator Șef FSSU

Revizuirea anuală a reglementărilor prezentate pe site-ul FSSU, completarea pe baza
solicitărilor de la nivelul CA al UO și/sau la nivel naţional şi a experienţei dobândite în
aplicarea acestora.
Elaborarea, aprobarea în CFSSU şi afişarea pe site-ul FSSU, a Planului Operaţional al
departamentelor facultăţii pentru anul 2017
Întocmirea de bugete de venituri şi cheltuieli pentru fiecare departament al FSSU şi urmărirea
execuţiei acestora prin analize trimestriale în CF al FSSU
Raportare către Conducerea UO pentru finanţarea de bază şi suplimentară a FSSU

Conform Metodologiei MENCS

Evaluarea performanţei managementului administrativ al FSSU, aplicarea măsurilor ce se
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Decembrie, 2017

Decan, Secretar Șef FSSU,
Administrator Șef FSSU
Decan

impun
Elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare al FSSU pentru perioada 2016 - 2020

Iunie 2017

CF al FSSU

2017 - 2018

Director de departament, membrii
departamentului, decan

semestrial

Prodecani, Directori de departament

Februarie, 2017

Directori de departament

Noiembrie – Decembrie, 2017

Secretar şef, Director de departament

Managementul calităţii
Elaborarea RAE pentru programele de studiu: Pedagogia învățământului primar și preșcolar IF Oradea și
Pedagogia învățământului primar și preșcolar IFR Oradea din cadrul Departamentului de Ştiinţe ale
educaţiei, Sociologie, Psihologie
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de studiu de
către studenţi, prelucrarea acestora în CF, identificarea şi aplicarea măsurilor ce se impun
Analiza şi actualizarea Planurilor de Învăţământ ale programelor de studii universitare de licenţă din
cadrul FSSU în vederea compatibilizării acestora cu Planurile de Învăţământ existente la universităţi de
referinţă din Europa şi România
Introducerea în RNC a grilelor de competenţe aferente programelor de studiu la nivel de licenţă şi
masterat
Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi sancţiuni

Aprobarea în CFSSU, a Programului de Politici, Strategii şi Acţiuni privind Calitatea pentru
anul 2017 la nivelul FSSU, respectiv, a raportului pentru anul 2016
Editarea cursurilor de specialitate pentru disciplinele deficitare sub acest aspect
Reactualizarea şi aplicarea criteriilor de promovare prin concurs a cadrelor didactice, astfel încât să fie
îndeplinite standardele ARACIS şi să se asigure eficientizarea programelor de studii
Revizuirea fișelor de disciplină aferente tuturor disciplinelor din planurilor de învăţământ ale
programelor de studiu organizate de FSSU
Verificarea respectării obligativităţii cadrelor didactice de a prezenta la curs fişa disciplinei şi depunerea
acesteia la Directorul de Departament
Urmărirea instituirii pârghiilor de operaţionalizare a învăţământului centrat pe student

permanent

Prodecan, Directori de departament

Martie, 2017

Prodecan responsabilizat privind
calitatea

Iulie, 2017

Directori de departament

Mai, 2017

Prodecan responsabilizat privind
calitatea

Iunie, 2017

Directori de departament

semestrial

Directori de departament

permanent

Urmărirea şi analiza datelor privind evoluţia profesională a absolvenţilor FSSU. Adaptarea ofertei
educaţionale prin prisma concluziilor acestei analize
Monitorizarea funcţionării sistemului informatizat de evidenţă şi gestiune destinat relaţiilor cu studenţii
(cataloage, planuri de învăţământ, alte documente). – „UNIWEB”
Evaluarea necesităţilor academice, socio-emoţionale şi de carieră ale studenţilor
Dezvoltarea şi implemetarea planurilor de intervenţie în vederea satisfacerii nevoilor studenţilor
Pregătirea cursurilor postuniversitare Asistență managerială și secretariat, Managementul comunicării și
Managementul activităților extracurriculare.
Analiza necesităţilor pe care le implică stagiile de practică pentru programele de licenţă, pentru
creşterea calităţii acestei activităţi
Organizarea unei training de formare în vederea perfecţionării abilităţilor didactice ale personalului
didactic din facultate
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Martie, 2017

Decan, Prodecan, Directori de
departament
Decan, Prodecan, Directori de
departament

permanent

Prodecan, Secretar şef FSSU

Martie, 2017
permanent

Prodecan, Directori de departament
Prodecan, Directori de departament

permanent

Prodecan, Directori de departament

Aprilie, 2017

Decan, Directori de departament

Martie, 2017

Decan, Directorul şi membrii
Departamentului de Ştiinţe ale
Educaţiei

Pregătirea a minimum doua teze de habilitare în cadrul Departamentului de Psihologie, în scopul
constituirii unui colectiv care să poată pune bazele unei viitoare şcoli doctorale în psihologie
Valorificarea rezultatelor cercetărilor proprii în cadrul cursurilor şi seminariilor
Înaintarea / primirea ofertei de normare externă (interfacultăţi şi interdepartamente)
Analiza oportunităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice şi a posibilităţilor de susţinere a participării
la diverse forme de perfecţionare identificate

Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de
studiu de către studenţi, reflectarea în Rapoartele de Autoevaluare, preluarea în baza de date şi
prezentarea situaţiei în CFSSU
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de
studiu (autoevaluare, evaluare în departament), reflectarea în RAE şi în baza de date,
prezentarea situaţiei în CFSSU

Octombrie, 2017

Director de departament

permanent
Iunie, 2017

Titulari de discipline
Directori de department

semestrial

Prodecan, Directori de departament

semestrial

Prodecan responsabilizat privind
calitatea

Anual

Prodecan responsabilizat privind
calitatea

Managementul Procesului de Cercetare
Elaborarea Planului de cercetare al FSSU pentru anul 2017

Ianuarie, 2017

Prodecan, Directorii centrelor de
cercetare
Decan, Prodecan, Directorii centrelor
de cercetare, Directori de
departament

Întărirea cercetării ştiinţifice în domeniile declarate prioritare în strategia naţională şi în care
Universitatea din Oradea

permanent

Menţinerea/dezvoltarea numărului de reviste indexate în baze de date internaţionale / SCOPUS
/ ISI

permanent

Decan, Prodecan

Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune,
adresate comunităţii

permanent

Decan, Directori de departament

Menținerea şi creşterea fondului de cărţi şi reviste din Biblioteca Universităţii din Oradea

permanent

Întărirea centrelor de cercetare care funcţionează în cadrul FSSU. Idenficarea pârghiilor în vederea
autofinanţării acestora
Sprijinirea şi implicarea cadrelor didactice şi de cercetare în competiţiile pentru câştigarea de
proiecte de cercetare, relevante la nivel naţional şi internaţional

permanent
permanent

Creşterea numărului de cadre didactice implicate în activităţi de cercetare prin aplicarea măsurilor
stimulative şi coercitive stabilite în reglementările interne

permanent

Organizarea de manifestări ştiinţifice pe specificul fiecărui domeniu de studiu din cadrul FSSU

Mai, 2016

Atragerea studenţilor în procesul de cercetare ştiinţifică. Încurajarea parteneriatului profesor-student în
dezvoltarea de produse ale cercetării. Organizarea de Sesiuni Ştiinţifice Studenţeşti (inclusiv pentru
studenţii doctoranzi).
Consolidarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi înfiinţarea unui cerc în domeniul Ştiinţele Educaţiei

Întreţinerea/actualizarea bazei de date informatizate cu rezultatele activităţii ştiinţifice
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Directori de departament,

Administrator Șef FSSU
Decan, Prodecan, Directorii centrelor
de cercetare
Decan, Prodecan, Directorii centrelor
de cercetare
Decan, Prodecan dresponsabil
cercetare științifică, Directori de
departament
Decan, Prodecan, Directori de
departament

permanent

Prodecan, Directori de departament

Iunie, 2017
Decembrie, 2017

Directorii centrelor de cercetare
Directorii centrelor de cercetare

desfăşurate de cadrele didactice şi cercetătorii de la FSSU
Abilitarea de noi conducători de doctorat
Actualizarea bazei de date privind situaţia patrimonială a fiecărui element de patrimoniu:
proprietate, stare generală, spaţii atribuite departamentelor, spaţii închiriate, evidenţa
reviziilor/reparaţiilor, programări pentru reparaţii etc.
Reducerea pierderilor financiare înregistrate de către departamentele facultăţii

Decembrie, 2017

Decan

Decembrie, 2017

Administrator şef FSSU

Decembrie, 2017

Decan, Directorii de departament,
Administrator Șef FSSU

Mai, 2017

Decan, Directorii de departament,
Administrator Șef FSSU

Permanent

Decan, Directorii de departament

Periodic

Responsabil Erasmus+ al FSSU
CF al FSSU, Directorii de
departament

Parteneriate

Elaborarea de materiale promoţionale şi de ofertă academică
Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu universități din străinătate, prin încheierea de noi
acorduri de cooperare bilaterale
Sesiuni informative cu studenţii FSSU pentru promovarea mobilităţilor Erasmus
Sprijin pentru participarea studenţilor la concursurile profesionale naţionale şi internaţionale,
sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade

Permanent

Managementul Activităţilor Tehnico-Economice
Verificarea şi centralizarea achiziţiilor efectuate prin “Programului Anual de Achiziţii pentru anul 2016”
Elaborarea “Programului Anual de Achiziţii pentru anul 2017”
Analiza lunară a situaţiei execuţiei bugetare a FSSU, în cadrul şedinţelor CF

permanent

Elaborarea bugetului prognozat pentru anul universitar 2017-2018
Identificarea necesarului de echipamente şi material necesare desfăşurării activităţilor specific FSSU
Întreprinderea demersurilor necesare pentru identificarea achiziţia necesarului de echipamente şi
material necesare desfăşurării activităţilor specific FSSU
Solicitarea unor lucrări de întreţinere, reparaţii curente

Iunie, 2017
permanent

Prodecan, Administrator şef facultate
Administrator şef FSSU
Decan, Prodecan, Administrator şef
facultate
Decan, Administrator şef FSSU
Decan, Administrator şef FSSU

permanent

Prodecan, Administrator şef facultate

permanent

Prodecan, Administrator şef FSSU
Administrator şef FSSU,
Administrator patrimoniu, gestionar

Inventarierea şi după caz casarea bunurilor existente şi a celor achiziţionate pentru facultate

Ianuarie, 2017
Ianuarie, 2017

Decembrie, 2017

Înaintarea către biblioteca universităţii a listelor de cărţi şi publicaţii de maximă actualitate pentru
completarea listelor de achiziţii
Calcularea sumelor cuvenite (intrări şi ieşiri) aferente schimbului de ore / venituri din anul universitar
2016-2017. Întreprinderea demersurilor necesare efectuării viramentelor

Decembrie, 2017

Decan, Administrator şef FSSU

Iulie, 2017

Decan, Administrator şef FSSU

Relaţii cu studenţii şi cu partenerii instituţionali
Acordarea de consultanţă ştiinţifică studenţilor în vederea participării la sesiuni de comunicări ştiinţifice
studenţeşti
Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai angajatorilor (instituţiilor locale şi reprezentanţi ai
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permanent
semestrial

Directorii centrelor de cercetare,
Cadrele didactice ale FFSU
Decan, Prodecani, Directori de

mediului de afaceri)
Acordarea de burse sociale studenţilor cu situaţii materiale precare, orfanilor şi urmaşilor eroilor
Revoluţiei, ţinând seama şi de rezultatele profesionale obţinute de aceştia
Selectarea studenţilor cu rezultate profesionale foarte bune pentru perioade de studii în străinătate,
finanţate prin programe europene
Recompensarea studenţilor cu rezultate profesionale foarte bune prin acordarea de bilete de tabără în
perioada vacanţelor în limita numărului de locuri şi a destinaţiilor repartizate FSSU
Acordarea de locuri de cazare studenţilor facultăţii, care formulează cereri, în funcţie de reglementările
interne, în cămine studenţeşti sau în alte locuri de cazare destinate universităţii
Promovarea educaţiei permanente prin stabilirea de parteneriate la nivel naţional şi local/regional,
economic şi social
Sprijinirea logistică a activităţilor organizate de asociaţiile studenţeşti care funcţionează în cadrul FSSU.
Promovarea planurilor de activitate ale asociaţiei studenţeşti pe 2017. Implementarea şi evaluarea
acţiunilor întreprinse

semestrial
Februarie, 2017

department
Prodecan, Comisia social a
Consiliului FSSU
Comisia de mobilităţi studenţi străini
a Consiliului FSSU

Februarie şi iunie, 2017

Comisia socială a Consiliului FSSU

Septembrie, 2017

Comisia socială a Consiliului FSSU

permanent

Decan, Directori de department

permanent

Decan, Directorii centrelor de
cercetare, Directori de deparament

Promovarea activităţilor de voluntariat în rândul studenţilor FSSU în baza reglementărilor specifice UO

permanent

Directori de deparament, Directorii
centrelor de cercetare

Evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală
asigurată de facultate

Iunie 2017

Prodecan - Comisia de calitate

Publicarea pe site-ul facultăţii a ofertei educaţionale a FSSU

permanent

Intensificarea prezenţei facultăţii noastre în mediul social bihorean şi în mass-media locală

permanent

Decan, responsabil site
Decan, Prodecani, Directori de
deparament
Decan, Prodecani, Directori de
deparament

Imagine şi comunicare

Elaborarea unei strategii privind „Admiterea 2016” în vederea atragerii unui număr cât mai mare de
candidaţi pe locurile de la buget şi la taxă
Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii mediului economico-social pentru promovarea directă a
serviciilor educaţionale şi cercetare din oferta FSSU

Aprilie, 2017
semestrial

Intensificarea activităţii de promovare a imaginii FSSU şi de marketing educaţional

permanent

Elaborarea şi distribuirea de materiale promoţionale şi de ofertă academică

Iunie, 2017

Participarea la elaborarea Albumului de prezentare a Universităţii din Oradea prin conceperea şi
diseminarea paginilor proprii
Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu universităţi din UE prin încheierea de noi acorduri de
cooperare bilaterale, inclusiv pentru doctoranzi

Martie, 2017
permanent

Sesiuni informative cu studenţii Universităţii din Oradea pentru promovarea mobilităţilor Erasmus
Actualizarea paginii web a facultăţii

Februarie, 2017
permanent

6

Decan, Prodecani
Comisia de promovare a imaginii de
pe lângă CF
Prodecan, Comisia de promovare a
imaginii de pe lângă CF
Prodecan, Comisia de promovare a
imaginii de pe lângă CF
Comisia de mobilităţi, Directorii
centrelor de cercetare
Comisia de mobilităţi, Directorii
centrelor de cercetare
Responsabil site

25.02.2017

Decan
Conf. univ. dr. Karla Melinda Barth
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