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Obiectivele generale propuse sunt:
•

atragerea unui numar mai mare de studen i la toate formele de învă ământ din
facultate pe baza promovării facultăţii în judeţ şi în judeţele învecinate

•

cre terea calită ii cercetării ştiinţifice şi a perfec ionarii activită ii didactice;
utilizarea mai eficientă a laboratoarelor didactice

•

i de cercetare;

menţinerea facultă ii pe poziţia de vârf la nivel naţional

i clasarea programelor de

studii pe un loc superior în clasificările naţionale;
Activitatea didactică,
se va realiza prin :
• întărirea departamentelor (cu personal didactic, de cercetare si completarea bazei
materiale) pe baza criteriilor profesionale (in activitatea de cercetare stiintifica si didactica)

i

conform cerin elor ARACIS;
•

compatibilizarea curriculei cu alte universităţi pentru facilitarea colaborărilor

i

schimburilor la nivelul studen ilor de la licenţa si masterate;
•

asigurarea accesului studenţilor la materialele de curs tipărite, multiplicate, la suportul

electronic, astfel încât să nu fie afectată calitatea şi cantitatea de informaţie transmisă.
Cercetarea ştiinţifică
Obiectivele sunt:
- continuarea colaborării cu specialişti de renume de la alte facultă i

i instituţii similare din

ţară şi din străinătate;
- stimularea membrilor facultă ii pentru a participa la competi iile pentru câ tigarea unor
granturi de cercetare;
- editarea rezultatelor cercetării preponderent în publicaţii cotate ISI ;
Aspectele financiare si administrative
Obiectivele propuse sunt:
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- propunerea de revizuire a modului de alocare a unei păr i a resurselor financiare,

inând

cont de contribu ia fiecărei facultă i la indicatorii de calitate.
Structurile de conducere
Obiective :
-organizarea consiliului profesoral pe comisii de lucru , după modelul celor de la Senat;
-încheierea de parteneriate între facultate şi anumite structuri locale si nationale ale
societăţii, pentru aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.
Oradea, 30.05. 2012
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