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Informare cu privire la acţiunile din Planul Operaţional al Universităţii din 

Oradea  pentru anul 2012 
 

 Prin prezenta vă transmit o sinteză a acţiunilor întreprinse la Facultatea de Ştiinţe în 

vederea realizării Planului Operaţional al Universităţii din Oradea pentru anul 2012. 
 

Obiectiv/ 

Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

1.1.13. Elaborarea şi afişarea pe site-ul Universităţii 

din Oradea a Planului Operaţional al 

facultăţilor 

Realizat/ Planul Operaţional al facultăţii este afişat 

pe site-ul facultăţii http://stiinte.uoradea.ro, în 

pagina de prezentare generală. 

1.2.8. Urmărirea instituirii pârghiilor de 

operaţionalizare a învăţământului centrat pe 

student în conformitate cu Ghidul de Bune 

Practici 

Realizat/ Materialele conţinute în Ghidul de Bune 

Practici au fost prezentate şi distribuite studenţilor 

din Consiliul facultăţii, studenţii au organizat 

întâlniri în care au dezbătut aceste materiale. 

1.2.9. Dezbaterea, în fiecare facultate, a 

modalităţilor de operaţionalizare a 

învăţământului centrat pe student, cu 

participarea cadrelor didactice de la 

Depatamentul de Ştiinţe ale Educaţiei; 

Realizat/ Modalităţile de operaţionalizare a 

învăţământului centrat pe student au fost dezbatute 

la nivelul facultăţii, în şedinţele de Consiliu şi la 

nivelul fiecărui departament. 

1.2.11. 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 Cosiliul de Administraţie (CA) şi 

Senatul Univeristar (SU) 

Realizat/ Procedura de evaluare a prestaţiei 

cadrelor didactice şi evaluarea disciplinelor de 

studiu de către studenţi este realizată în fiecare an 

la nivelul fiecărui an de studii şi la nivelul 

departamentelor. Documentele sunt prezentate şi 

avizate în Consiliul facultăţii şi sunt incluse în 

Rapoartele de Autoevaluare ale specializărilor şi în 

evaluarea anuală a Cadrelor didactice. 

1.2.12. 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 Consiliile Facultăţilor şi SU 

Realizat/ Responsabilul pentru calitate la nivelul 

facultăţii (RC) şi membrii Comisiei Calităţii 

(ComC) la nivel de facultate răspund de 

implementarea procedurilor privind evaluarea şi 

asigurarea calităţii cadrelor didactice şi a 

disciplinelor de studiu. Au fost stabiliţi 

coordonatorii programelor de studii pentru toate 

programele de Licenţă şi de Master de la nivelul 

facultăţii şi responsabilul RNCIS la nivel de 

facultate. 

1.2.13. Implementarea la nivelul tuturor facultăţilor 

a sistemului informatizat de evidenţă şi 

gestiune destinat relaţiilor cu studenţii 

(cataloage, contracte de studii, alte 

documente) 

Realizat/ Secretara şefă este responsabil UniWeb 

pe facultate (cataloage, contracte de studii, 

transferul orelor catre alte facultăţi, planuri de 

învăţământ) iar directorii de departament răspund 

de Statele de funcţii, transferul orelor între 

departamente. Responsabilii au participat la toate 

întâlnirile organizate şi au aplicat instrucţiunile 

transmise de către Comisia centrală. 

http://stiinte.uoradea.ro/
http://stiinte.uoradea.ro/
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Obiectiv/ 

Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

1.2.22. Verificarea operaţionalizării activităţilor 

didactice. Măsuri şi sancţiuni 

Realizat/ Verificarea operaţionalizării activităţilor 

didactice a fost realizată conform procedurii, 

procesele verbale au fost inregistrate la decanat şi 

la registratura universităţii.  

Cererile de recuperare a activităţilor sunt 

înregistrate la decanat şi sunt aprobate de către 

decan. 

2.1. Verificarea şi efectuarea compatibilizării 

Planurilor de Învăţământ ale programelor de 

studii universitare de licenţă, cu Planurile de 

Învăţământ existente la universităţi de 

referinţă din Europa şi România 

Realizat/ Planurile de învăţământ ale programelor 

de studii universitare de licenţă au fost elaborate în 

format RNCIS (cuprinzând: competenţe specifice, 

competenţe profesionale, competenţe transversale) 

şi au fost optimizate şi compatibilizate, în special 

la programele de studii aflate în acelaşi domeniu 

de licenţă (la disciplinele comune, numărul de ore 

de curs/semestru este acelaşi). 

2.2. Evaluarea internă a programelor de studii 

sub aspectul calităţii şi eficienţei. 

Lichidarea programelor de studii care nu 

îndeplinesc criteriile de calitate sau / şi un 

minim al eficienţei. Se analizează, în regim 

de urgenţă, programele de studii 

nominalizate ca deficitare la evaluările 

ARACIS 

Realizat/ Evaluarea internă a programelor de studii 

sub aspectul calităţii şi eficienţei se realizează 

anual, respectând planificarea realizată la nivelul 

universităţii. 

În anul 2012 au fost evaluate programele de licenţă 

Biologie şi Matematică informatică, calificativul 

ARACIS obţinut fiind Încredere. 

Având în vedere cererea redusă pentru programul 

de studiu de licenţă Ecologie şi protecţia mediului, 

în anul 2012, consiliul facultăţii a decis şă nu 

acorde locuri bugetate acestui program.  

În vederea efiencitizării activităţilor am redus 

numarul programelor de studiu de Master, astfel, 

din 10 programe au fost realizate numai 5 

programe/un program pe fiecare domeniu de 

licenţă. 

2.3. Dezvoltarea şi implementarea modalităţilor 

de formare a stilurilor de învăţare / predare 

eficiente, în vederea operaţionalizării 

învăţământului centrat pe student în fiecare 

facultate 

Realizat/ Au fost organizate intâlniri la nivelul 

facultăţii (una pe semestru/studenţi şi cadre 

didactice), în departamente şi pe ani de studii.  

În vederea operaţionalizării învăţământului centrat 

pe student Fişele disciplinelor au fost discutate cu 

studenţii şi avizate şi de către coordonatorii 

programului de studiu. 

2.6. Editarea în regim de urgenţă a cursurilor de 

specialitate pentru programele de studii 

deficitare. Fiecare facultate va elabora 

programul propriu de editare-actualizare a 

cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, 

programele de studii pe care le 

coordonează. Utilizarea resurselor alocate 

pentru achiziţii carte, în scopul achiziţiei 

cursurilor proprii 

Realizat/ Coordonatorii programelor de studii 

împreună cu directorii de departament elaborează, 

anual, programul propriu de editare şi actualizare a 

cursurilor, urmărindu-se gradul de acoperire a 

cursurilor cu materiale didactice.  

La nivelul facultăţii a fost utilizat fondul alocat 

pentru achiziţia de cărţi şi au fost alocaţi bani din 

proiectele în derulare pentru achiziţia de carti de 

specialitate de la edituri internaţionale de prestigiu. 

2.7. Analiza necesităţilor pe care le implică  

stagiile de practică pentru programele de 

licenţă, pentru creşterea calităţii acestei 

activităţi 

Realizat/ Practica de specialitate şi practica de 

cercetare au fost organizate în concordanţă cu 

Regulamentul Facultăţii de Ştiinţe  privind 

organizarea şi desfăşurarea practicii. 

Au fost încheiate Convenţii-Cadru privind 

efectuarea stagiului de practică din cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă şi 

masterat cu instituţii partenere de practică pentru 

facilitarea acordării de burse de studiu de către 

companii şi a angajării studenţilor după absolvire 

în companiile respective. 
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Obiectiv/ 

Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

2.8. Verificarea respectării obligativităţii  

cadrelor didactice de a prezenta la prima oră 

de curs fişa disciplinei şi depunerea acesteia 

la Directorul de Departament 

Realizat/ Coordonatorii programelor de studii 

verifică şi aprobă Fişele disciplinelor aferente 

fiecărui program de studii, cadrele didactice 

prezintă, la prima oră de curs, Fişa disciplinei şi 

îndrumătorii de an verifică prezentarea fişei de 

către titularul de disciplină. 

Fişele disciplinelor sunt afişate pe site-ul facultăţii, 

în cadrul programelor de studii. 

2.9. Actualizarea Ghidului de Studii pentru 

programe de licenţă şi masterat 

Realizat/ Ghidul studentului pentru anul 

universitar 2012-2013, pentru toate programele de 

licenţă şi masterat ale facultăţii (domeniile: 

Matematică, Chimie, Fizică, Biologie, Informatică, 

Ştiinţa mediului) au fost actualizate şi transmise 

prorectorului care coordonează aceste documente. 

2.11. 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 

Realizat/ Au fost transmise noile criterii de 

promovare prin concurs a cadrelor didactice, 

pentru toate domeniile din cadrul facultăţii. 

La nivelul facultăţii a fost elaborată, conform 

standardelor CNCSIS, şi afişată pe site-ul 

facultăţii, Metodologia proprie de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacant şi criteriile 

specifice fiecărui departament. 

În consiliul facultăţii a fost discutată necesitatea 

scoaterii posturilor la concurs şi au fost votate 

posturile scoase la concurs. 

2.12. Scoaterea la concurs a posturilor didactice 

în vederea acoperirii cu personal didactic 

calificat, titular, de bună calitate, a 

posturilor din statele de funcţii 

Realizat/ În anului universitar 2011-2012 au fost 

scoase la concurs, pentru personalul didactic, 2 

posturi de Lector la Departamentul de Matematică 

Informatică. 

Pentru postul de Lector poz.28-Informatică nu s-au 

înscris candidaţi iar postul de Lector poz.29-

Matematică a fost ocupat prin concurs. 

2.13. Extinderea sistemului de învăţământ IDIFR 

la alte domenii decât cele actuale şi cu 

predare în limbi de circulaţie internaţională, 

pe baza solicitărilor existente pe piaţa 

educaţională şi de la facultăţi 

Realizat/ Nu pot fi propuse programe de studii de 

învăţământ IDIFR la domenii gestionate de către 

facultate. 

2.17. Verificarea existenţei în Statele de Funcţii a 

maxim două norme / titular şi maxim o 

normă / asociat 

Realizat/ Au fost verificate Statele de Funcţii în 

Consiliul facultăţii şi de către Comisia Academică. 

Există declaraţii ale cadrelor didactice referitor la 

numărul maxim de norme (două norme / titular şi 

maxim o normă / asociat). 

2.18. Verificarea existenţei ca şi anexă la 

Planurile de Învăţământ a confirmării de 

consultare a angajatorilor 

Realizat/ Instituţiile partenere de practică au fost 

consultate cu privire la planurile de învăţământ în 

vederea semnării Convenţiilor-Cadru privind 

efectuarea stagiului de practică din cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă şi 

masterat . 

2.19. Verificarea existenţei în Planurile de 

Învăţământ a informaţiilor cu privire la 

stadiul de înscriere şi consultare a RNC 

Realizat/ Planurile de învăţământ ale programelor 

de studii universitare de licenţă au fost elaborate în 

format RNCIS (cuprinzând: competenţe specifice, 

competenţe profesionale, competenţe transversale) 

şi au fost optimizate şi compatibilizate, în cazul 

programelor de studii aflate în acelaşi domeniu de 

licenţă disciplinele comune sunt normate identic, 

numărul de ore de curs/semestru este acelaşi. 

3.2. Parteneriate cu autorităţile locale şi 

regionale pentru dezvoltarea de proiecte 

Realizat/ Au fost stabilite parteneriate cu 

autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea 
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Obiectiv/ 

Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

comune, adresate comunităţii de proiecte comune ( proiecte HU-RO , proiect 

România-Franţa, proiect POSDRU). 

4.1. Analiza necesităţilor privind fondul de carte 

şi reviste de specialitate  la bibliotecă, 

alocarea sumei necesare 

Realizat/ Directorii de departament au analizat 

necesităţile privind fondul de carte şi de reviste de 

specialitate din biblioteca universităţii, au stabilit 

suma necesară procurării acestora şi am transmis 

datele prorectorului care răspunde de bibliotecă.  

Accesibilitatea la literatura internaţionala de 

specialitate rămâne încă o problemă parţial 

rezolvată din cauza costurilor. 

4.16. Analiza lunară a situaţiei execuţiei bugetare 

pe fiecare facultate, în cadrul şedinţelor CA, 

precum şi în cadrul Consiliilor Facultăţilor 

Realizat/ Administratorul şef al facultăţii a 

prezentat lunar, în cadrul Consiliului facultăţii, 

situaţia execuţiei bugetare a facultăţii, a participat 

la şedinţele organizate de către prorectorul de 

specialitate. 

5.1. Sprijin pentru participarea studenţilor la 

concursurile profesionale naţionale şi 

internaţionale, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice şi olimpiade. 

Realizat/ Studenţii facultăţii participă la Sesiunea 

anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

organizată la facultate şi la manifestări în cadrul 

proiectelor POSDRU şi HU-RO. 

5.3. Încurajarea personalului de management 

administrativ şi didactic auxiliar al 

universităţii pentru participarea la cursuri 

postuniversitare în management universitar, 

în specializarea proprie sau din alte 

specializări organizate  în universitate, prin 

reducerea taxelor cu 50 % (conform 

criteriilor stabilite de Senat) 

Realizat/ Decanul, Directorii de departament şi 

administratorul şef al facultăţii au participat la 

cursurile POSDRU Îmbunătăţirea Managementul 

universitar-Timişoara şi la proiectul POSDRU 

Dezvoltarea unui sistem oooperaţional al 

calificărilor din Învăţământul superior din 

România-Bucureşti. 

5.8. Organizarea practicii în perioade compacte, 

în cadrul companiilor, pentru familiarizarea 

cu mediul în care vor lucra după absolvire 

Realizat/ Practica de specialitate (2/3 săptămâni la 

finele semestrului II) şi practica de cercetare au 

fost organizate în concordanţă cu Regulamentul 

Facultăţii de Ştiinţe  privind organizarea şi 

desfăşurarea practicii. 

5.14. Facilitarea acordării de burse de studiu de 

către companii, studenţilor selectaţi în 

vederea angajării după absolvire în 

companiile respective 

Realizat/ În vederea acordării de burse de studiu 

de către companii şi a angajării studenţilor după 

absolvire au fost încheiate Convenţii-Cadru 

privind efectuarea stagiului de practică din cadrul 

programelor de studii universitare de licenţă şi 

masterat cu instituţiile partenere de practică. 

5.29. Înfiinţarea asociaţiei de absolvenţi ai 

Universităţii din Oradea (Alumni) 

Realizat/ Site-ul facultăţii permite înregistrarea ca 

absolvent (Alumni) al facultăţii. 

5.30. Crearea sistemului informatizat de tutoriat 

absolvent – student 

Realizat/ Prin accesarea site-ul facultăţii şi 

vizualizarea conturilor absolvenţilor, studenţii 

facultăţii pot solicita tutoriat absolvent – student. 

5.31. Organizarea manifestării cu titlul Weekend-

ul absolventului orădean 

Realizat/ Absolvenţii facultăţii sunt invitaţi să 

participe cu lucrări la manifestările ştiinţifice ale 

facultăţii (Săptămâna Ştiinţifică a Universităţii din 

Oradea, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice 

a studenţilor şi a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar). 

6.6. Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii 

mediului economico-social pentru 

promovarea directă a unor servicii de 

instruire şi cercetare din oferta Universităţii 

din Oradea (Managementul Spitalelor 

clinice, COMAU, GMAB, Plastor, Parcul 

industrial Oradea) 

Realizat/Au fost organizate întâlniri cu 

reprezentanţi ai firmelor din domeniul informatică 

(S.C.VZS Media Innovations SRL, EXPERT 

SOFTWARE Group SRL, SC ITCONS SRL, SC 

INFORM MEDIA TECH SRL), matematică 

(Asociaţia Ex.Nobili Officio-Oradea) biologie şi 

chimie (SC SaniFarm SA, SC Sinteza SA, SC 

Compania de Apa Oradea SA, SC European Food 
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Acţiune 
Denumire Obiectiv/ Acţiune 

Grad/Mod de realizare 

+ Justificări 

SA), fizică medicală (Centrul de investigaţii 

medicale PET Oradea, Agenţia pentru protecţia 

mediului Bihor, SpitalulATOMKI -Debrecen) şi 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor. 

6.8. Elaborarea de materiale promoţionale şi de 

ofertă academică 

Realizat/ Au fost elaborate materiale promoţionale 

şi de ofertă academică, Ghidul facultăţii, Afişul 

admiterii, pliante pentru fiecare domeniu de studiu.  

Departamentul de Matematică şi Informatică a 

organizat Concursul de matematică Gheorghe 

Nadiu Ediţia a II-a. 

6.9. Diversificarea ofertei  educaţionale în limbi 

de circulaţie internaţională (engleză, 

franceză sau germană) pentru toate nivelele, 

în vederea atragerii de studenţi străini 

Realizat/ Propunem pentru anul universitar 2013-

2012 acreditarea specializării Matematică –

predare în limba engleză. În acest sens au fost 

stabilite cadrele didactice care au competenţele 

necesare, au fost elaborate Fişele disciplinelor şi 

dosarul de autoevaluare. 

 

 

 

Decan 

Prof.univ.dr. Sanda Monica Filip 


