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PLAN STRATEGIC 

de dezvoltare a Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 
pe perioada 2017-2020 

 
 

 

Prezentul plan  strategic  s-a  elaborat având  la  bază „Planul  strategic  de 

dezvoltare  a  Universităţii  din  Oradea  2016-2020”.  S-au  prevăzut  obiective 

imediate şi pe termen lung pentru dezvoltarea şi promovarea facultăţii, asigurându- 

se un parteneriat responsabil între echipa de conducere, departamente şi studenţi. 
 
 

 

I. Managementul facultăţii 
1.1. Evaluarea internă, periodică, a programelor de studii şi a activităţii de 

cercetare ştiinţifică, stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 

eficienţei. 

1.2. Promovarea unui sistem eficient şi riguros de management, prin 

delegarea  unor  competenţe precise  pentru  toţi  membrii  echipei  de  conducere 

executive, sistem bazat pe principiile  autonomiei universitare, care să garanteze: 

managementul participativ, decizia democratică, comunicarea permanentă, 

transparenţa totală, respectarea reglementărilor naţionale şi interne. 

1.3. Evaluarea externă a programelor de studii de  licenţă şi master din 

domeniul Ştiinţe Inginereşti în vederea obţinerii emblemei EUR-ACE. 

1.4.  Dezvoltarea  şi  implementarea sistemului  de asigurare a calităţii în 

dezvoltarea resursei umane. Perfecţionarea curriculei pentru programele de studii 

de licenţă şi masterat, urmărindu-se crearea unui cadru propice pentru învăţământ 

cu  caracter  mai  larg  în  vederea  eliminării  supraîncărcării curriculare,  pentru 

asigurarea unei depline transferabilităţi a  creditelor între centre universitare şi 

pentru raţionalizarea şi eficientizarea cheltuielilor facultăţii. 

1.5. Promovarea unui învăţământ modern şi consistent în conformitate cu 

obiectivele şi misiunea facultăţii, în strânsă concordanţă cu exigenţele dezvoltării 

economico-sociale, cu realităţile pieţei muncii şi cerinţele potenţialilor beneficiari. 

Explorarea impactului culturii calităţii academice asupra implicării FIETI în 

programe de dezvoltare economică, socială şi culturală a regiunii. 

1.6.   Creşterea  rolului   personalului  didactic   auxiliar,   nedidactic   şi   a 
secretarelor  la   nivelul  facultății  în   eficientizarea   proceselor  didactice   prin 
informatizarea activităţilor de secretariat şi a întregului sistem de comunicaţii. 

1.7.  Creşterea în  continuare  a  gradului  de  dotare  a  departamentelor cu 
echipamente  specifice,  necesare  desfăşurării unei  prestaţii  didactice  moderne, 
permanente şi participative pentru toţi factorii angajaţi în procesul educativ. 

1.8.  Atragerea  de  resurse  de  promovare  a  unor  programe  de  studii  de 

masterat credibile şi eficiente la necesităţile pieței muncii. 
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1.9. Dezvoltarea şcolii doctorale în domeniile: inginerie electrică, inginerie 

electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia 

informației, ingineria sistemelor și inginerie și management. 

1.10. Sprijinirea şi dezvoltarea unor cursuri cu predare în limbi de circulaţie 

internaţională, pe diferite nivele, în funcţie de solicitări 
 

 

II. Managementul financiar 
2.1. Eficientizarea balanţei financiare a FIETI. 
2.2. Instituirea şi urmărirea modului de aplicare a prevederilor procedurilor 

interne de evaluare a veniturilor şi de încadrare în nivelul prevăzut în buget în ce 
privesc cheltuielile. 

2.3. Identificarea proceselor şi a activităţilor ineficiente, aplicarea de măsuri 

pentru eficientizare, inclusiv prin reducerea numărului de personal (administrativ, 

auxiliar şi didactic). 

2.4. Creşterea veniturilor din activitatea de cercetare. 
2.5. Atragerea de fonduri prin activităţi de formare continuă, reconversie 

profesională, învăţământ la distanţă. 

2.6.  Creşterea  fondurilor  proprii  rezultate  din  activităţi de  consultanţă, 
prestări servicii. 

2.7. Atragerea agenţilor economici privaţi în parteneriate şi în finanţarea 
activităţilor facultăţii (prin sponsorizări, donaţii etc.). 

2.8. Atragerea de fonduri de la comunitatea locală. 
 

 

III.  Managementul cercetării ştiinţifice 

3.1. Cointeresarea cadrelor didactice la activitatea de cercetare, prin sistemul 

de evaluare periodică. 

3.2. Participarea cadrelor didactice la programele naţionale şi internaţionale 
de cercetare ştiinţifică cu finanţare de la UEFISCDI şi Comisia Europeană (PN, 
PCCA, IDEI, Orizont 2020 etc.). 

3.3. Creşterea numărului de cercetători din centrele de cercetare ale facultăţii 

pentru a creşte producţia ştiinţifică şi calitatea activităţii de cercetare. 

3.5. Dezvoltarea infrastructurii destinată activităţilor de cercetare şi 

sprijinirea centrelor de cercetare şi a proiectelor inovatoare. 

3.6.  Elaborarea  de  proiecte  pentru  finanţarea centrelor  de  cercetare  din 
programele de finanţare naţionale şi europene. 

3.7.  Creşterea  numărului  de  studenţi/masteranzi/doctoranzi  implicaţi  în 
proiecte de cercetare. 

3.8. Introducerea rezultatelor activităţii de cercetare în activitatea didactică. 
3.9. Creşterea ponderii activităţii de cercetare în procesul de acreditare a 

programelor de studii de masterat şi în susţinerea Şcolii doctorale. 
3.10. Publicarea de articole în reviste ISI, în volumele unor conferinţe ISI şi 

de articole în reviste în BDI, recunoscute CNATDCU. 

3.11. Publicarea de lucrării ştiinţifice cotate ISI, cu suport financiar conform 

procedurii elaborate de conducerea universităţii. 
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3.12. Menţinerea acreditării locale a centrelor de cercetare ale facultăţii şi 

demararea procesului de acreditare la nivel naţional. 
 

 

IV. Managementul resurselor umane 
4.1. Realizarea corelaţiei optime între numărul de studenţi, numărul de cadre 

didactice cu norma de bază în facultate, numărul de formaţii de studiu şi numărul 
personalului didactic auxiliar la nivelul departamentelor. 

4.2. Optimizarea planurilor de învăţământ, a statelor de funcţii în vederea 

asigurării unei activităţi de învăţământ şi cercetare cu o retribuire corespunzătoare, 

fără întârzieri. 

4.3.  Angajarea  activităţilor  de  învăţământ fără  restricţii  financiare  prin 

determinarea unui management adecvat. 

4.4.  Identificarea  şi  demararea  de  acţiuni care  să scoată facultatea  din 

deficitul financiar existent. 

4.5.  Promovarea cadrelor tinere în activitatea didactică şi de cercetare. 

4.6.  Evaluarea  conform  procedurilor  existente  a  personalului  TESA  şi 
auxiliar în vederea eficientizării activităţii lor (eventual redistribuirea sau punerea 
la dispoziţia conducerii universităţii). 

 

 

V. Managementul calităţii 
5.1. Implementarea şi respectarea procedurilor elaborate în cadrul Sistemului 

de Evaluare şi Asigurare al Calităţii (SEAQ) al Universităţii din Oradea şi aprobate 
de Senatul universităţii. 

5.2. Menţinerea standardelor şi indicatorilor de performanţă ARACIS la 
nivel ridicat. 

5.3. Elaborarea Rapoartelor de Autoevaluare a  programelor de studii de 
licenţă şi masterat aferente facultăţii în vederea acreditării acestora, în termenul 
stabilit de ARACIS (2016-2020). 

5.4. Creşterea eficienţei responsabililor cu calitatea la nivel de 
departament/facultate. 

5.5. Îmbunătăţirea şi actualizarea  metodologiilor proprii ale  facultăţii cu 
adecvare la legislaţie şi bunele practici naţionale şi europene. 

5.6. Elaborarea unui site al facultăţii în limba engleză. 
 

 

VI. Managementul procesului de învăţământ 

6.1. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale, cu referire la fiecare din cele 

trei domenii care fac obiectul evaluării şi asigurării calităţii: capacitate 

instituţională,  eficacitate   educaţională  şi   managementul   calităţii.   Formarea 

continuă şi creşterea calităţii activităţii de predare/evaluare a cadrelor didactice. 

6.2. Încurajarea, stimularea şi sprijinirea cadrelor didactice  în susţinerea 
tezelor de abilitare pentru conducere de doctorat. 
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6.3. Evaluarea periodică a eficienței programelor de studii, stabilirea 

măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii și modernizarea lor. Dacă se consideră 

necesar, se vor autoriza programe de studii noi mai atractive pentru candidaţii la 

admitere, inclusiv la forma ID şi IFR, respectiv programe de studiu în limba 

engleză şi programe de studiu organizate în parteneriat cu universităţi din 

străinătate şi din ţară, care să conducă şi la obţinerea de diplome comune (joint 

degrees). 

6.4.  Organizarea de  noi  programe  de  perfecţionare şi  formare  continuă 
solicitate pe piaţa forţei de muncă. 

6.5. Consultarea angajatorilor relevanţi în privinţa programelor de studii 
solicitate, precum şi a conţinutului acestor programe (planuri de învăţământ şi 
fişele disciplinelor). 

6.6. Analiza obiectivă a ofertei de cursuri obligatorii, opţionale şi facultative 
pentru specializările operaţionale (licenţă şi masterat), în scopul compatibilizării 
planurilor de învăţământ cu standardele europene. 

6.7.  Analiza  obiectivă a  structurii  tuturor  Fişelor disciplinei  în  vederea 
optimizării  lor,  a  eliminării  elementelor  neperformante,  a  paralelismelor  şi 
suprapunerilor, în vederea creşterii ponderii învăţământului „centrat pe student”. 

6.8.  Dezvoltarea  de  materiale  didactice  (cursuri,  lucrări  de  laborator, 
ş.a.m.d.), cu precădere în format electronic, pentru toate disciplinele din planurile 
de învăţământ. 

6.9.  Implementarea  Procedurii  de  urmărire  a  evoluţiei  profesionale  a 
absolvenţilor. 

6.10.   Menţinerea   unui   dialog   continuu   cu   studenţii   şi   asigurarea 
transparenţei prin afişarea tuturor informaţiilor necesare pe site-ul facultăţii. 

 
VII. Managementul bazei materiale 

7.1. Întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale existente, a infrastructurii 
educaţionale, cu preponderenţă. 

7.2. Achiziţia la timp a echipamentelor pentru dotarea laboratoarelor prin 
finanţarea de la M.E.C.T. 

7.3. Publicarea şi editarea de cursuri, monografii, cărţi de specialitate. 
 
VIII. Managementul generării unui mediu academic bazat pe un parteneriat 

responsabil cu studenţii 
8.1. Compatibilitatea curriculei pe programe de studii, cu curricula existentă 

la universităţi de referinţă din Europa şi România. 
8.2. Posibilitatea studenţilor de a-şi alege programele de studii şi traiectoria 

pe  parcursul studiilor (specializare,  opţiune, discipline opţionale şi facultative, 
universitatea / facultatea de la care obţine creditele, cu condiţia existenţei acordului 
de recunoaştere a creditelor). 

8.3. Obligativitatea coordonatorilor programelor de studii de a prezenta şi de 
a dezbate cu studenţii programele de studii şi curricula. 
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8.4. Obligativitatea îndrumătorului de an de a fi în legătură permanentă cu 
studenţii. 

8.5. Obligativitatea titularului de disciplină de a prezenta şi de a dezbate cu 
studenţii, la prima oră de curs, a conţinutului Fişei disciplinei, cu accent pe 
obiective şi modul de integrare şi conexare în programul de studii. 

8.6. Adaptarea permanentă a curriculei la necesităţile mediului socio- 

economic, creşterea sub aspect calitativ şi cantitativ a activităţilor practice. 
8.7.  Încurajarea  studenţilor  să  participe  la  programe  „Internship”  de 

efectuare a practicii în întreprinderi. 

8.8. Atragerea studenţilor (licenţă şi masterat) în activitatea de cercetare 
ştiinţifică. 

8.9.  Întărirea colaborării cu  mediul socio-economic pentru eficientizarea 
activităţii practice  a  studenţilor, inclusiv  prin  angajarea  acestora  pe  perioada 
vacanţelor; 

 

 

IX. Managementul relaţiilor şi imaginii facultăţii 

9.1.  Menţinerea şi dezvoltarea de  parteneriate  cu  facultăţi de  profil din 

spaţiul universitar naţional şi UE, instituţii de cercetare, companii de profil. 

9.2.  Derularea  de  programe  şi  proiecte  împreună cu  instituţiile  locale, 

naţionale şi cu mediul de afaceri. 
9.3. Încurajarea şi sprijinirea activităţii asociaţiilor studenţeşti în organizarea 

evenimentelor ştiinţifice şi profesionale. 
9.4. Dezvoltarea colaborării cu mediul socio-economic pentru eficientizarea 

activităţii practice  a  studenţilor, inclusiv  prin  angajarea  acestora  pe  perioada 
vacanţelor. 

9.3. Îmbunătăţirea imaginii facultăţii, mai ales în plan local şi regional, prin 
transparenţă în toate sectoarele de activitate. 

9.4. Actualizarea site-ului facultăţii (eventual alocarea unui spaţiu suficient 
şi proporţional cu cantitatea informaţiilor). 

9.5.  Editarea  de  materiale  publicitare  (activitate  didactică  şi  cercetare, 
admitere etc.). 

9.6. Elaborarea de materiale promoţionale şi de ofertă academică. 
 
 
 

Decan: 

 Prof. dr. ing. Ioan Mircea GORDAN   

                                            

Prodecani: 

Conf. dr. ing. Eugen GERGELY 

Conf. dr. Liviu MOLDOVAN  

 


