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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL UNIVERSITAR  2021-2022 
 
OBIECTIVE STRATEGICE: 

 Formare inițială și continuă 
 Orientarea spre studenți 
 Cercetare științifică, dezvoltare și inovare 
 Contribuție activă la dezvoltarea locală, regională și națională 
 Relațiile internaționale 
 Management strategic și guvernanță 

 
Obiective 

tactice 
Acțiuni Termene Responsabil Indicatori 

estimați 
Soluții pentru realizarea obiectivului strategic: 
FORMARE INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ 
Adaptarea 
procesului 
educativ la 
realitățile 
actuale 

Elaborarea Statului de funcții -personal didactic 
pentru anul universitar 2021-2022, respectându-se 
prevederile Legii Educației Naționale, precum și 
reglementările interne ale universității 

1 octombrie 2021 Decan 
Directori Departament 

Statul de funcții 

Stabilirea componenței și a numărului de grupe, 
realizarea orarului și afișarea lui 

1 octombrie 2021 
Februarie 2022 

Decan 
Secretar Șef facultate 

Grupe, orar 

Stabilirea îndrumătorilor de an/serie, a întâlnirilor 
tutoriale 

1 octombrie 2021 Decan, 
Prodecan 

Lista îndrumătorilor 
de an, graficul 

întâlnirilor 
Programarea examenelor, restanțelor și a creditelor 
conform cerințelor 

Cf. structurii 
anului universitar 

Decan 
Secretar Șef facultate 

Programarea 
examenelor 



 

Evaluarea activității didactice a cadrelor didactice Cf. 
regulamentului de 

evaluare 

Decan, 
Prodecan, 

Directori de departamente, 
Responsabil CEAC 

Fișe de evaluare 

Evaluarea procesului didactic și de comunicare, 
precum și a cadrelor didactice, de către studenți 

Cf. 
regulamentului de 

evaluare 

CEAC Raport de evaluare 

Aplicarea procedurilor de evaluare internă a 
calității programelor de studii  

Cf. Programului 
de Audit Intern 

2021-2022 

Director Dep. Calitate, 
CEAC 

Rapoarte de audit 
intern 

Întocmirea dosarului de evaluare periodică a PSL 
Management IF 

Decembrie 2021 Decan, Prodecan Raport de evaluare 
periodică a PSL 
Management IF 

Creșterea 
numărului de 
studenți la 
programele de 
studii din cadrul 
facultății 

Adaptarea ofertei educaționale la cerințele elevilor 
și promovarea acesteia în liceele locale 

Noiembrie 2021- 
septembrie 2022 

Decan, 
Prodecan, 

Comisia promovare 

Vizite în licee și în 
instituții interesate 
de oferta facultății 

Organizarea de activități extracurriculare adaptate 
noilor realități 
 

Cf. Planului de 
activități 

Comisia pentru activitatea 
didactică și asigurarea 
calității învățământului 

Minim o 
activitate/lună 

Organizarea de activități în mediul online în 
parteneriat cu instituții publice, organizații 
antreprenoriale 

Minim 2 acțiuni 

Organizarea de întâlniri cu studenții anului III de 
la programele de licență privind perspectivele 
continuării studiilor la programele de masterat 
organizate la nivelul UCB 

Decembrie 2021 
Martie 2022 

Mai 2022 

Decan , 
Comisia pentru asigurarea 
drepturilor și libertăților 

academice și a drepturilor 
și libertăților studenților 

3 întâlniri 

Organizarea de activități cu implicarea întregii 
comunități academice a FMMAE 

1 Octombrie 2021 
– 31 Mai 2022 

Decan, Prodecan Minim 1 întânire pe 
an 

Dezvoltarea și perfecționarea platformei 
educaționale Microsoft Teams și extinderea 
utilizării TIC la toate programele de studii 

permanent Decan, Prodecan, 
Responsabil Platformă 

Electronică 

Rapoarte de 
activitate generate 

de platformă 
Continuarea elaborării de cursuri și materiale 
didactice necesare derulării activității didactice în 
condiții de eficiență 

permanent Comisia pentru activitatea 
didactica și asigurarea 
calității învățământului 

Graficul elaborării 
de materiale 

didactice 



 

Continuarea procesului de realizare și actualizare a 
materialelor didactice în format multimedia pentru 
învățământul cu frecvență redusă 

permanent Director Dep. Științe 
Economice, 

Director Dep. Învățământ 
cu Frecvență Redusă 

Graficul elaborării 
de materiale 

didactice 

Facilitarea procesului educațional pentru studenții 
cu dizabilități și nevoi speciale 

permanent Decan,  
Responsabil Centrul de 

Consiliere și Informare în 
Carieră 

Număr de studenți 
cu nevoi speciale 
înmatriculați și 

consiliați 
Acordarea de burse și facilități financiare permanent Decan, Compartiment 

Financiar-Contabil 
Minim 10 facilități 

financiare/an 
Dezvoltarea 
activității de 
tutoriat  

Stabilirea responsabilităților cadrelor didactice în 
acest sens 

permanent Decan 
Prodecan 

Graficul întâlnirilor 
cu studenții 
îndrumați 

Procese verbale ale 
întâlnirilor 

Reducerea abandonului școlar, în special la anul I 
cu frecvență redusă, dar și cu frecvență 

permanent Decan, Prodecan, 
Îndrumători de an 

Reducerea ratei de 
abandon școlar cu 

5% 
Valorificarea 
relației cu 
absolvenții 

Actualizarea bazei de date ALUMNI permanent Cadre didactice Baza de date 

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic: 
ORIENTAREA SPRE STUDENȚI 
Continuarea 
procesului de 
dinamizare a 
activității 
Centrului de 
Consiliere și 
Informare în 
Carieră 

Organizarea unor activități online cu studenții 
pentru dezvoltarea capacității de a face față unui 
proces de recrutare și selecție 

săptămânal Responsabil  Centrul de 
Consiliere și Informare în 

Carieră 

O 
întâlnire/săptămână 

Derularea de activități extracurriculare care să 
abordeze teme de interes pentru tineri 

1 
activitate/semestr

u 

Responsabil  Centrul de 
Consiliere și Informare în 

Carieră 

Graficul întâlnirilor 

Promovarea principiilor de etică și a normelor de 
deontologie profesională în rândurile studenților 
prin descurajarea tentațiilor de fraudă la examene 
sau de plagiat la lucrările de licență sau disertație 

permanent Comisia de Etică 2 întâlniri 



 

Extinderea evaluării pe parcurs și adaptarea 
activităților didactice la mediul online  

permanent Directori de departament, 
Comisia pentru activitatea 

didactică și asigurarea 
calității învățământului   

Fișele disciplinelor 

Creșterea numărului studenților participanți la 
activități extracurriculare organizate în mediul 
online 

permanent Cadre didactice Minim 5 studenți 
participanți la 

fiecare activitate 
Asistarea studenților în stabilirea rutei profesionale 
și consilierea psihologică individuală sau de grup 
pentru clarificarea scopurilor de carieră  

permanent Responsabil  Centrul de 
Consiliere și Informare în 

Carieră 

Număr studenți 
consiliați 

Încurajarea 
participării 
studenților la 
programul de 
mobilități  

Organizarea de întâlniri cu studenții și masteranzii 
pentru prezentarea programelor de mobilități 
derulate în cadrul universității 
 

permanent Departamentul  
Relații Internaționale 

4 întâlniri 

Organizarea 
practicii de 
specialitate 

Încheierea de protocoale/convenții/acorduri de 
parteneriat cu instituții publice/companii/ 
organizații neguvernamentale pentru desfășurarea 
practicii de specialitate, organizarea activității 
tutoriale în cadrul bazelor de practică 

Octombrie 2021 
- martie 2022 

Decan 
Prodecan 

Responsabil baze de 
practică 

Acorduri de 
practică 

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic: 
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 
Promovarea 
unei activități de 
cercetare 
științifică 

Organizarea Conferinței Internaționale 
Knowledgy Economy- Challenges for the XXIst 
century 

Noiembrie 2021 Prorector -Cercetare 
științifică 

Director departament 

1 eveniment 

Încurajarea formării de echipe mixte de cercetare 
constituite din cadre didactice și studenți și a unor 
echipe de cercetare multidisciplinare care să 
participe la competiții naționale și internaționale  

permanent Decan, Comisia de 
Cercetare Științifică, 

Consultanță de Specialitate 
și Practică a Studenților 

O echipă pe 
facultate 

Creșterea 
vizibilității 
cercetării 
științifice a 

Dinamizarea participării cadrelor didactice la 
conferinţe internaţionale, inclusiv la conferinţele 
internaţionale organizate de Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu”  
 

Noiembrie 2021 - 
aprilie 2022 

Prorector -cercetare 
științifică,  

Director departament 
Comisia pentru activitatea 

de cercetare științifică 

cel puțin 2 
participări/an/cadru 

didactic 
 



 

cadrelor 
didactice  

Stimularea participării cadrelor didactice la 
competiţii de proiecte finanţate din surse naţionale 
sau europene 

permanent Prorector -cercetare 
științifică 

Director departament 
Comisia pentru activitatea 

de cercetare științifică 

Min 1 cadru 
didactic/an 

Creșterea numărului de articole apărute în 
publicații științifice relevante 

permanent Comisia pentru activitatea 
de cercetare științifică 

Min 1 publicație 
relevantă/an/cadru 

didactic 
Organizarea Sesiunilor de Comunicări Științifice 
Studențești și stimularea participării studenților la 
sesiuni științifice naționale și internaționale 

permanent Decan, Prodecan, Cadre 
didactice 

Număr studenți 
participanți 

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic: 
CONTRIBUȚIE ACTIVĂ LA DEZVOLTAREA LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ 
Creșterea 
vizibilității 
facultății  

Continuarea relațiilor de parteneriat cu mediul de 
afaceri și social, local și național 
 

permanent Decan 
Prodecan 

2 parteneriate 
 

Consultarea partenerilor din mediul public și 
privat în vederea adaptării curriculei universitare 
la cerințele dezvoltării locale și regionale 

permanent Decan, Prodecan Număr de întâlniri 

Invitarea unor specialiști la activitățile didactice de 
specialitate ale programelor de studii de masterat 

permanent Cadre didactice Minim 2 specialiști 
invitați/ pe an 

Organizarea festivităților de absolvire Iulie 2022 Tutori anii terminali 1 festivitate/an 
Continuarea realizării programului de evenimente 
lunare (activități educative, culturale, artistice, 
sociale) 

permanent Cadre didactice 1 eveniment /lună 

Invitarea unor specialiști în comisiile de evaluare a 
practicii de specialitate și la susținerea lucrărilor 
de licență și disertație 

Iulie 2022 Decan 
Prodecan 

 

1 specialist / 
comisie 

Dezvoltarea capacității antreprenoriale a FMMAE 
prin oferirea de servicii de consultanță în 
management organizațional și studierea pieței 

permanent Decan, Prodecan, cadre 
didactice, studenți 

 

Organizarea de evenimente pentru diseminarea 
informațiilor privind facultatea 

permanent Decan 
Prodecan 

Cf planului de 
activități 



 

Organizarea unor proiecte caritabile, cu implicarea 
cadrelor didactice și a studenților, care să 
contribuie la creșterea bunăstării comunității și a 
vizibilității FMMAE în plan local 

permanent Decan, Prodecan, 
Asociația Studenților 

Brâncoveni  

Minim 1 proiect 
caritabil/an 

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic: 
RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 
Consolidarea 
profilului 
internațional al 
FMMAE 

Stimularea cadrelor didactice să acceseze 
programele de mobilități internaționale 

permanent Decan, Prodecan, 
Responsabil DRI 

Minim 1 mobilitate / 
an 

Organizarea de întâlniri cu participanți la 
programul de mobilități ERASMUS+ pentru 
identificarea bunelor practici 

permanent Decan, Prodecan, 
Responsabil DRI 

Număr de întâlniri 

Măsuri pentru realizarea obiectivului strategic: 
MANAGEMENT STRATEGIC ȘI GUVERNANȚĂ 
Promovarea 
unui 
management 
bazat pe 
transparență, 
performanță, 
calitate 

Sprijinirea promovării personalului didactic pe 
bază de competență și performanță profesională 

permanent Decan, 
Director Resurse Umane, 

Serviciul Contabilitate 

Raport evaluare 
 

Implicarea studenților în luarea deciziilor privind 
organizarea activității didactice și de cercetare 
științifică a FMMAE 

permanent Decan, Prodecan, studenții 
din structurile de 

conducere  

Număr de acțiuni de 
consultare 

Actualizarea informațiilor privind FMMAE pe 
site-ul Universității 

permanent Decan, Prodecan Site www.univcb.ro 
 

Organizarea unui brainstorming în vederea creării 
unor semne distinctive ale FMMAE (siglă, slogan, 
desen aniversar) 

Februarie-martie 
2022 

Decan, Prodecan Minim o întâlnire 

Proiectarea unui eveniment aniversar care să 
marcheze 30 de ani de la înființarea FMMAE 

Aprilie-iunie 
2022 

Decan, Prodecan, Asociația 
Studenților Brâncoveni 

Minim 3 întâlniri 

Organizarea adecvată a bazei materiale permanent Decan, Director 
Administrativ 

 

Aprobat în Ședința consiliului Facultății MMAE din 22 septembrie 2021. 
      
 

Decan, 
Conf.univ.dr. Mihaela Asandei 


