PLAN OPERAŢIONAL

Activităţi
Stabilirea ordinii şi a conţinutului
disciplinelor din planurile de
învăţământ, astfel încăt să nu existe
suprapuneri şi goluri în predarea
cunoştinţelor

Termene

Responsabili

Resurse
financiare(RON)

septembrie

Decan, prodecani,
director Department
de MatematicăDidactic, Comisia
Metodică

Limitarea la minimum a posturilor
vacante în regim de plata cu ora şi
distribuirea orelor membrilor
facultăţii cu calificarea
corespunzătoare

octombrie

Decan

Se vor iniţia măsuri pentru obţinerea
de granturi de cercetare de la
CNCSIS, în programele PN-CD II şi
în programe internaţionale

permanent

Continuarea evaluării cadrelor
didactice în conformitate cu grila
stabilită de Consiliul facultăţii, la care
se va adăuga evaluarea din partea
studenţilor, realizată în sistem
electronic

decembrie

Se va continua acţiunea de asigurare a
licenţelor de software necesare
laboratoarelor de informatică

permanent

Decan

50000 VP

Se vor identifica domenii noi ale
matematicii aplicate la care se poate
extinde cercetarea ştiinţifică a
cadrelor didactice

permanent

Comisia Metodică

1000 VP

Bd. Carol I nr. 11, IAŞI - 700506
Tel: 0040-232-201060
Fax: 0040-232-201160

ianuarie -

2013

40000 VP

Prodecan cu activităţi
didactice

Decan

-

Prodecanul cu
cercetarea
Decan

1000 VP

Director Department
de MatematicăDidactic

Web page: www.math.uaic.ro
e-mail: admmath@uaic.ro

Se va evalua periodic activitatea de
cercetare ştiinţifică şi se va încuraja
publicarea în reviste de largă
circulaţie, cotate ISI

permanent

Decan

1000 VP

Conducerea facultăţii va asigura buna
funcţionare a tuturor activităţilor şi va
respecta spiritul conducerii colective
şi rolul Consiliului facultăţii

permanent

Decan

Vor continua acţiunile de promovare a
facultăţii pentru a recruta ca studenţi
pe cei mai buni şi cei mai interesaţi
elevi de liceu

permanent

Consiliul Facultăţii

1500 VP

Organizarea sesiunii ştiinţifice de
comunicări ale cadrelor didactice si a
unor manifestari stiintifice cu caracter
national sau international

octombrie

Prodecanul cu
cercetarea

1000 VP

Organizarea mobilităţilor Erasmus

noiembrie

Prodecanul cu
activităţi didactice

Prodecanul cu
cercetarea
-

-

Responsabilul
Erasmus
Editarea secţiunii de Matematică a
Analelor

permanent

Comitetul de redacţie

Elaborarea BVC pe facultate

decembrie

Administrator şef

DECAN,

Prof.univ.dr. Cătălin-George Lefter

Bd. Carol I nr. 11, IAŞI - 700506
Tel: 0040-232-201060
Fax: 0040-232-201160

10000 VP

-

ADMINISTRATOR ŞEF,

Ing. Mihai Teslariu

Web page: www.math.uaic.ro
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