PLAN OPERAŢIONAL 2019
Nr.
crt.

Obiective

1.

Educație și formare profesională

Atragerea de studenți din țară și străinătate

Corelarea programelor de studii de licență și
masterat cu nevoile angajatorilor (învățământ,
companii) şi competențele solicitate
Adaptarea programei de studii la nevoia de
învățare pe tot parcursul vieții în funcție de
competențele cerute pe piața muncii

Indicatori

Responsabili

Activități periodice de promovare a imaginii facultății prin
vizite in licee din Iaşi şi din regiune, distribuirea de
materiale de promovare
Implicarea studenților în activitatea de promovare a
Facultăţii
Invitarea elevilor cu rezultate foarte bune la matematică la
manifestări organizate în cadrul Facultăţii şi Unversității;
organizarea festivității de premiere a olimpicilor ieșeni
(MathGala, ediția a 3-a)
Evaluarea programelor de studii şi a programelor analitice și
concordanța acestora cu programele examenelor de
definitivat, de obținere a gradelor didactice, de titularizare
în învăţământ, precum şi cu necesarul de cunoștințe solicitat
de principalii angajatori din mediul economic

5 activități în licee

Decan, prodecan

permanent

10 studenți

Decan, prodecan

permanent

50 elevi
invitați/premiați

Decan, prodecan

Martie, iulie

4 programe de
studiu evaluate în
Comisia metodică
2 programe de
master reorganizate
5 întâlniri de lucru
cu potențiali
angajatori
Listă cu propuneri
ale potențialilor
angajatori pentru a
favoriza
angajabilitatea
absolvenților
Listă a nevoilor de
formare ale
angajatorilor și
absolvenților
12 grupe de

Decan, prodecan,
Director
Departament de
Matematică,
Comisia
Metodică
Decan, prodecan,
director
Departament de
Matematică,
Comisia
Metodică

ianuarie septembrie

Decan,

Februarie,

Reorganizarea programelor de studii de master, cu
identificarea disciplinelor/grupurilor de discipline care pot fi
incluse în activități de perfecționare/formare continuă

Creșterea

numărului
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de

acțiuni

dedicate

Perioadă

Activități (măsuri)

Dezvoltarea sistemului de tutorat între studenţi
Web page: www.math.uaic.ro
e-mail: matematica@uaic.ro

ianuarie septembrie

educației nonformale

Lect. dr. Gabriela
Tănase

octombrie

Implementarea proiectului ROSE de diminuare a
abandonului şcolar la anul I (activități de sprijin, consiliere
individuală şi in grup, orientare în carieră etc.)

studenți din anul I
îndrumați de
studenți-tutori
Atingerea
indicatorilor
proiectului

Decan,
Lect. dr. Gabriela
Tănase

permanent

Organizarea de cercuri științifice pentru studenți

3 cercuri ştiințifice

permanent

Susținerea participării studenților la competițiile de
matematică internaţionale
Încurajarea participării studenților in programe de mobilități
internaţionale

3 studenți
participanți
5 studenți
participanți

Decan, prodecan,
coordonator
departament
cercetare
Decan, prodecan

Organizarea practicii de specialitate pentru studenți

100 de stagii de
practică/student
organizate, în
facultate sau la
companiile
partenere
5 parteneriate în
vigoare
50 de studenți cu
practica de
specialitate
realizată la
companii partenere
3 sesiuni ale
centrului de
excelență
5 prezentări ale
firmelor

Încheierea de parteneriate pentru asigurarea de locuri de
practică de specialitate pentru studenţi

Activități comune cu inspectoratul școlar, cu profesorii din
învăţământul preuniversitar, cu mediul economic (sesiuni
ale Centrului de excelenţă, prezentări ale firmelor etc.)
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Decan, prodecan,
responsabil
Erasmus
Prodecan

Februarie,
iulie
permanent

permanent

Decan, prodecan

permanent

Decan, prodecan,

permanent

Valorificarea rezultatelor cercetării ştiințifice

2.

Cercetare

Organizarea manifestărilor științifice
Dezvoltarea tinerilor cercetători

Participarea la Şcoala de vară a UAIC

3 expuneri

Decan

iulie

Evaluarea periodică a activității de cercetare.
Actualizarea datelor privind rezultatele cercetării

Evidența articole
publicate, citări

permanent

Publicații științifice; citări

60 articole
publicate
(ISI/BDI), dintre
care 3 cu
autori/coautori
studenți
500 citări
2 sesiuni
16 expuneri

Coordonator
Departament de
Cercetare
Coordonator
Departament de
Cercetare

Decan
Coordonator
Departament de
Cercetare
Decan

octombrie

Organizarea sesiunii de comunicări științifice ale cadrelor
didactice şi doctoranzilor.
Organizarea unei manifestări științifice cu participare
internaţională
Organizarea Sesiunii Naţionale de comunicări științifice ale
studenților
Sprijinirea desfășurării cu regularitate a unor seminarii
științifice
Sprijinirea membrilor corpului profesoral pentru obținerea
şi desfășurarea granturilor de cercetare (informare privind
competițiile lansate, sprijin administrativ etc.)

Dezvolarea colaborărilor internaționale
Dezvoltarea tinerilor cercetători

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

Încurajarea mobilităților internaționale ale personalului
academic și studenților în cadrul proiectelor și consorțiilor
din care face parte Universitatea
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1 manifestare
25 studenți
participanți, dintre
care 15 de la alte
universități
3 seminarii
ştiințifice
Participarea la
competiții, în
funcție de lansarea
acestora
5 mobilități
studenți
5 mobilități
personal academic

Decan,
Director Școala
Doctorală
Coordonator
Departament de
Cercetare
Decan
Coordonator
Departament de
Cercetare
Decan,
Responsabil
Erasmus

permanent

iunie sau
noiembrie
iulie

permanent

permanent

permanent

Valorificarea rezultatelor cercetării

Dezvoltarea tinerilor cercetători

Incurajarea participării studenților la manifestări ştiințifice

Asigurarea bazei materiale pentru activități de
cercetare

Organizarea editorială a Analelor Ştiinţifice, editarea
numerelor curente, realizarea schimburilor cu parteneri din
străinătate

3.

Buget, patrimoniu, resurse
umane

Actualizarea şi întreținerea bazei materiale pentru cercetare

10 articole realizate
în colaborare cu
autori din
străinătate
4 finanțări acordate
studenților pentru
participare la
manifestări
științifice
2 numere/an
100 schimburi
internaționale (in
colaborare cu
BCU)
4 săli dotate pentru
manifestări
ştiințifice, 2 laptopuri, consumabile

Coordonator
Departament de
Cercetare

permanent

Decan

permanent

Decan, Redactor
șef, Consiliul
director,
Comitetul de
redacție
Decan

Iunie,
noiembrie

Decan
Coordonator
Departament de
Cercetare
Decan,
Administrator şef

februarie

permanent

Dezvoltarea tinerilor cercetători

Utilizarea oportunităţilor oferite de Departamentului de
Cercetare pentru sprijinirea temporară a tinerilor cercetători

2 cercetători cu
contract de muncă

Elaborarea la termen a proiecțiilor bugetare și a
rapoartelor bugetare anuale
Monitorizarea continuă a procedurilor de
achiziție publică
Modernizarea și/sau extinderea infrastructurii
dedicate activităților de predare-învățare şi
cercetare dedicate comunității academice

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe facultate

Buget comparativ
Documente de
achiziții

Optimizarea activităţii şi a condițiilor de muncă pentru toate
categoriile de personal

Intreținerea
spațiilor facultății

Decan, prodecan,
administrator şef

permanent

Continuarea acţiunii de asigurare a licenţelor de software
necesare laboratoarelor de informatică

Licențe actualizate
în
toate
laboratoarele
facultății

Decan

Permanent
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decembrie

5.

Asigurarea calității

4

Comunicare şi
relații publice

Finalizarea amenajării Laboratorului de Mecanică (după
efectuarea lucrărilor de consolidare şi igienizare de către
Universitate)
Modernizarea Planetariului

1 laborator

Introducerea
achiziționării unui
planetariu digital in
proiecte
de
dotări/infrastructură
ale Universității
Hotărâri Consiliu,
pontaje

Asigurarea desfăşurării procesului didactic

Distribuirea orelor în regim cu plata cu ora membrilor
facultăţii cu calificarea corespunzătoare

Promovarea imaginii Facultății și Universității

Actualizarea permanentă a site-ului facultății cu informații
de interes pentru comunitatea academică
Popularizarea activitatății științifice a studenților,
profesorilor, cercetătorilor, precum și a manifestărilor
științifice
Participarea la târguri tematice, caravane, evenimente in
mass-media

Pagina web
actualizată

Evaluarea anuală a cadrelor didactice, inclusiv din partea
studenților

Dialog continuu cu membri ai comunității
academice, ai comunității locale, cu absolvenții
și cu viitorii studenți
Implementarea standardelor de control
managerial intern
Imbunătățirea calității cursurilor
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Aplicarea reglementărilor în vigoare, privind procesele
parcurse de studenţi: admitere, învățare, evaluare, finalizare
a studiilor
Încurajarea studenților să aibă un rol activ în procesele de
învățare, predare, evaluare
Încurajarea studenților în realizarea evaluării activităților şi
personalului didactic

Web page: www.math.uaic.ro
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Decan,
Conf. dr. C.
Galeş
Decan,
Conf. dr.
Galeş

Octombrie

Decembrie
C.

Decan,
Director
Department de
Matematică
Decan, prodecan

Septembrie

4 evenimente

Decan, prodecan

Permanent

Chestionare
Fişe de evaluare
Rapoarte statistice
Regulamentele
facultății

Decan
Director
Departament de
Matematică
Decan, prodecan

Ianuarie –
februarie
Iunie

Decan, prodecan

permanent

Decan, prodecan

bianual

Permanent

permanent

Sprijinirea procesului
poziționării
UAIC
internaționale

de îmbunătățire a
în
ranking-urile

Îmbunătățirea sistemului de organizare și de
administrare a resurselor facultății, în acord cu
principiile managementului calității, în vederea
creșterii eficienței procesului didactic și de
cercetare științifică prin implementarea
standardelor de control intern managerial

Actualizarea permanentă a bazelor de date cu:
- personalul academic şi date de contact
- parteneriatele încheiate
- datele de contact al angajatorilor
- evenimentele organizate în facultate de/in
colaborare cu companii în vederea auto-promovării
lor pe perioada unui an universitar;
- evidența numărului de internship-uri efectuate de
studenți, a numărului de proiecte organizate în
colaborare cu companii/instituții din zonă, a
burselor oferite de companii (număr / suma totală);
Menținerea relației de comunicare cu absolvenții facultății
(actualizarea permanentă a bazei de date cu date de contact,
absolvenții angajați dupa un număr de luni de la absolvire,
respectiv cu absolvenții neangajați după un număr de luni
de la absolvire dar în căutarea unui loc de muncă)
Respectarea spiritului conducerii colective inclusiv prin
organizarea bianuală de adunări generale cu membrii
facultății
Evaluarea periodică a riscurilor şi elaborarea de noi
proceduri.

DECAN,
Prof.univ.dr. Răzvan-Dinu Lițcanu
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Baze de date
corespunzătoare

Decan, prodecan

Permanent

2 adunări generale,
informări periodice

Decan, prodecan

Permanent
Februarie
Septembrie
permanent

Decan

