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Aprobat în Consiliul Facult ii din 22 sept 2016

PLAN OPERA IONAL 2016-2017
1. Fundamentare
Datorit importan ei ora ului Bra ov din punct de vedere al poten ialului turistic i
economic, s-a identificat necesitatea i oportunitatea înfiin rii unei facult i care s preg teasc
speciali ti în domeniul alimenta iei i turismului. Astfel, a luat fiin Facultatea de Alimenta ie i
Turism, care i-a început activitatea în anul 2007, în corpul N, devenind una din cele 18 facult i ale
Universit ii „Transilvania” din Bra ov. Constituirea i evolu ia acestei facult i s-a bazat pe
colectivul de cadre didactice al sec iei de Ma ini pentru Agricultur i Industrie Alimentar , sec ie
inclus în cadrul Facult ii de Inginerie Mecanic .
Dup înfiin are s-au demarat ac iunile vizând o nou infrastructur care s cuprind i
dot rile necesare. În acest sens au început lucr rile de modernizare a corpului R i dotarea spa iilor
didactice cu echipamente i aparatur specifice industriei alimentare i turismului. În perioada care
a urmat s-au pus bazele colabor rii cu unit i specializate din ar , din jude , precum i cu o serie de
parteneri din cadrul Uniunii Europene.
Facultatea de Alimenta ie i Turism are în componen a sa un departament numit „Ingineria
i Managementul Alimenta iei i Turismului”, în cadrul c ruia î i desf oar activitatea didactic i
de cercetare un num r de 22 de cadre didactice titulare.
Planul opera ional anual se bazeaz pe strategiile de dezvoltare ale Universit ii
„Transilvania” din Bra ov i ale Facult ii de Alimenta ie i Turism, astfel încât s se asigure
integrarea înv mântului superior bra ovean în cel european i s se realizeze compatibilizarea
acestuia cu criteriile de calitate impuse de procesul de la Bologna.
2. Obiective
Nr.
crt.

1

2

OBIECTIV

ACTIVIT

I

TERMEN

RESPONSABIL

Reacreditarea
programelor de
studii de licen in
domeniul Inginerie
mecanic (MIAIA si
EPI)
Actualizarea
membrilor
Consiliului
facult ii în urma
vacant rii unui loc

Preg tirea materialelor
necesare reacreditarii
programelor din domeniul
Inginerie mecanic

15
noiembrie
2016

Responsabilii
programelor de studii,
Director de
departament,
Decan facultate

Preg tirea alegerilor sau
introducerea unui membru
supleant.

Octombrie
2016

Decan facultate

Analiza activit ilor
Permanent
didactice desf urate în
cadrul
departamentului
IMAT

Decan facultate;
Prodecan activitate
didactic ;
Director department;

Coordonatori programe
de studii;
Responsabil calitate.

3

Cre terea calitativ
a activit ilor
didactice

Corelarea structurii
planurilor de înv mânt pe
ciclurile de studii, în acord
cu planurile de înv mânt Permanent
ale facult ilor cu programe
similare din Uniunea
European
Modernizarea i revizuirea
cursurilor, a laboratoarelor
i a proiectelor în
Permanent
concordan cu cerin ele
programelor de studii i cu
cele ale mediului
economic.
Editarea sau reeditarea
unor manuale i îndrumare Permanent
de laborator pentru
studen i, care s r spund
exigen elor impuse de
normele de acreditare i
reacreditare.
Organizarea unui tutoriat
flexibil, de consiliere i
orientare, care s ofere
studen ilor un suport
eficient pe toat durata
studiilor.

Permanent

Autorizarea Centrului de
cercetare al Departamentului de Eco-biotehnologii Permanent
i Echipamente Agricole i
Alimentare.
Creearea unor colective de
cadre didactice, de diverse
specializ ri, în vederea Permanent
acces rii
proiectelor
na ionale i europene.
Fundamentarea i
dezvoltarea direc iilor
de cercetare tiin ific .
4.

Permanent

Decan facultate;
Prodecan activitate
didactic ;
Director department;
Coordonatori programe
de studii.

Coordonatori programe
de studii;
Responsabil calitate.

Decan facultate;
Prodecan activitate
didactic ;
Director department.

Tutorii de an;
Coordonatorii
programelor de studii.

Coordonatorul centrului
de cercetare D06;
Decan facultate;
Prodecan cu activitatea
de cercetare;
Director departament.
Coordonatorul centrului
de cercetare D06;
Decan facultate;
Prodecan cu activitatea
de cercetare;
Director departament.
Director departament.
Coordonatorul centrului
de cercetare D06;

Decan facultate.

Implicarea studen ilor,
masteranzilor i
doctoranzilor, în
activit ile de cercetare
desf urate în cadrul
departamentului facult ii.
Sus inerea public rii de
lucr ri tiin ifice i a
particip rii la congrese
i reuniuni tiin ifice ale
studen ilor i cadrelor
didactice din facultate.
Popularizarea conferin elor
interna ionale de prestigiu
din ar i din str in tate în
vederea particip rii
cadrelor didactice,
cercet torilor,
masteranzilor i
doctoranzilor din facultate;

Activitatea de
cercetare tiin ific

Identificarea de poten iali
cercet tori
din
rândul
tinerilor
absolven i
ai
facult ii i încurajarea i
sprijinirea acestora pentru
formarea unei cariere în
cercetare;

Permanent

Director departament;
Prodecan cu activitatea
de cercetare;
Prodecan activitate
didactic .

Permanent

Director departament;
Prodecan cu activitatea
de cercetare;
Prodecan activitate
didactic .

Permanent

Permanent

Organizarea de întâlniri
periodice
între
Biroul
Consiliului facult ii
i
coordonatorul centrului de
cercetare din cadrul ICDT
– PRODD, în vederea Trimestrial
cre terii vizibilit ii pe plan
na ional i interna ional;

Director departament;
Prodecan cu activitatea
de cercetare;
Prodecan activitate
didactic ;
Decan.

Director departament;
Prodecan cu activitatea
de cercetare;
Tutori de an;
Decan

Prodecan cu activitatea
de cercetare;
Director departament.

Organizarea unor
sesiuni tiin ifice na ionale i interna ionale,
având ca scop diseminarea
rezultatelor activit ii de
cercetare, precum i
stabilirea de noi contacte
între cercet tori.

5.

Dezvoltarea
vizibilit ii
facult ii în plan
na ional i
interna ional

Actualizarea site-ului
Facult ii

Intensificarea
activit ii de
promovare a facult ii

Permanent

Permanent

Permanent

P strarea i dezvoltarea Permanent
cooper rii
cu
mediul
economic i socio-cultural
Participarea studen ilor i a
cadrelor didactice la
reuniuni tiin ifice
na ionale i interna ionale.
Dezvoltarea unor
parteneriate i mobilit i
pentru cadrele
didactice i studen i.
Asigurarea unei
comunic ri permanente
între studen i i cadrele
didactice
Organizarea activit ii
de practic

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
6

Îmbun irea
activit ilor
educa ionale i
sociale pentru
studen i

Analiza procesului
didactic, de cercetare i
a rezultatelor ob inute de
tre studen i, în urma
sesiunilor de examene.

martie;
iulie;
octombrie.

Coordonator centru de
cercetare ;
Prodecan cu activitatea
de cercetare tiin ific ;
Director de
departament;
Decan.

Responsabil cu
actualizarea site-ului;
Director de
departament;
Decan.
Conducerea facult ii i
a departamentului.

Conducerea facult ii i
a departamentului.

Colectivul academic din
facultate
Colectivul academic din
facultate;
Prodecan
internationalizarecalitate
Decanul facult ii;
Prodecanul responsabil
cu studen ii;
Tutorii de an.
Prodecanul responsabil
cu studen ii;
Cadrele didactice
responsabile cu practica
studen ilor.
Director de
departament;
Decan;
Tutorii de an.

Asigurarea unei
comunic ri permanente
între studen i i cadrele
didactice

7

Ac iuni privind
promovarea
profesional a
personalului
didactic i
nedidactic.

Permanent

Propuneri privind scoaterea
la concurs a unor
posturi vacante
Permanent

Decanul facult ii;
Prodecanul responsabil
cu studen ii;
Tutorii de an.
Director de
departament;
Consiliul
Departamentului;
Decanul facult ii.

NOT : Orice membru al conducerii facult ii sau al colectivit ii academice , nemen ionat în grupul
”Responsabil”, va putea fi antrenat în activit ile men ionate dac situa ia concret o cere.

Decan
Prof.univ.dr.ing. Carol CSATLÓS

