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PLAN OPERAŢTIONAL 20162016- 2017

1. Fundamentare
Datorită importantei oraşului Braşov din punct de vedere al potentialului turistic şi
economic, s-a identificat necesitatea şi oportunitatea înfiintării unei facultăti care să
pregătească specialişti în domeniul alimentatiei şi turismului. Astfel, a luat fiintă
Facultatea de Alimentatie şi Turism, care şi-a început activitatea în anul 2007, în corpul
N, devenind una din cele 18 facultăti ale Universitătii „Transilvania” din Braşov.
Constituirea şi evolutia acestei facultăti s-a bazat pe colectivul de cadre didactice al
sectiei de Maşini pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, sectie inclusă în cadrul
Facultătii de Inginerie Mecanică.
După înfiintare s-au demarat actiunile vizând o nouă infrastructură care să cuprindă şi
dotările necesare. În acest sens au început lucrările de modernizare a corpului R şi
dotarea spatiilor didactice cu echipamente şi aparatură specifice industriei alimentare şi
turismului. În perioada care a urmat s-au pus bazele colaborării cu unităti specializate din
tară, din judet, precum şi cu o serie de parteneri din cadrul Uniunii Europene.
Facultatea de Alimentatie şi Turism are în componenta sa un departament numit
„Ingineria şi Managementul Alimentatiei şi Turismului”, în cadrul căruia îşi desfăşoară
activitatea didactică şi de cercetare un număr de 22 de cadre didactice titulare.

Planul operational anual se bazează pe strategiile de dezvoltare ale Universitătii
„Transilvania” din Braşov şi ale Facultătii de Alimentatie şi Turism, astfel încât să se
asigure integrarea învătământului superior braşovean în cel european şi să se realizeze
compatibilizarea acestuia cu criteriile de calitate impuse de procesul de la Bologna.
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cariere în cercetare;

Organizarea de
întâlniri periodice
între Biroul Consiliului
facultătii şi
coordonatorul
centrului de cercetare
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Coordonator centru
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Asigurarea unei
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Actiuni privind

Propuneri privind

Director de

promovarea

scoaterea la concurs a

departament;
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unor

personalului
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didactic şi
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Consiliul
Departamentului;
Decanul facultătii.

nedidactic.
NOTĂ:
NOTĂ Orice membru al conducerii facultătii sau al colectivitătii academice , nementionat
în grupul ”Responsabil”, va putea fi antrenat în activitătile mentionate dacă situatia
concretă o cere.
Decanul Facultătii de Alimentatie şi Turism
Prof.dr. Carol CSATLÓS
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