UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
PLAN OPERAŢIONAL 2012
Obiective

Nr.
crt
.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

1 Participarea studenţilor la Conferinţe naţionale şi internaţionale.
2

Elaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate cotate ISI,
indexate în baze de date internaţionale şi comunicate la conferinţe internaţionale

Aplicarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi,
3 prelucrarea informaţiilor şi optimizarea criteriilor de evaluare a activităţii
personalului didactic

1. Orientarea spre
calitate şi
încurajarea
performanţei în
învăţământ şi
cercetare

4 Dotarea laboratoarelor FSEAP

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

Termen

Indicatori estimaţi

14 500

Sponsorizare /
Venituri proprii

Decan şi prodecan cu probleme
studenţeşti

decembrie

29 manifestări
18 studenţi

24 000

Venituri proprii

Prodecan cercetarea ştiinţifică, directori de
departamente

decembrie

82 lucrări

1 000

valoare din
proiecte si
venituri proprii

Venituri proprii

Venituri proprii şi granturi

Decan şi directori de departamente

Conducători de doctorat

martie

mai

48 cadre didactice
evaluate
80% din numărul de
studenţi la zi
1 laboratoare

5

Publicarea de cărţi de specialitate, cursuri şi îndrumare de laborator pentru
studenţi

25 000

Sponsorizare /
Venituri proprii

Prodecan cu cercetarea ştiinţifică şi titularii
de disciplină

decembrie

13 lucrări
2500 exemplare

6

Mobilitatea cadrelor didactice (out-going) precum si atragerea a cel putin 2 cadre
didactice din strainatate pentru activitate de predare

20 000

venituri proprii

Directorii de departamente

martiedecembrie

2 cadre didactice

7

Organizarea de concursuri studenţeşti naţionale/ Organizarea unei scoli de
vara/iarnă internationale

5 000

Proprie/ERASMUS IP

Decan, prodecan cu probleme studenţeşti

8

Publicarea volumelor conferinţelor desfăşurate (50 volume publicate pentru
schimb interbibliotecar, restul format electronic)

1 500

Sponsorizare /
Venituri proprii

prodecan cu activitatea ştiinţifică şi
organizatorii manifestării

decembrie

3 publicaţii
75 exemplare

9

Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin programe
de formare profesională

21 000

Sponsorizare /
Venituri proprii

Decani, prodecan cu activitatea didactică,
director de departament

decembrie

27 participanţi

10

Evidenţierea şi premierea studenţilor cu merite deosebite - trebuie acordate
premii pe cele 4 categorii din standarde pentru a putea puncta

Sponsorizare /
Venituri proprii

Decan, prodecan cu probleme studenţeşti

11

Depunerea de dosare de autoevaluare în vederea autorizării, acreditării şi
evaluare periodică a unor programe de studii

100 000

Venituri proprii

Decan, responsabili de program, directori
departament

noiembrie

3 programe

12

Realizarea de schimburi de informaţii şi experienţă cu alte instituţii de învăţământ
superior de profil din ţările UE - dezvoltarea de acorduri bilaterale de cooperare

50 000

Fonduri europene LLP/
Fonduri ERASMUS/
Venituri proprii

Responsabil cu relaţii internaţionale

decembrie

2_ acorduri

142 450

Granturi, proiecte/ Venituri
proprii

Decan, directori de departamente/
responsabili relaţii internaţionale

decembrie

23 ţări
22 studenţi
3 manifestări
_100 participanţi
15 beneficiari practică
comasată

2. Compatibilizarea
învăţământului cu
Continuarea sau iniţierea de mobilitati studenţi, doctoranzi cu alte ţări pentru
orientările
13
efectuarea unor stagii de pregătire universitară sau aplicaţii practice
europene şi
adaptarea ofertei
educaţionale la
Organizarea de mese rotunde cu tema: parteneriat absolvenţi / angajator / mediu
14
cerinţele pieţei,
de afaceri / mediu universitar, mediu preuniversitar
forţei de muncă şi
tendinţele
Promovarea ofertei educaţionale a facultăţii prin elaborarea de materiale
15
demografice
promoţionale şi realizarea unui dialog cu viitorii absolvenţi de liceu

iunie

1 echipe

40 studenţi

3 000

Sponsorizare /
Venituri proprii

Decan, directori de departamente

noiembrie

4 500

Venituri proprii

Decan, directori de departamente,
responsabili programe de studii

martie

23 acţiuni
5000 elevi

Participarea/vizitarea unor targuri de profil unde sunt prezente universitati din
16 Europa pentru informare asupra ofertelor educationale si pentru promovarea
propriilor oferte

20 000

Sponsori / Fonduri europene

Carmen Chasovschi, Otilia Bordeianu,
Valentin Hapenciuc, Ovidiu Ghiuta

mai noiembrie

2 actiuni

17 Organizarea de conferinţe internaţionale

30 000

Sponsorizări / MECTS/
Venituri proprii

Decan, Prodecan cu cercetarea ştiinţifică
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iunie

1 manifestare

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
PLAN OPERAŢIONAL 2012
Obiective

Nr.
crt
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Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică permanentă prin susţinerea unor
publicaţii ştiinţifice proprii (acordarea unor bugete anuale pentru publicatiile
18
FSEAP, recunoscute in BDI de catre CNCIS)- facilitarea participării la conferinţe
naţionale şi internaţionale şi a publicării lucrărilor ştiinţifice în reviste de prestigiu
3. Promovarea
Stimularea participării la ateliere demonstrative, conferinţe deschise publicului,
cercetării ştiinţifice 19 cafenele de ştiinţă
performante,
Aparitii in mass media naţională a materialelor de popularizare a rezultatelor
orientarea ei spre
20
personalului universităţii
nevoile societăţii şi
Dezvoltarea centrelor de cercetare existente și declanşarea demersurilor de
racordarea la
21
transformare într-un spin off în vederea valorificării rezultatelor cercetării şi
tendinţele
funcţionării ca un centru de consultanță pentru piața locală și regională.
europene

4. Crearea unui
mediu academic
bazat pe un
parteneriat
responsabil
student-personal
academic

5. Întărirea
dimensiunii
antreprenoriale a
Universităţii în
vederea atragerii
de resurse
financiare
6. Promovarea
competenţelor
distinctive ale
Universităţii în
comunitatea
regională,
naţională şi
internaţională

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

Directori Departamanent, Prodecani
cercetare

decembrie

4 granturi
72 articole

5 000

Sponsorizare /
Venituri proprii

Departamentul EAAT

decembrie

3 manifestari

1 000

Sponsozizare

Alexandru Nedelea, Ovidiu Ghiuta

decembrie

4 aparitii

20 000

Venituri proprii/ Fonduri
europene

Prodecan cercetare ştiinţifică

decembrie

2 centre

Lector univ. dr. Gabriela Nemţoi/ Lector
univ.dr. Liana Pascariu

decembrie

3 manifestări
100
participanţi 15
beneficiari

Lector univ. dr. Răzvan Viorescu
Lector univ. dr. Alunica Morariu
Coordonatori cercuri studenţeşti

decembrie
decembrie
decembrie

Sponsorizări/
Venituri proprii

Directori de proiecte

decembrie

10 doctoranzi,
masteranzi, studenţi

1 500

Sponsorizări/
Venituri proprii

Decan, responsabili program de studii

decembrie

80 doctoranzi,
masteranzi, studenti

10 000

Proiecte / Donatii

Responsabil proiecte
Responsabili programe de studii

decembrie
decembrie

5 000

Sponsorizări/
Venituri proprii / Proiecte

Prodecan cercetarea ştiinţifică

decembrie

Otilia Bordeianu

decembrie

2 evenimente

Sponsorizare /Venituri proprii

23 Editarea Revistei de Administraţie Publică şi Drept
24 Depunerea de proiecte pentru obţinerea de contracte de granturi
25 Organizarea de Cercuri Ştiinţifice Studenţeşti

6,000

Sponsorizare /Venituri proprii
Contracte

27

Cooptarea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în promovarea imaginii şi a
ofertei educaţionale a universităţii

28 Expozitii (Salveaza satul bucovinean - SOC) si alte activitati civice
29 Incheierea unor noi acorduri cu sectorul socio - economic
Cooptarea masteranzilor/ doctoranzilor în elaborarea de articole/studii pentru
30
publicare în reviste ştiinţifice

Indicatori estimaţi

Sponsorizare / Granturi
Venituri proprii

3,000

Includerea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în cât mai multe proiecte de
cercetare alături de cadrele didactice

Termen

54 780

22 Organizarea de workshop-uri în parteneriat cu autorităţile locale

26

Responsabil

3 numere
300 studenţi

3 activitati
50 acorduri
10 doctoranzi,
masteranzi

31

Brainstorming pentru gasirea celor mai bune solutii cu privire la organizarea
evenimentelor studentesti/worskshopuri/conferinte/study tour-uri etc.

32

Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă ştiinţifică şi managerială - Servicii
pentru mediul de afaceri/ Venituri din prestări de servicii și furnizare de produse

1 000

Contracte/
Venituri proprii

Directori de departamente

decembrie

2 activităţi

33

Promovarea facultăţii în comunitatea locală prin activităţi cultural-artistice şi
educative specifice

1 500

Sponsorizări/
Venituri proprii

Directori de departamente

decembrie

2 acţiuni

Venituri proprii
Contracte

Directori de proiecte
Directori Departamente

decembrie
decembrie

4 proiecte
2 cursuri

Sponsorizări/
Venituri proprii

Decan

decembrie

25 participări

34 Depunere programe transfrontaliere
35 Organizarea de cursuri de perfectionare pentru angajatii unor companii

Susţinerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor, masteranzilor şi
studenţilor la conferinţe internaţionale, Susținere de prelegeri în străinătate de
36
catre cadrele didactice.Stagii de Cercetare in strainatate pentru o perioadă de
minimum 2 săptămâni).

20 000

14 000
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Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

37

Crearea unui grup de lucru permanent
38 Centru de conferinte multifunctional (sisteme de traducere simultana, dotari etc)
39 Dotări Laborator criminalistică
40 Fond de carte juridică şi administrativă

70 000
10,000
10,000

Proiecte europene
Venituri proprii
Venituri proprii

7. Lucrări de
consolidare,
reabilitare, RK,
achiziţii şi dotări

8. Lucrări de
investiții

Decan
prof. univ. dr. Elena Hlaciuc
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Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

Departament EAAT

decembrie

1studiu / 1 actiune

Responsabili de Proiect
Lector univ. dr. Lăcrămioara Bălan
Lector univ. drd. Cristina Bălăneasa

decembrie
mai
decembrie

1 centru de conferinte
1 laborator
150 volume

