UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA, FSEAP
PLAN OPERAŢIONAL 2013
Obiective

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

Nr.
crt.

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Indicatori
estimaţi

1

Participarea studenţilor cu comunicări ştiinţifice la Conferinţe
naţionale şi internaţionale.

2000

surse proprii si atrase

Directori de departament

permanent

minimum 7
lucrari anual

2

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

60000

surse proprii si atrase

Cadre didactice

permanent

mimimum 50
lucrari
annual

80 cadre
didactive
finele fiecarui evaluate,
semestru
min 70 % din
studenti
chestionati

3

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

500

FSEAP

Decan si Directorii de
departament

4

Crearea unor laboratoare pentru dezvoltarea şcolii doctorale

20000

FSEAP

Responsabil şcoală doctorală

decembrie
2013

1 laborator

5

Publicarea de cărţi de specialitate, cursuri şi îndrumare de laborator
1000
pentru studenţi

FSEAP

Cadre didactice

decembrie
2013

10 carti

6

Propunerea şi câştigarea unor granturi de cercetare pentru cadre
didactice, doctoranzi şi studenţi cu teme racordate la cerinţele
naţionale şi UE

20000

FSEAP si surse atrase Directori de departament

permanent

2 granturi

decembrie
2013

1 conferinţă,
1 olimpiadă
naţională, 2
concursuri
studenţeşti

Prodecan cu cercetarea
stiintifica

decembrie
2013

1
manifestare

7

Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de
comunicare ştiinţifică, concursuri pentru studenţi

6000

Prodecan cu cercetarea
FSEAP si surse atrase stiintifica, Directori de
departament

8

Organizarea de concursuri studenţeşti internaţionale

2000

surse atrase

Publicarea volumelor conferinţelor naţionale şi internaţionale
desfăşurare în universitate

5000

surse atrase

Responsabili reviste stiintifice

decembrie
2013

2 volume si 3
numere in
cele 3 reviste
FSEAP

10 Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar

30000

surse atrase

Decan, Directori de
departament

permanent

diplome
perfecţionare

11 Evidenţierea şi premierea studenţilor cu merite deosebite

20000

FSEAP si surse atrase

Decan, Directori de
departament

inceperea
anului
universitar

nr diplome
acordate

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

65000

FSEAP

Responsabilii de programe de
studii

2013

5 dosare
evaluate

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

25000

FSEAP si surse atrase

Responsabil relatii
internaţionale

2013

nr acorduri
bilaterale

9

12

2. Compatibilizarea
învăţământului cu orientările
europene şi adaptarea ofertei
educaţionale la cerinţele pieţei,
forţei de muncă şi tendinţele
demografice

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Continuare sau iniţierea de mobilitati studenţi, doctoranzi cu alte ţări
14 pentru efectuarea unor stagii de pregătire universitară sau aplicaţii
50000
practice

Directori de Departament,
FSEAP si surse atrase Responsabil relaţii
internaţionale

decembrie
2013

nr. Mobilitati
studenti

Organizarea de mese rotunde cu tema: parteneriat absolvenţi /
15 angajator / mediu de afaceri / mediu universitar, mediu
preuniversitar

Prodecan responsabil
probleme studentesti si mediul
FSEAP si surse atrase
socio economic, Directori de
departament

decembrie
2013

4 intalniri

10000
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Obiective
2. Compatibilizarea
învăţământului cu orientările
europene şi adaptarea ofertei
educaţionale la cerinţele pieţei,
forţei de muncă şi tendinţele
demografice

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Sursa de finanţare

Indicatori
estimaţi

Responsabil

Termen

surse atrase

Prodecan responsabil
probleme studentesti si mediul
socio economic, Directori de
departament

decembrie
2013

2 intalniri

Promovarea ofertei educaţionale a facultăţilor prin elaborarea de
17 materiale promoţionale şi realizarea unui dialog cu viitorii absolvenţi 5000
de liceu

FSEAP si surse atrase

Responsabil Admitere 2013,
Directori de departament

iulie 2013

nr intalniri

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

10000

FSEAP si surse atrase

Decan, Directori de
departament

decembrie
2013

nr participari
targuri

19 Susținerea activității Aociației ALUMNI -USV

5000

surse atrase

Prodecan responsabil
probleme studentesti si mediul
socio economic

decembrie
2013

nr absolventi
atrasi

5000

surse atrase

Podecan cercetare stiintifica,
Directori de departamnet

Decembrie
2013

2 contacte
de cercetare

Realizarea unei baze de date cu rezultatele colective sau individuale
21 de cercetare din universitate ca premisă a dezvoltării colaborărilor cu 2000
alte universităţi din ţară şi străinătate

surse atrase

Prodecan cercetare stiintifica

decembrie
2013

1 baza de
date

16 Organizarea de manifestări ştiinţifice zonale, naţionale şi europene

20

Diversificarea activităţilor de cercetare în cadrul centrelor de
cercetare

5000

22

Includerea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în cât mai multe
5000
proiecte de cercetare alături de cadrele didactice

FSEAP si surse atrase Cadre didactice

permanent

3 studenţi
implicaţi

23

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

1000

FSEAP si surse atrase Decan, Directori departament

permanent

10 studenti
implicaţi

2000

surse atrase

Directori de departament,
responsabili practica studenti

decembrie
2013

10
parteneriate
noi

decembrie
2013

5
parteneriate

24 Parteneriate de practică cu agenţii economici
3. Promovarea cercetării
ştiinţifice performante,
orientarea ei spre nevoile
societăţii şi racordarea la
tendinţele europene

Costuri
estimate, RON

25 Parteneriate cu ONG-uri şi instituţii publice

2000

surse atrase

Prodecan cu probleme
studentesti si relaţia cu mediul
de afaceri, Directori de
departament

26 Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă ştiinţifică şi managerială

2000

surse atrase

Prodecan cercetare stiintifica

decembrie
2013

activitati de
consultanta

27

Promovarea facultăţilor în comunitatea regională prin activităţi
cultural-artistice şi educative specifice

1000

surse atrase

Prodecan cu probleme
studentesti si realtia cu mediul
de afaceri

decembrie
2013

2 actiuni

28

Preocupări privind imaginea universităţii şi a facultăţilor reflectată
atât în publicaţiile proprii precum şi în mass-media

2000

surse atrase

Prodecan cu probleme
studentesti si relaţia cu mediul
de afaceri

decembrie
2013

4 aparitii
mas media

20000

FSEAP si surse atrase

Decan, Directori de
departament

decembrie
2013

nr
participanti

10 000

FSEAP

Prodecan bază materială

decembrie
2013

1 terasa
amenajată

55 000

FSEAP si surse atrase

Decan si Prodecan bază
materială

decembrie
2013

materiale
solicitate

Susţinerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor,
masteranzilor şi studenţilor la conferinţe internaţionale
30 Reabilitări spații învățământ
29

4. Crearea unui mediu academic
31 Reabilitări spaţiu administrativ
bazat pe un parteneriat
responsabil student-personal
Terasa corp H etaj 1 si finalizare realibilitare spaţiu administrativ H
academic
32 Achiziții și dotări
Referat materiale de necesitate pentru 2013
5. Întărirea dimensiunii
33 Obiective de investiții în continuare
antreprenoriale a Universităţii în
vederea atragerii de resurse
financiare
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Nr.
Obiective
5. Întărirea dimensiunii
crt.
antreprenoriale a Universităţii în
vederea atragerii de resurse
financiare
34

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Obiective de investiții noi
6. Promovarea competenţelor
distinctive ale Universităţii în
comunitatea regională,
naţională şi internaţională

51

52
53
7. Lucrări de consolidare,
reabilitare, RK, achiziţii şi dotări

8. Lucrări de investiții

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Indicatori
estimaţi

