UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
PLAN OPERAŢIONAL 2015

Obiective

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri
estimate,
RON

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

Sursa de finanţare

Responsabil

Indicatori estimaţi

Termen

1

Participarea studenţilor cu comunicări ştiinţifice la Conferinţe naţionale şi
internaţionale.

3 000

Sponsorizare/
Venituri
proprii/GRANT
Decan şi prodecan cu
LUMEN pentru
probleme studenţeşti
studenții participanti
echivalent cu taxa de
participare

2

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

25 000

Sponsorizare/
Venituri proprii

Prodecan cercetarea
ştiinţifică, directori de
departamente

500

Venituri proprii

Decan şi directori de
departamente

1000

Proiect SOCERT

Manager proiect

Permanent

Susţinerea laboratorului SOCERT/1
centru dotat

Permanent

4 manifestări/
4 studenţi/1 manifestare (LUMEN
2015 RSACV, 16-19 aprilie 2015Panel)/Conferinţa FSEAP 8-9 mai
2015

Permanent

38 articole

4

Aplicarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi,
prelucrarea informaţiilor şi optimizarea criteriilor de evaluare a activităţii
personalului didactic specifice domeniului
Brevetarea rezultatelor cercetării desfasurate in facultate

5

Crearea unor laboratoare pentru dezvoltarea şcolii doctorale

6

Publicarea de cărţi de specialitate, cursuri şi îndrumare de laborator pentru studenţi 23 500

Sponsorizare/
Venituri proprii

Prodecan cu cercetarea
ştiinţifică şi titularii de
disciplină

decembrie
2015

20 carti

7

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

Sponsorizare/
Venituri proprii

Decan si Prodecan cu
cercetarea ştiinţifică

Permanent

4 granturi

3

8

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

10 500

8 600

Sponsorizare/
Venituri proprii

Prodecan cercetarea
ştiinţifică

Finele fiecarui 82 cadre didactice evaluate,
semestru
70% din numărul de studenţi la zi

mai 2015

1 Conferinţă FSEAP/Publicatii in
volum si in revistele FSEAP/
Conferinta Stiintifica Internationala
RSACV 2015 Iași, FSEAP
coorganizator/ Conferinta Stiintifica
Internationala LUMEN 2015 din
noiembrie, FSEAP coorganizator/
workshop în domeniul filsofiei
practice -Gândirea critică și arta de
a formula întrebări. Aplicații în
domeniul filosofiei juridice,
managementului, științelor politice
si administrative (17 aprilie,
2015)/Conferinta cu invitatii Curtii
Constitutionale din Romania,
Croatia si Republica
Moldova/Profesia contabilă o
profesie de succes, participarea la
olimpiade în cadrul AFER, cercuri
studențești, sectiune pentru
studenti in cadrul Conferintei
FSEAP
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Obiective

Nr.
crt.
9

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor
Organizarea de concursuri studenţeşti intrernaţionale si nationale

Publicarea volumelor conferinţelor naţionale şi internaţionale desfăşurare în
10
universitate

Costuri
estimate,
RON
5200

2000,000

Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

Surse atrase

Prodecan cercetarea
ştiinţifică

decembrie
2015

3 manifestari

Surse atrase

Responsabili reviste
stiintifice

decembrie
2015

1 volume si 4 numere in revistele
FSEAP/Vol conf LUMEN RSACV
2015 (FSEAP partener si
coorganizator)

Permanent

inaintare in grad didactic,
depunerea unui dosar pentru
abilitare;obţinerea unui titlu de
doctor

inceperea
anului
universitar

nr diplome acordate

11 Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar

35000

Surse atrase

Decan si Prodecan
responsabil activitate
didactica

12 Evidenţierea şi premierea studenţilor cu merite deosebite

21000

FSEAP/Surse atrase

Decan şi directori de
departamente

13

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

50 000

FSEAP

responsabilii de programe
de studii

2015

5 dosare evaluate

14

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

30 000

FSEAP/Surse atrase

Responsabil relatii
internaţionale

2015

nr acorduri bilaterale

15

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

60000

FSEAP/surse atrase/ Responsabil relatii
granturi/ proiecte
internaţionale

decembrie
2015

nr. mobilitati studenti/doctoranzi

Prodecan responsabil
probleme studentesti si
FSEAP/Surse atrase
mediul socio economic,
directorii de departamente

decembrie
2015

9 manifestari, 250 de participanti

decembrie
2015

3 intalniri

Organizarea de mese rotunde cu tema: parteneriat absolvenţi / angajator / mediu de
16
15 000
afaceri / mediu universitar, mediu preuniversitar
2. Compatibilizarea
învăţământului cu
orientările europene şi
adaptarea ofertei
educaţionale la cerinţele
pieţei, forţei de muncă şi
tendinţele demografice

Sursa de finanţare

17 Organizarea de manifestări ştiinţifice zonale, naţionale şi europene

Promovarea ofertei educaţionale a facultăţilor prin elaborarea de materiale
promoţionale şi realizarea unui dialog cu viitorii absolvenţi de liceu / Promovarea
18 ofertei educaţionale a facultăţii prin elaborarea de materiale promoţionale şi
realizarea unui dialog cu viitorii absolvenţi de liceu; recunoașterea CAFEC și AGC
de CECCAR și CAFR acces la stagiu
Participarea/vizitarea unor targuri de profil unde sunt prezente universitati din
19 Europa pentru informare asupra ofertelor educationale si pentru promovarea
propriilor oferte
20 Susținerea activității Aociației ALUMNI -USV

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

5000

surse atrase

11 000

Responsabil Admitere
2015 / directori de
FSEAP/Surse atrase departamente /
responsabilii de programe
de studii

permanent

nr intalniri

10500

FSEAP si surse
atrase

Decan, Directori de
departament

decembrie
2015

nr partcipari, targuri

5000

surse atrase

Prodecan responsabil
probleme studentesti si
mediul socio economic

decembrie
2015

nr absolventi atrasi
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Obiective

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

21 Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale

3. Promovarea cercetării
ştiinţifice performante,
orientarea ei spre nevoile
societăţii şi racordarea la
tendinţele europene

Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică permanentă prin susţinerea unor
22 publicaţii ştiinţifice proprii - facilitarea participării la conferinţe naţionale şi
internaţionale şi a publicării lucrărilor ştiinţifice în reviste de prestigiu
23

Costuri
estimate,
RON

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

2 000

surse atrase

Podecan cercetare
stiintifica

decembrie
2015

Conferinta Stiintifica Internationala
RSACV 2015 Iași, FSEAP
coorganizator; Conferinta Stiintifica
Internationala LUMEN 2015 din
noiembrie, FSEAP coorganizator ;
workshop în domeniul filsofiei
practice -Gândirea critică și arta de
a formula întrebări.Aplicații în
domeniul filosofiei juridice,
managementului, științelor politice
si administrative (17 aprilie, 2015)

2000

Sponsorizare /
Granturi
Venituri proprii

Decan, responsabili
programe de studii

decembrie
2015

2 granturi,
15 articole

5000

surse atrase

Podecan cercetare
stiintifica, Directori de
departament

Decembrie
2015

contacte de cercetare

1 500

surse atrase

Responsabili reviste
stiintifice

Decembrie
2015

6 reviste ale FSEAP

surse atrase

Prodecani, Directori
departament

decembrie
2015

1 baza de date

permanent

masteranzi, studenţi

permanent

masteranzi, studenţi

decembrie
2015

nr excursii

decembrie
2015

nr parteneriate

Elaborarea documentației pentru cereri de brevete de invenții în vederea creării
depozitului reglementar național

24 Diversificarea activităţilor de cercetare în cadrul centrelor de cercetare
25 Organizarea unor expoziţii de inventică
Elaborarea de lucrări metodice şi materiale didactice pentru personalul din
26
învăţământul preuniversitar
27 Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste ale universităţii
28

Indexarea unor reviste în baze de date internaţionale

29 Continuarea activității de editare a Revistei AECE indexata ISI-Thomson
Realizarea unei baze de date cu rezultatele colective sau individuale de cercetare
30 din universitate ca premisă a dezvoltării colaborărilor cu alte universităţi din ţară şi 2000
străinătate
31

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

4. Crearea unui mediu
Cooptarea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în promovarea imaginii şi a
32
academic bazat pe un
ofertei educaţilonale a universităţii
parteneriat responsabil
student-personal academic 33 Realizarea unor ghiduri bilingve pentru studenţi
34 Organizarea de excursii de studii la agenţii economici

35 Parteneriate cu ONG-uri şi instituţii publice

5. Întărirea dimensiunii
antreprenoriale a
Universităţii în vederea

5200

conducatorii de doctorat,
FSEAP/Surse atrase prof si conf din
departament

1 500

FSEAP/Surse atrase

4000

Directori de departament,
FSEAP/Surse atrase responsabili practica
studenti

10000

surse atrase

Prodecani, Directori
departament

Prodecan cu probleme
studentesti si relatia cu
mediul de afaceri
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Obiective

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

36 Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă ştiinţifică şi managerială
5. Întărirea dimensiunii
antreprenoriale a
Universităţii în vederea
atragerii de resurse
financiare

37

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

38 Continuarea unor programe de cooperare transfrontalieră

6. Promovarea
competenţelor distinctive
ale Universităţii în
comunitatea regională,
naţională şi internaţională

20000

15000

Responsabil

Prodecan cercetare
stiintifica
Prodecan cu probleme
studentesti si relatia cu
FSEAP/Surse atrase
mediul de afaceri/Directori
de departament
Prodecan cercetare
surse atrase
stiintifica
surse atrase

Termen

Indicatori estimaţi

decembrie
2015

activitati de consultanta

decembrie
2015

1 actiune

decembrie
2015

3 propuneri

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

2 100

surse atrase

Prodecan cu probleme
studentesti si relatia cu
mediul de afaceri

decembrie
2015

publicaţii de prezentare,
pliante,
acţiuni mass-media

40

Susţinerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor, masteranzilor şi
studenţilor la conferinţe internaţionale

25 000

FSEAP

Decan, Directori de
departament

decembrie
2015

nr participanti

42 Reabilitări Cămine
43 Achiziții și dotări
Obiective de investiții în continuare
49
50

8. Lucrări de investiții

20000

Sursa de finanţare

39

41 Reabilitări spații învățământ
7. Lucrări de consolidare,
reabilitare, RK, achiziţii şi
dotări

Costuri
estimate,
RON

Obiective de investiții noi
51 Statie pilot distilare
52 Laborator tehnologii alimentare
53

DECAN,
Prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE

