Planul operaţional al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare
pentru anul 2015

Comisia de Marketing educaţional
Obiective strategice: Facultatea de Automatică şi Calculatoare trebuie să devină un jucător activ şi semnificativ, atât la nivel naţional, cât şi la
nivel euroregional
În condiţiile unei concurenţe acerbe, sunt necesare descoperirea şi promovarea unor „pieţe de nişă”, susţinute prin
promovarea unor curricule flexibile
Precizare: Responsabilul/responsabilii activităţilor/acţiunilor vor întocmi logistica detaliată precum şi propunerea persoanelor care vor fi implicate (având
sprijinul Decanului şi al Directorilor de departamente)
Acţiune

Termen

1. Actualizare materiale de publicitate pentru elevi (informaţii site, flyer, pixuri, 14-03-2015
eventual stick-uri, afişe).

Responsabili
Comisia de marketing

2. Activităţi de distribuire materiale publicitare (la orele de pregătire la matematică, 31-03-2015 – Decan, Comisia marketing şi reprezentant Liga AC
prin Inspectoratele şcolare, prin alte modalităţi).
o primă fază
3. Organizarea evenimentului „Şcoala altfel” pentru elevii care vor vizita Facultatea Sfârşitul
săptămânii
de AC.

Decan, Directori de departamente şi reprezentant
Liga AC

4. Activităţi de marketing pentru atragerea absolvenţilor ciclului de licenţă la 30-06-2015
programele de master.

Gabriela PROŞTEAN, Lăcrămioara STOICUTIVADAR, Adriana ALBU şi Sebastian FUICU

„Şcoala altfel”

5. Acţiuni de promovare şi informare a candidaţilor despre opțiunile de la AC, în Perioada
Prodecan Radu-Emil PRECUP, reprezentant Liga
timpul înscrierilor la examenul de admitere.
înscrierilor la AC şi Versavia ANCUŞA
admitere
6. Analiza rezultatelor activităţilor de marketing desfăşurate în anul universitar 31-01-2015
trecut.
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Preşedinte comisie marketing

7. Site-ului admiterii - diseminarea prin facebook, prin Inspectoratele şcolare, prin Permanent
profesorii deja contactaţi/cunoscuţi la licee şi prin intermediul studenţilor; eventual
găsirea şi a altor mijloace care să-l facă atractiv (site-ul admiterii la AC) în rândul
liceenilor.

Răzvan CIOARGĂ, Adriana ALBU, Lăcrămioara
STOICU-TIVADAR, Decan, Preşedinte Comisia de
marketing şi reprezentant Liga AC

8. Implicarea Ligii AC pentru promovarea prin facebook, atât a site-ului admiterii Permanent
la AC, cât şi a impresiilor favorabile ale studenţilor, ale absolvenţilor, şi chiar ale
angajatorilor.

Sebastian FUICU, Reprezentant Liga AC,
Lăcrămioara STOICU-TIVADAR şi Radu-Emil
PRECUP

9. Participarea membrilor facultății la Simularea admiterii în perioada 27- 31-03-2015
28.03.2015.

Directori departamente

10. Contactarea unor firme care să adere la un sistem de publicitate benefic 31-03-2015
deopotrivă lor cât şi facultăţii de AC.

Horia CIOCÂRLIE, Vladimir CREŢU, Ioan SILEA,
Vasile STOICU-TIVADAR, Radu-Emil PRECUP,
Mihai MICEA.

11. Desfăşurarea de acţiuni de marketing educaţional în Serbia.

Lăcrămioara STOICU-TIVADAR, Decan

15-06-2015

Comisia de Strategii şi politici
Obiectiv strategic: Facultatea de Automatică şi Calculatoare trebuie să devină un jucător activ şi semnificativ, atât la nivel naţional, cât şi la nivel
euroregional
Acţiune

Termen

Responsabili

1. Definitivarea şi implementarea strategiei referitoare la practica integrată a
studenţilor facultăţii AC, cu accent pe specializarea Informatică..

Mai 2015

Prodecan de resort, Responsabili cu practica
departamente

2. Organizarea activităţii de evaluare periodică ARACIS a programelor de studii Mai 2015
Calculatoare, Automatică şi Informatică Aplicată, Informatică
ZI şi
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ.

Decan, Directori departamente, Florin DRĂGAN,
Dan PESCARU, Iosif
SZEIDERT, Lucian
PRODAN

3. Elaborarea dosarelor pentru evaluarea periodică a programului de studii Octombrie
Calculatoare engleză şi acreditarea programului Tehnologia informaţiei.
2015

Decan, Responsabili
departament.

acreditare

desemnaţi

de

4. Elaborarea dosarelor pentru evaluarea periodică a programelor de master.

Decan, Responsabili
departamente

acreditare

desemnaţi

de
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Noiembrie
2015

5. Finalizarea analizei a două programe de master.

Martie 2015

Decan, Directori departamente

6. Organizarea în aceleasi condiţii a concursului de admitere, cu alocarea distinctă a Iunie 2015
locurilor la CTI engleză, în cadrul admiterii UPT.

Decan

7. Analiza oportunităţii demarării programului de studii IS în limba engleză.

Decan, Director departament și consilieri AIA

Februarie
2015

8. Finalizarea şi înregistrarea documentelor necesare pentru înfiinţarea Asociaţiei Iunie 2015
absolvenţilor specializărilor de Automatică, Informatică şi Calculatoare.

Horia CIOCÂRLIE, Vladimir-Ioan CREŢU, Ioan
SILEA

Comisia de Curriculum-uri şi syllabus-uri
Obiectiv strategic: În condiţiile unei concurenţe acerbe, sunt necesare descoperirea şi promovarea unor „pieţe de nişă”, susţinute prin promovarea
unor curricule flexibile
Acţiune

Termen

Responsabili

1. Analiza rezultatelor profesionale ale studenţilor după anul universitar 2014-2015.

15-12-2015

Vasile STOICU-TIVADAR

2. Actualizarea syllabus-urilor disciplinelor. Activitatea va fi repetată în fiecare an Permanent
universitar şi poate fi însoţită de actualizarea curriculum-urilor ţinând seama de:
— cerinţele ARACIS privind disciplinele obligatoriu de introdus în curriculum-uri;
— dezvoltarea unei hărţi care să conţină cunoştinţele cerute de la un absolvent al
facultăţii noastre de marile firme din Timişoara pentru a-şi asigura un regim de
funcţionare normal, precum şi alte cunoştinţe care să permită firmelor o eventuală
dezvoltare locală;
— curriculum-urile de la universităţi din Uniunea Europeană în domenii similare;
— restricţiile financiare.

Vladimir-Ioan CREŢU, Ioan SILEA, Horia
CIOCÂRLIE, Radu-Emil PRECUP, Vasile
STOICU-TIVADAR

3. Discuţie, în Consiliul Facultăţii, privind oportunitatea elaborării unei metodologii 30-06-2015
de desemnare a reprezentanţilor companiilor în board-urile domeniilor şi
specializărilor.

Mihai V. MICEA, Radu-Emil PRECUP

4. Actualizarea curriculum-ului programului de masterat Automotive Embedded 30-06-2015
Software.

Vasile STOICU-TIVADAR, Radu-Emil PRECUP,
Ioan SILEA
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Comisia de Asigurare a calităţii
Obiectiv strategic: Utilizarea în procesul de învăţământ precum şi în actul managerial a unor instrumente moderne
Acţiune

Termen

Responsabili

1. Îmbunătățirea procedurii tehnice de evaluare a calității procesului de învățământ.

30-01-2015

Dan COSMA

2. Realizarea evaluării calităţii actului de învăţământ, prin prisma chestionarelor de 30-04-2015
opinii studențesti, pentru disciplinele din sem. I al anului univ. 2014-2015.

Marius MARCU

3. Asigurarea suportului pentru acțiunile de evaluare ARACIS, din partea comisiei permanent
de Calitate.

Vasile STOICU-TIVADAR

4. Promovarea modalităţilor de evaluare a calităţii învăţământului şi a ajustărilor permanent
care decurg din analiza rezultatelor acestei evaluări, inclusiv prin prisma acțiunilor
Ligii AC (Ceaiul de 5 credite).

Corin MIHUŢ

5. Analiza rezultatelor şcolare după primele 2 prezentări, la nivelul semigrupelor 20-03-2015
anilor I, de către tutori.

Vasile STOICU-TIVADAR

6. Implementarea unui sistem de feedback la problemele semnalate în cadrul 30-04-2015
chestionarelor de opinii studențești pentru evaluarea calității procesului de
învățământ, respectiv de tutori

Vasile STOICU-TIVADAR

Comisia de Probleme studenţeşti
Obiectiv strategic: Colaborarea cu Liga studenţilor şi cu reprezentanţii studenţilor
Acţiune

Termen

Responsabili

1. Identificarea și rezolvarea problemelor de natulă educațională și socială din 31-03-2015
cadrul Facultății de Automatică și Calculatoarea prin realizarea unui formular pe
site-ul facultății și al ligii de reprezentare (Liga AC) prin intermediul căruia
studenții să își exprime problemele educaționale și sociale întâmpinate.

Corin MIHUȚ, Maria POPESCU, George CAȚER

2. Realizarea unei întâlniri între membrii comisiei de Probleme Studențești, 1-05-2015

Corin MIHUȚ, George CAȚER, Maria OARGĂ,
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studenții senatori, reprezentanții de an și decanii de an pentru identificarea
problemelor și stabilirea punților de comunicare dintre studenți și profesori

Raluca NICA

3. Organizarea unei întâlniri semestriale cu șefii de an, decanii de an și 31-05-2015
reprezentanți ai Ligii AC în vederea programării examenelor

Cătălin IAPĂ, Sebastian FUICU, Maria OARGĂ,
Maria POPESCU, Corin MIHUȚ

4. Formarea unui grup de socializare pentru integrarea profesională și socială a 31-03-2015
studenților proveniți din alte țări în mediul universitar împreună cu Liga AC.

Corin MIHUȚ, Cătălin IAPĂ, Maria POPESCU,
George CAȚER

5. Realizarea şi distribuţia de materiale promoţionale în diverse licee.

Corin MIHUȚ, Maria POPESCU

31-05-2015

Comisia de Informatizare
Obiectiv strategic: Utilizarea în procesul de învăţământ precum şi în actul managerial a unor instrumente moderne
Acţiune

Termen

Responsabili

1. Finalizare site nou facultate.

Februarie
2015

Florin DRĂGAN, Dan PESCARU, Dan
ALEXANDRU

2. Gestiunea licenţelor software pentru studenţii și cadrele didactice din cadrul
facultăţii prin intermediul programului Dreamspark.

Permanent

Marius MARCU, Florin DRĂGAN, Mihai AGAPE

3. Achiziţia unor calculatoare noi pentru secretariatul studenţilor

Februarie
2015

Decanat, Florin DRĂGAN, Dan ALEXANDRU

4. Dezvoltarea unei variante în limba engleza pentru site-ul de admitere

Aprilie 2015

Florin DRĂGAN, Dan ALEXANDRU

5. Implementarea unor soluții/unelte pentru a simplifica munca secretariatului
pentru studenți.

permanent –
la solicitare

Florin DRĂGAN, Ioan FILIP, Ovidiu BANIAȘ,
Dan ALEXANDRU

6. Rezolvarea problemelor de infrastructură în corelaţie cu departamentele.

permanent

Răzvan CIOARGĂ, Octavian ȘTEFAN

D E C A N,
Prof.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE
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