UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”
FACULTATEA DE FIZICĂ

PLAN OPERATIONAL - an 2011

Nr
.

1

DOMENIU

ÎNVĂŢĂMÂNT

OBIECTIV

ACŢIUNI PRECONIZATE

Cuantificare

- actualizarea syllabusurilor pentru toate
1.Afisarea syllabusurilor pe
afisarea tuturor
disciplinele predate la Facultatea de
pagina web a facultatii, la
syllabusurilor
Fizica
sectiunea invatamant
pe pagina web
- afisarea syllabusurilor pe pagina web;
2. Repartizarea studenţilor - afişarea cursurilor care definesc
din anul II pe diferitele
diferitele specializări;
repartizarea
specializări conform
- colectarea şi discutarea preferinţelor
studentilor pe
preferinţelor lor şi
studenţilor din anul II
specializari
posibilităţilor de funcţionare - repartizarea studenţilor din anul II pe
ale acestora
specializări
3. Organizarea unor vizite la
liceele din judetele
invecinate pentru a prezenta
oferta Facultăţii de Fizică şi
atragerea elevilor la
admiterea din iulie 2011

-contactarea
- contactarea inspectoratelor judeţene
inspectoratelor
respective şi a directorilor de la diferite
judetene
licee;
-prezentarea
- prezentarea facultăţii, distribuirea unor
Facultatii la
pliante.
diferite licee

4. Organizarea concursului
-mediatizare si publicitate
de fizică “Augustin Maior”,
-revizuirea tematicii
ediţia 2011

5. Imbunătăţirea
permanentă a predării

organizarea
concursului
Augustin Maior

-revizuirea anuala a programelor de
studiu (actualizarea syllabusurilor),
-intocmirea suporturilor de
curs/seminar/laborator şi punerea lor la
dispoziţia studenţilor
- discutarea syllabus-urilor in catedre

1

revizuirea
planurilor de
invatamant

Costuri
(RON)

Surse de
finanţare

Responsabil

Termen

-

-

Prodecan
Inf. T. Chis
Titularii de
discipline

01.10.2011

-

-

Prodecan

20.06.2011

-

-

500

-

Decan
Prodecan
15.04.2011
Prof.dr.M. Todica

Decan
Conf. dr. Simon
Alpar
Extrabugetar
Lect. dr. Nicolae
Leopold

10.04.2011

Decan
Prodecan
Sefi de catedră
Titularii de
discipline

20.05.2011

-

6. Finalizarea stagiilor
- popularizarea acestui eveniment.
studenţilor masteranzi în
- solicitarea invitaţiilor pentru studenţi din
cadrul programului Erasmus partea Universităţilor partenere;
7. Consolidarea calităţii
predării şi învăţării precum
şi a formelor de evaluare a
cunoştiinţelor studenţilor

8. Imbunatatirea calitatii
profesionale a cadrelor
didactice

- comunicarea modalitatii de examinare
la prima ora de curs si pe pagina Web
- centrarea evaluarii studenţilor pe
rezultatele învăţării.
- efectuarea consultatiilor
- program de perfectionare a tinerilor
doctoranzi si asistenti;
- evaluarea continua si auto-evaluarea
-evaluarea anuală de către şeful de
catedră,
-evaluarea colegială în cadrul catedrei.
- asistenţe si interasistenţe.

9. Organizarea selectiei
-anuntarea ofertei de mobilitati
pentru mobilitati ERASMUS,
-calendarul selectiei
nivel masterat, pentru anul
-anuntarea rezultatelor
universitar 2011-2012
- stabilirea centrelor de înscriere a
candidaţilor, (Cluj, Zalău)
10. Organizarea admiterii la
- analiza dosarelor, a rezultatelor
nivel licenta
concursului ‘Augustin Maior’
- stabilirea listelor condidaţilor admişi
- înscrierea candidaţilor
11. Organizarea admiterii la
- desfăşurarea admiterii pentru
nivel masterat
specializarile propuse

15 studenti

-

-

Lect.dr. N.Leopold 28.06.2011

- anuntare
regulament
examinare
- afisarea
programului de
consultatii

-

realizarea
evaluarii
cadrelor
didactice

-

realizarea
selectiei

-

organizarea
concursului de
admitere nivel
licenta

-

-

Decan
Prodecan
Inf. T. Chis

30.09.2011

organizarea
admitere nivel
masterat

-

-

Decan
Responsabil de
masterate

30.09.2011

-

Titulari de
discipline
Prodecan
Sefi catedră

Permanent

-

Decan
Sefii de catedra

10.07.2011

Lect.dr. N.Leopold 15.07.2011

12. Deschiderea anului
universitar 2011/2012

- prezentarea Facultăţii de Fizică;
- cursul inaugural

curs inaugural

-

-

Decan
Sefi de catedră

03.10.2011

14. Asigurarea unei activităţi
didactice de calitate pentru
sem.I a anului universitar
2011/2012

- stabilirea orarului sălilor
- asigurarea materialelor de curs tipărite
sau in format electronic
- fixarea consultaţiilor

intocmire orar

-

-

Prodecan
Sefi de catedră

20.12.2011

2

1. Asigurarea calitatii in
activitatea de cercetare
2

CERCETARE

2. Organizarea de
manifestări ştiinţifice

3

4

5

6

STUDENTI

DEZVOLTAREA
CARACTERULUI
MULTICULTURAL

MANAGEMENT

INFRASTRUCTURA

1. Dezvoltarea relaţiilor de
comunicare cu studentii, cu
reprezentantii acestora si cu
asociatiile studenţilor
fizicieni

1. Dezvoltarea ofertei
educaţionale multiculturale

1. Imbunatatirea activitatii
manageriale la Facultatea
de Fizică

-creşterea ponderii activităţii de cercetare
pe bază de contracte
-transferul rezultatelor stiintifice in
- depunere /
comunicari si publicatii
castigare
-organizarea periodica de seminarii
contracte
ştiinţifice;
- publicatii
-cresterea calitatea referatelor si tezelor lucrari
de doctorat;
stiintifice in
-evaluarea activitatii de cercetare;
reviste ISI
- prestari de servicii de cercetare si
consultanta
Pregatirea organizarii conferintei
internationale EUCMOS 2012
-dialog permanent cu reprezentanţii
studenţilor în Consiliul Profesoral
-organizarea unei sesiuni de comunicari
stiintifice studentesti
- organizarea manifestarii "Fizica prin
Experimente"
-asigurarea ofertei educaţionale in limbile
maghiara şi engleza
-adaptarea ofertei educationale în
contextul societăţii româneşti si in plan
international
-oferta educationala in limbi de circulatie
europeana la nivel masterat si doctorat
-promovarea unei politici dinamice cu
privire la dezvoltarea si promovarea
resurselor umane
-respectarea unei strategii bugetare
corespunzătoare
-promovarea şi angajarea cadrelor tinere
-perfecţionarea criteriilor pentru
salarizare diferenţiată pe baza
contractelor de cercetare obţinute

1. Continuarea acţiunilor de -realizarea de dotari din proiecte de
dotare a laboratoarelor
granturi de cercetare

3

organizarea
manifestarilor
mentionate

Decan
Cancelar
-

-

-

-

Conducatori
doctorat
Directori grant

Permanent

Decan
prof.dr. S. Astilean
prof.dr. V. Chis 15.12.2011
prof.dr. O. Cozar
Cancelar

- discutii cu
reprezentantii
studentilor
- organizare
manifestari
studentesti

-

- afisarea pe
pagina web a
materialelor
pentru
cursurile in
limbi straine

-

-

Decan
Prodecan
Sefi catedră

Permanent

-

-

Decan
Prodecan
Cancelar

Permanent

- angajarea de
tineri
cercetatori in
proiectele de
cercetare

Decan
Prodecan
-

15.07.2011
Cancelar
Lect.dr. S. Sarkozi

-promovarea
cadrelor
didactice
achizitionarea
Extrabugetar
aparaturii de 500.000
Directori de grant Permanent
Contracte
cercetare

7

COMUNICARE SI
IMAGINE

- reactualizarea şi diversificarea
materialelor publicitare de prezentare a
activitatii de cercetare;
1. Asigurarea vizibilitatii in
- reactualizarea şi diversificarea
plan national si international
materialelor publicitare de prezentare a
specializarilor oferite
- actualizarea permanenta a paginii web

Decan,
Prof. dr. Onuc Cozar

actualizarea
paginii web si
a materialelor
publicitare

Cancelar
Permanent
Inf. T. Chiş

Cancelar,
Conf. dr. Dana Maniu

4

