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1.

OBIECTIVE

MODALITĂłI DE IMPLEMENTARE

• Participarea la licitaŃii pentru obŃinere de contracte
• Facultatea de ConstrucŃii dispune de un • Valorificarea
de proiectare/expertizare. De comun acord cu
potenŃial ridicat în ceea ce priveşte
potenŃialului de care
directorii de departamente si responsabilii de
dispunem
prin
activitatea de proiectare şi expertizare în
contract, resursele financiare atrase vor fi distribuite
Inginerie civilă.
colaborări cu jucătorii
importanŃi de pe piaŃa
astfel:
construcŃiilor.
- 50% pentru salarii;
- 25% pentru dotări;
- 25% pentru stimularea activităŃii de
cercetare.
Această acŃiune ar permite o amorsare a activităŃii de
cercetare în lipsa unor fonduri provenite din granturi de
cercetare, care pot fi accesate foarte greu în
competiŃiile naŃionale, datorită criteriilor de atribuire
exclusiviste, care sunt greu de realizat pentru domeniul
Inginerie Civilă în raport cu alte domenii.
• Facultatea de ConstrucŃii, prin cele 7 • MenŃinerea
• Analiza şi restructurarea periodică a planurilor de
specializări din ciclul de licenŃă şi 9 de la
specializărilor din cele
învăŃământ ale specializărilor de la cele două cicluri
ciclul de master, are o oferta educaŃională
două cicluri (licenŃă şi
(licenŃă şi master), în concordanŃă cu cerinŃele
variată pentru piaŃa forŃei de muncă.
master).
mediului economic.
• Calibrarea, în următorii • Participarea activă la construcŃia Registrului NaŃional
ani, a numărului de
al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior (RNCIS).
studenŃi
admişi
pe • Contacte periodice cu antreprenorii de pe piaŃa
specializări, în funcŃie
construcŃiilor prin care să se identifice zonele
de necesităŃile pieŃei.
comune de interes (practică, angajări, cercetare etc.).
• Facultatea are absolvenŃi de prestigiu cu • MenŃinerea
şi • ObŃinerea de sponsorizări dedicate diferitelor acŃiuni
ale facultăŃii sau ale departamentelor.
poziŃii importante în societăŃi comerciale
îmbunătăŃirea relaŃiilor
situate la vârf în ierarhia acestora pe plan
cu
managerii • ObŃinerea de burse de formare a tinerilor cercetători,
societăŃilor comerciale
naŃional şi internaŃional.
cadre didactice sau studenŃi.
• Gradul de ocupare cu cadre didactice • Angajarea de cadre • Scoaterea la concurs a posturilor de asistent pe
titulare al posturilor din statele de funcŃii
didactice pe perioadă
perioada nedeterminată, pentru asistenŃii care au
ale departamentelor este de cca 56.8%.
nedeterminată
astfel
obŃinut titlul ştiinŃific de doctor inginer şi care au dat
încât să îndeplinim
dovadă, pe perioada stagiului sau/şi angajării lor pe
• Perspectivă sumbră cu privire la gradul de

• În urma procesului de ierarhizare a • MenŃinerea domeniilor • Măsuri care să îmbunătăŃească toŃi indicatorii
universităŃilor şi a domeniilor de studiu
de studiu în aceiaşi
specifici ierarhizării universităŃilor: educaŃie,
Facultatea de ConstrucŃii a obŃinut
clasificare.
cercetare, administrativ, dotări, resurse umane.
categoria A pentru domeniul de studii
Inginerie Civilă şi B pentru domeniile
Inginerie şi Management şi Inginerie
Geodezică.
• Toate programele de studiu, atât de la • Acreditarea ARACIS a • Elaborarea documentaŃiei (dosarului) de evaluare
ciclul de licenŃă cât şi de la master sunt
tuturor programelor de
periodică în conformitate cu normele ARACIS,
acreditate de către ARACIS.
studiu de la ciclurile de
pentru fiecare specializare acreditată.
licenŃă şi master.
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2.

CERCETARE

ocupare a posturilor de profesor.
normele ARACIS de
perioadă determinată, de integritate morală
ocupare cu titulari a
(caracter), competenŃă profesională, loaialitate şi
• CondiŃii foarte dure de promovare pe
posturilor din statele de
onestitate faŃa de universitate şi valorile promovate
posturi de profesor şi conferenŃiar pe de o
funcŃii.
de către aceasta..
parte şi de angajare a cadrelor tinere pe
cadrelor • Acordarea unor premii sau finanŃarea taxelor de
posturile de asistenŃi pe perioadă • Sprijinirea
didactice care publică în
participare, pentru cadrele didactice cu publicaŃii
nedeterminată, pe de altă parte.
reviste sau prezintă
cotate ISI.
lucrări la conferinŃe
cotate ISI.
• Reducerea drastică a natalităŃii coroborată • MenŃinerea numărului • Continuarea acŃiunilor de promovare a ofertei
actual de studenŃi.
educaŃionale şi a imaginii facultăŃii, prin deplasări în
cu criza economică actuală conduce la
bazinul tradiŃional de recrutare a potenŃialilor
diminuarea masei de potenŃiali candidaŃi la
examenele de admitere în următorii ani.
candidaŃi la admitere.
• Actualizare paginii web a facultăŃii cu accent pe
realizările cadrelor didactice şi ale studenŃilor,
precum şi pe oportunităŃile oferite de profesia de
inginer constructor.
• Facultatea de ConstrucŃii dispune de un
• Creşterea
„producŃiei • Salarii diferenŃiate şi stimulative pentru cadrele
potenŃial ridicat de specialişti pentru
didactice cu performanŃe deosebite în activitatea
ştiinŃifice”
activităŃi de cercetare. Din păcate, acest
didactică şi de cercetare.
cuantificabile.
potenŃial, nu se reflectă sau se reflectă prea
• Acordarea de premii pentru tinerii cercetători cu
puŃin în „producŃie ştiinŃifică”
performanŃe.
cuantificabilă.
• Mediatizarea şi recunoaşterea meritelor deosebite ale
cercetătorilor.
• ÎnfiinŃarea „Comisiei de evaluare a cercetării
ştiinŃifice”.
• Indexarea ISI/SCOPUS a revistei „Acta Technica
Napocensis: Civil Engineering and Architecture”cu
internaŃionalizarea colectivelor redacŃionale şi de
recenzie.
• DisponibilităŃile financiare pentru cercetare • Participarea la licitaŃii • Conştientizare ideii că fiecare cadru didactic are
pentru obŃinerea unor
ale CNCSIS sunt insuficiente, iar criteriile
obligaŃia faŃă de facultatea care l-a consacrat să
de atribuire a granturilor de cercetate sunt
granturi de cercetare în
obŃină şi să activeze în granturi şi contracte de
exclusiviste - aceste criterii dezavantajează
competiŃia naŃională şi
cercetare care să permită finanŃări şi dotări
domeniile inginereşti în general şi
internaŃională.
suplimentare.
domeniul Inginerie civilă în special.
• Identificarea unor surse • Participarea la licitaŃii pentru obŃinere de contracte
Revistele cu cotaŃie ISI din domeniul
alternative de finanŃare
de proiectare/expertizare. De comun acord cu
Ingineriei civile au un factor de impact
a cercetării.
directorii de departamente si responsabilii de
relativ mic în raport cu cele din alte
contract, resursele financiare atrase vor fi distribuite
domenii.
astfel:
- 50% pentru salarii;
- 25% pentru dotări;
- 25% pentru stimularea activităŃii de
cercetare.
Această acŃiune ar permite o amorsare a activităŃii de
cercetare în lipsa unor fonduri provenite din granturi de
cercetare, care pot fi accesate foarte greu în
competiŃiile naŃionale, datorită criteriilor de atribuire
2016-2020
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• Scăderea semnificativă a numărului de
conducători de doctorat activi (angajaŃi ai
UTC-N pe perioadă nedeterminată), ca
urmare a pensionărilor masive din ultima
perioadă, precum şi a celor care vor urma.
• Biblioteca universităŃii nu are abonamente
la toate revistele de specialitate din
domeniul Inginerie civilă.

• Laboratoarele din cadrul departamentelor
au o dotare relativ precară cu tehnică de
calcul de vârf, specifică activităŃii de
cercetare. De asemenea, nu dispun (cu
licenŃă) de softuri performante pentru
activitatea de cercetare în domeniul
Ingineriei Civile.
• Salarii deosebit de mici pentru cadrele
didactice încadrate pe posturile de asistent
şi şef de lucrări. Aceste salarii nu sunt
stimulative pentru atragerea şi motivarea
lor în activităŃi de cercetare.

• Dotarea laboratoarelor cu echipamente
specifice încercărilor experimentale este
deficitară. Acestea, fie sunt depăşite, fie
sunt insuficiente.

• În facultate funcŃionează un număr
insuficient de echipe (centre) de cercetare.
Acestea se limitează de regulă la nivelul
departamentului.
• Identificarea unor teme de cercetare comune sau
complementare colectivelor de cercetare.
• Stabilirea de contacte cu matematicienii şi fizicienii
de la Facultatea de ŞtiinŃe din Baia-Mare pentru
identificare unor teme de cercetare de interes comun.

• Realizarea unor doctorate în cotutelă şi programe
POSTDOC, cu cadre didactice de la facultăŃi
similare din Ńară şi din străinătate.
• Participarea tinerilor cercetători la cât mai multe
conferinŃe, seminarii, workshopuri pe teme de
cercetare.
• Implicarea cadrelor didactice - membri în comitete
editoriale, grupuri de lucru, comitete de
standardizare şi comisii afiliate organismelor de
cercetare naŃionale şi internaŃionale – în informarea
şi formarea cercetătorilor.
• SusŃinerea măsurilor ce pot contribui la îndeplinirea
criteriilor de abilitare, în vederea consolidării
corpului de conducători ştiinŃifici de doctorat.

• Abonamente la toate • Identificarea resurselor necesare împreună cu
conducerea universităŃii pentru realizarea acestor
revistele de specialitate
abonamente.
cotate ISI.
• ObŃinerea unor sponsorizări.

• Atragerea
cadrelor
didactice
tinere
în
colective de cercetare
consacrate.
• Atragerea studenŃilor de
la ciclul de master spre
activităŃi de cercetare.
Aceştia ar constitui o
pepinieră
pentru
întinerirea
corpului
didactic.
• Creşterea numărului de
conducători de doctorat.

• AlocaŃia bugetară a facultăŃii.
• Sponsorizări din partea colaboratorilor de pe piaŃa
construcŃiilor.
• ObŃinerea de resurse financiare din contractele cu
terŃi.
• Surse alternative pentru • Colaborări cu firmele de soft consacrate pe domeniul
realizarea
dotărilor
Inginerie Civilă.
necesare.
• Organizarea de training-uri pentru studenŃii de la
ciclurile de master şi doctorat, asigurate de către
firmele producătoare.
• Sponsorizări.

• Formarea unor colective
de cercetare interdisciplinare la nivelul
facultăŃii şi chiar între
facultăŃile universităŃii
sau facultăŃi din Ńară sau
străinătate
• Amenajarea şi dotarea
laboratorului din corpul
„Observator”.

exclusiviste.
• ObŃinerea unor sponsorizări pentru finanŃarea
activităŃilor de cercetare.
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3.

PROBLEME
STUDENłEŞTI

• Organizarea activităŃilor de practică a studenŃilor
este deficitară.

• S-a realizat o comunicare relativ mai bună între
conducerea facultăŃii şi studenŃi şi prin realizarea
portalului „Întrebă decanul”.

• Cunoaşterea insuficientă de către studenŃi a
sistemului de credite transferabile ECTS.

• Interesul scăzut al studenŃilor în procesul de
evaluare calitativă a activităŃii didactice datorat
transparenŃei reduse a rezultatului şi a
importanŃei evaluărilor.

• În ultimi patru ani studenŃii facultăŃii noastre au
avut rezultate lăudabile la competiŃii studenŃeşti
din Ńară şi din străinătate

• În ultimii ani studenŃii au avut o participare
activă în procesul de admitere, precum şi de
atragere de candidaŃi pentru facultatea noastră.

• Au fost îmbunătăŃite condiŃiile de cazare în
cămine.

• Informarea periodică a • ImbunătăŃirea portalului intitulat „Întreabă decanul”,
studenŃilor în legătură cu
astfel încât studenŃii să se poată informa asupra actelor
actele decizionale.
decizionale luate de către conducerea facultăŃii şi
universităŃii, şi în acelaşi timp, să poată semnala diverse
probleme cu care aceştia se confruntă.
• Postarea pe site-ul facultăŃii a tuturor deciziilor luate la
nivel de facultate.
• O colaborare mai strânsă cu organizaŃiile studenŃeşti.
• Întâlniri semestriale cu reprezentanŃii studenŃilor.
• Asigurarea unor condiŃii • Contacte cu managerii firmelor de construcŃii din zonă,
corespunzătoare
pentru
pentru identificarea modalităŃilor în care acestea s-ar
desfăşurarea activităŃii de
putea implica în această acŃiune.
practică.
• Desfăşurarea activităŃii de practică eşalonat, în timpul
anului, prin participarea studenŃilor la realizarea
contractelor de proiectare, expertizare sau cercetare
obŃinute de către cadrele didactice din facultatea
noastră.

• Continuarea procesului de • ModalităŃile de implementare sunt în funcŃie de
resursele bugetare alocate universităŃii;
reabilitare şi modernizare
a spaŃiilor de cazare • Distribuirea locurilor de cazare printr-un proces
alocate facultăŃii.
transparent, în colaborare cu organizaŃiile studenŃeşti şi
în conformitate cu regulamentul intern.
• Implicarea activă a
• Implicarea studenŃilor cu rezultate deosebite la
studenŃilor în procesul de
competiŃiile studenŃeşti naŃionale şi internaŃionale, prin
popularizarea acestor rezultate, cu ocazia deplasărilor
atragere de candidaŃi
în liceele din bazinul nostru de recrutare.
• Atragerea studenŃilor din • Identificarea şi popularizarea de către cadrele didactice
a unor teme atractive de participare la competiŃiile
toŃi anii de studiu şi de la
studenŃeşti.
toate specializările în
competiŃiile studenŃeşti.
• Implicarea mai largă a cadrelor didactice în îndrumarea
studenŃilor spre aceste competiŃii.
• Premierea şi mediatizarea rezultatelor deosebite.
• Conştientizarea
• Implicarea activă a tutorilor de an.
importanŃei procesului de • Identificarea şi implementarea unui sistem de evaluare
evaluare
calitativă
a
on-line pentru toate disciplinele parcurse .
actului didactic de către • Vizualizarea notelor de către studenŃi pe sistemul
studenŃi.
informatic al universităŃii să fie condiŃionată de o
evaluare prealabilă a cadrului didactic.
• Conştientizarea
• Implicarea activă a tutorilor de an.
importanŃei
cunoaşterii • Întâlniri periodice cu studenŃii din anii mici.
sistemului ECTS.
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4.

5.

• Facultatea noastră dispune de un corp didactic • Angajarea de cadre • Scoaterea la concurs a posturilor de asistent pe perioada
didactice pe perioadă
cu realizări remarcabile în domeniul ingineriei
nedeterminată, pentru asistenŃii care au obŃinut titlul
nedeterminată.
civile (cercetare, proiectare şi expertizare)
ştiinŃific de doctor inginer şi care au dat dovadă, pe
perioada
stagiului sau/şi angajării lor pe perioadă
•
Promovarea
pe
posturi
• Gradul de ocupare cu cadre didactice titulare al
determinată, de integritate morală (caracter),
superioare a cadrelor
posturilor din statele de funcŃii ale
competenŃă profesională, loaialitate şi onestitate faŃa
didactice care satisfac
departamentelor este de cca 57 %.
de universitate şi valorile promovate de către aceasta..
grila internă a UTC-N şi
• CondiŃii foarte dure de promovare pe posturi
criteriile
CNATDCU.
de profesor şi conferenŃiar pe de o parte şi de
angajare a cadrelor tinere pe posturile de
asistenŃi pe perioadă nedeterminată, pe de altă
parte.
• Salarii foarte mici pentru posturile de asistent
şi şef de lucrări
• Sunt menŃinute în activitate, cadrele didactice
• MenŃinerea în continuare
pensionate, în regim de plata cu ora.
a cadrelor didactice
pensionate în regim de
plata cu ora.
• Facultatea are un site de prezentare.
• ÎmbunătăŃirea site-ului
• Actualizarea permanentă şi dezvoltarea paginilor web,
de prezentare a facultăŃii
cu introducerea de motoare de căutare, aferente
facultăŃii.
• Actualizarea paginilor de prezentare ale
departamentelor şi realizarea de pagini pentru toate
cadrele didactice din fiecare departament
• Actualizarea site-ului cu realizările importante în
cercetare, proiectare ale cadrelor didactice şi studenŃilor
din facultate etc.
• În ultimii patru ani au fost întreprinse acŃiuni
• Conştientizarea de către
• Continuarea şi îmbunătăŃirea acŃiunilor de promovare a
de promovare a ofertei educaŃionale în liceele
potenŃialii candidaŃi, la
facultăŃii în licee.
din bazinul nostru de absorbŃie de candidaŃi.
cele trei cicluri de studii, • Actualizarea broşurii facultăŃii.
a oportunităŃii
• AcŃiuni de promovare a facultăŃii şi a ofertei
desăvârşirii studiilor la
educaŃionale în mass-media.
facultatea noastră.
• Realizarea de materiale promoŃionale.
• Organizarea „Zilei porŃilor deschise” cu activităŃi pentru
orientare şcolară şi profesională a elevilor din
învăŃământul preuniversitar.
• Realizarea unei sigle a facultăŃii, precum şi a fiecărui
departament.
• Promovare insuficienta a ofertei de cercetare,
• Realizarea unei
• Implicarea cadrelor didactice cu rezultate în cercetare în
comisii, organisme şi organizaŃii la nivel local, naŃional
precum şi a specializărilor şi departamentelor
vizibilităŃi reale privind
facultăŃii.
oferta de cercetare a
şi internaŃional.
facultăŃii şi a fiecărui
• Indexarea ISI/SCOPUS a revistei „Acta Technica
departament
Napocensis: Civil Engineering and Architecture”cu
internaŃionalizarea colectivelor redacŃionale şi de
recenzie.
• Postarea fiecărui număr al revistei „Acta Technica
Napocensis: Civil Engineering and Architecture”, pe
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Cluj-Napoca, sept. 2016

1. Conf.dr.ing. Ştefan GUłIU – prodecan didactic şi probleme studenŃeşti
2. Conf.dr.ing. Nicoleta COBÂRZAN – prodecan imagine şi relaŃii internaŃionale
3. Conf.dr.ing. Vasile FĂRCAŞ – prodecan cercetare-dotare.

Obiectivele precum şi modalităŃile de implementare nu sunt limitative.
Acestea vor fi îmbunătăŃite continuu împreună cu echipa managerială:

DECAN
Conf.dr.ing. Nicolae CHIRA

site-ul facultăŃii.
• Organizarea unei conferinŃe cu participare
internaŃională în 2018, cu ocazia aniversării a 65 de ani
de la înfiinŃarea FacultăŃii de ConstrucŃii.
• Participarea cât mai intensă a cadrelor didactice din
facultate la conferinŃe naŃionale şi internaŃionale.
• O implicare şi participare cât mai largă a cadrelor
didactice în comisiile de specialitate ale administraŃilor
centrale, locale şi judeŃene, precum şi în organisme de
reglementare a normativelor în construcŃii..

