FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
Cluj-Napoca, str.Bariţiu nr.25,400027, tel.0264 401250,fax.0264 594967

PLAN OPERAŢIONAL
Având în vedere planul strategic pe perioada 2008 – 2012, Facultatea de Construcţii din ClujNapoca va planifica, organiza, coordona, evalua şi controla procesul didactic şi de cercetare –
proiectare, pe perioada 15 martie 2008 – 15 martie 2009, prin următoarele obiective:

Acţiuni şi programe pentru îndeplinirea obiectivului Costuri estimate
1.1. Implementarea sistemului de Management al
calităţii la nivelul facultăţii şi al catedrelor.
1.2. Analiza şi corelarea planurilor de învăţământ şi a
programelor analitice pentru îmbunătăţirea
acestora.
1.3. Stabilirea conţinutului proiectelor de diplomă şi a
lucrărilor de disertaţie pe baza unor criterii
aprobate în Consiliul facultăţii.
1.4. Pregătirea catedrelor şi a fiecărui cadru didactic
pentru audit în vederea stabilirii performanţelor.
1.5. Acreditarea specializărilor Inginerie economică şi 72.000
Inginerie civilă (în limba engleză).
1.6. Realizarea concursurilor pentru promovarea
cadrelor didactice cu respectarea criteriilor
stabilite de UTC-N.
1.7. Atragere de cadre didactice tinere.
2.Realizarea învăţământului pe 2.1. Promovarea a două noi specializări în cadrul
cicluri compatibile cu
facultăţii (Inginerie urbană şi dezvoltare regională
orientările naţionale şi
şi Amenajări şi construcţii hidrotehnice) şi
72.000
europene.
obţinerea autorizării provizorii.
Răspunde
2.2. Elaborarea progamelor de studii de masterat.
180.000
Prodecan didactic
2.3. Dezvoltarea studiilor de doctorat.
Prodecan relaţii externe şi 2.4. Realizarea unor colaborări cu facultăţi de profil
imagine
din ţară pentru sprijin şi abordare comună a
5.000
problemelor educaţionale.
2.5. Realizarea schimburilor de studenţi şi cadre
didactice în cadrul unor programe europene.
10.000
3.Ofertă educaţională coerentă 3.1. Realizarea unui studiu privind necesităţile de
transparentă şi flexibilă.
absolvenţi ai facultăţii.
5.000
Răspunde
3.2. Stabilirea cifrelor de admitere funcţie de
Prodecan didactic
solicitările pieţii muncii.
3.3 Stabilirea unor domenii de masterat.
3.4. Dezvoltarea cursurilor postuniversitare.
Obiectiv
1.Creşterea calităţii procesului
educaţional
Răspunde
Prodecan didactic
Prodecan cercetare-dotare
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Obiectiv
4. Promovarea transparenţei în
relaţia cadre didactice –
- studenţi.
Răspunde
Prodecan didactic
Prodecan cercetare-dotare
Secretar ştiinţific
5.Dezvoltarea activităţii de
cercetare – proiectare.
Răspunde
Prodecan cercetare-dotare

6.Dezvoltarea şi modernizarea
bazei materiale.
Răspunde
Prodecan cercetare-dotare

7.Imagine şi reprezentare.
Raspunde
Prodecan relaţii externe şi
imagine

Acţiuni şi programe pentru îndeplinirea obiectivului Costuri estimate
4.1.Consultarea studenţilor în problemele care îi
interesează direct şi invitarea reprezentatului lor în
Biroul consiliului facultăţii.
4.2.Implicarea studenţilor în activităţile de cercetare –
proiectare.
4.3.Reorganizarea practicii productive a studenţilor.
4.4.Sprijinirea acţiunilor studenţeşti (cercuri ştiinţifice
construct-info, etc.).
5.000
5.1. Promovarea potenţialului de cercetare-proiectare
la posibilii beneficiari.
5.000
5.2. Promovarea potenţialului de încercări pe care le
poate realiza Laboratorul central.
5.000
5.3. Creşterea numărului de contracte de cercetare şi a
valorii acestora.
6.1. Dotarea în continuare a Laboratorului central
şi a laboratoarelor componente.
1.031.000
6.2. Finalizarea reabilitării clădirii Turn.
851.000
6.3. Reabilitarea clădirii CFDP
1.000.000
6.4. Continuarea procesului de reabilitare a clădirii
din str. Bariţiu nr. 25.
300.000
6.5. Continuarea procesului de modernizare a spaţiilor
didactice şi birourilor cu mobilier şi tehnică
adecvată.
250.000
6.6. Creşterea numărului de abonamente şi publicaţii,
îmbogăţirea fondului de carte.
10.000
7.1. Lansarea ofertei educaţionale şi de cercetare
pentru anul 2008-2009 în faţa mediului
1.000
antreprenorial.
7.2. Realizarea unor materiale de prezentare a
facultăţii şi catedrelor.
5.000
7.3. Realizarea Sesiunii aniversare C55..
100.000
7.4. Realizarea de site-web profesional al facultăţii şi
catedrelor.
5.000
7.5. Prezentarea facultăţii în mass-media, în licee, etc.
3.000
7.6. Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale.
10.000

TOTAL: 3.925.000
DECAN
Prof.dr.ing.Mihai ILIESCU

