FACULTATEA DE CONSTRUCTII
Cluj – Napoca , str. Baritiu nr. 25, 400027, tel 0264 401250, fax 0264 594967

PLANUL STRATEGIC AL FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII
pentru perioada 2008 – 2012
- proiect -

1. VIZIUNE
Facultatea de Construcţii din Cluj – Napoca îşi propune ca diplomele
universitare şi cercetarea ştiintifică care poartă sigla facultăţii să devină tot mai
prestigioase, respectiv să se bucure de recunoaştere ( ceea ce înseamnă să fie preferate în
faţa altora ) atât pe piaţa muncii, cât şi în sistemul academic, în comunitatile locale,
regională, naţională şi internaţională.

2. MISIUNE
Facultatea de Construcţii din Cluj – Napoca îşi asumă misiunea de a promova, în
comunitatile locale, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea învăţământului
universitar în domeniile de inginerie civilă, inginerie si management şi inginerie
geodezică precum şi extinderea activităţilor de cercetare, proiectare, dezvoltare
tehnologică şi managerială. Facultatea de Construcţii din Cluj – Napoca va fi permanent
deschisă pentru interacţiunea cu mediile economic, social, academic.

3. OBIECTIVE
3.1. În învăţământ
- Creşterea calităţii procesului educaţional, a nivelului de competenţă şi
performanţă a absolvenţilor;
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- Realizarea învăţamântului pe cicluri prin care se obţin competenţe şi abilităţi
specifice, determinante pentru formarea specialistului inovator;
- Creşterea gradului de flexibilitate a educatiei pentru adaptarea la o economie în
continuă schimbare, precum şi dezvoltarea unei culturi antreprenoriale ;
- Promovarea unei oferte educaţionale coerentă, transparentă şi flexibilă. Cifrele
de admitere vor fi corelate cu cererile de pe piaţa muncii;
- Dezvoltarea de programe de studii integrate ( diplome comune ) precum şi
trecerea la dubla specializare;
- Modernizarea infrastructurii educationale, inclusiv prin noi construcţii sau
achizitii de echipamente;
- Elaborarea unor programe de dezvoltare a resurselor umane, în special prin
atragerea celor mai buni absolvenţi, precum şi a specialiştilor care au urmat stagii
doctorale în ţară şi în străinătate, în corpul profesoral al facultăţii;
- Evaluarea permanentă a calităţii procesului educaţional ;
3.2. În cercetare – proiectare
- Creştera calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică, prin stimularea
performanţelor şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu alte colective, instituţii din ţară
şi din străinătate;
- Creşterea importanţei activităţii de cercetare – proiectare în activitatea
universitară;
- Dezvoltarea laboratorului central şi a laboratoarelor din competenţă pentru
realizarea tuturor incercărilor solicitate de procesul de instruire şi de către beneficiari
externi;
- Diversificarea şi consolidarea unităţilor autonome de cercetare, de tipul
centrelor de excelenţă;
- Organizarea impreună cu alte facultăţi a Institutului de Politici Urbane şi
Dezvoltare Regională;
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3.3. În relatia cu studenţii
- Promovarea transparenţei în relaţia cadru didactic – student, cu scopul
îmbunătăţirii procesului didactic;
- Implicarea studenţilor în procesul decizional la nivelul conducerii facultăţii, pe
probleme care îi interesează;
- Încurajarea implicării studenţilor în elaborarea unor studii, cercetări sau
proiecte ale cadrelor didactice;
- Sprijinirea acţiunilor studenţeşti care se desfaşoara în facultate sau la care
aceştia participă;
- Încurajarea schimburilor de studenţi în cadrul unor programe cu facultăţile de
profil din afara ţării;
3.4. Imagine şi reprezentare
- Promovarea unor acţiuni de mărire a încrederii în corpul profesoral al
facultăţii in faţa studenţilor, mass – media şi a antreprenorilor din zona Transilvaniei;
- Realizarea unor materiale de prezentare a facultăţii care vor fi permanent
actualizate

DECAN,
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Anexa I
INDICATORI DE CALITATE
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

INDICATORI CALITATIVI
IC 1 Nr. cadrelor didactice titulare, cu
carte de munca din facultate /nr. studenti
echivalenti unitari
IC 2 Nr. de profesori titulari / nr. studenti
echivalenti unitari
IC 3
Nr. conferentiarilor titulari / nr.
echivalenti unitari
IC 4 Nr. cadrelor didactice tinere cu titlul
de doctor / nr. studentilor echivalenti
unitari
IC 5
Nr. de cadre didactice tinere / nr.
studentilor echivalenti unitari
IC 6 Niv. Performantelor in cercetarea
stiintifica
IC 7 Nr. studenti postuniv. / nr. studenti
echivalenti unitari
IC 8 Val. Contractelor de cercetare proiectare pr. / total venit pe facultate
IC 9 Val cheltuielilor pt. dotari si investitii
/ nr. studenti fizici
IC 10 Val. cheltuielilor materiale / nr.
studentilor fizici
IC 11 Val cheltuielilor pt. achizitii de carti,
reviste, manuale / nr. studentilor fizici
IC 12 Nr. de calculatoare / 1000 studenti
fizici
IC 13 Calitatea managementului
IC 14 Ponderea veniturilor extrabugetare in
total veniturilor facultatii
IC 15 Ponderea veniturilor extrabugetare
cheltuite pt. dezvoltarea in totalul
veniturilor facultatii
IC 16 Calitatea serviciilor sociale si
administrative studentesti

MARTIE
2008
105 / 5245,63 = 2%

2012
2,86%

OBS.
(45 c. d.)

28 / 5245,63 = 0,5% 0,76%

(12 prof.)

14 / 5245,63 =
0,27%
10 / 5245,63 =
0,19%

0,57%

(16 conf.)

0,57%

(16 doc.)

34 / 5245,63 =
0,65%
Nu avem date.

1,7%

( 56 prep. ,
asist., s.l.)

532 / 5245,63 =
10%
2827600,14 / 2645
= 1069,036 lei / st
147,990 / 2645 = 56
lei/st
147.990 / 2645 = 56
lei/st
Nu avem date.

25%

Crest. de la
304 la 750

301 / 2645 = 113
calc
Nu avem date.
Nu avem date.

200calc./1000 st

Nu avem date.

Nu avem date.

2000 lei / st
250 lei /st.
250 lei/st.

ANEXA II
1.
2.
3.
4.
5.

Nr. studenti fizici/ nr. cadre didactice cu
posturi ocupate
Nr. studenti fizici / nr. posturi
Suprafata spatiilor facultatii / student
Suprafata amfiteatre / student
Suprafata sali lucrari,(proiecte, laboratoare
etc) / student

2645 / 105 = 25
2645 / 195 = 14
6271,03 / 2645 = 2,37 mp/st
9183 / 2645 = 0,34 mp/ st
3330 / 2645 = 1,26 mp/st

COMENTARII:
a) Necesitatea creşterii numărului cadrelor didactice, în special la cadrele didactice
tinere.
b) Necesitatea creşterii numărului şi valorilor la contractele de cercetare.
c) Continuarea procesului de modernizare a spaţiilor de învătământ.
d) Necesitatea realizării unor investiţii pentru procesul de învătământ ( in special
amfiteatre şi săli pentru lucrări).
e) Continuarea dotării laboratorului central al facultăţii.
f) Recuperarea spaţiilor din clădirea de pe str. Bariţiu nr. 25 ( de la catedra de fizică,
cat. de matematică, profilul electric, cat. de limbi straine).
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