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1. Premise

Departamentul de Inginerie Electrică şi informatică [ndustrială este în prezent unul din
cele mai mici departamente existente în cadrul universităţii. Dimensiunea departamentului este
legată în mod direct de existenţa unor programe de studii fiabile, atractive, care să aducă un
număr mare de studenţi. Ca o consecinţă în departament există 23 de cadre didactice şi un număr
de peste 400 studenti echivalenţi la cele două programe de licenţă şi la cele două programe de
master supervizate de departament.
Principala provocarea pentru următorii ani va consta în consolidarea acestor 4
programe de studii acreditate, acreditarea lor periodică şi eventual obf inerea autorizării
provizorii pentru noi programe de licenţă sau master în contextul transformărilor prin care trece
învăf ământul superior românesc.

2. Misiunea şi obiectivele directorului de departament [LEN 112011]
Conform legii educaţiei directorul de departament are ca misiune principală organizarea,
coordonarea şi verificarea activităţii unităţii academice care · asigură producerea, transmiterea şi
valorificarea cunoaşterii în domeniile de studii arondate:
Inginerie

electrică;

Ştiinţe inginereşti

aplicate.

Obiective:
eficientizarea activităţilor didactice;
integrarea departamentului în facultate şi în universitate (colaborarea cu celelalte
departamente ale universităţii);
adaptarea ofertei educaţionale a departamentului la cerinţele pieţii muncii prin
introducerea de noi programe de licenţă sau master;
atragerea viitorilor candidaţi la programele de studii deficitare cum ar fi Inginerie electrică
şi calculatoatre, respectiv "Sisteme avansate pentru utilizare industrială a energiei
electrice" şi creşterea procentului de promovabilitate ţinând cond că în fiecare an sunt
pierderi foarte mari.
3. Atribuţii specifice [Carta UPT 2011]
Carta UPT cuprinde principiile care statuează Universitatea "Politehnica" din Timişoara şi
reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea. Plecând de la dispoziţiile precizate
în cartă se remarcă următoarele atribuţii specifice directorului de departament, atributii pe care
acesta trebuie să le îndeplinească:

•

Întocmeşte planurile de învăţământ şi statele de funcţii.
Realizează

managementul activităţii de cercetare ştiinţifică normată.
managementul calităţii procesului didactic.
Organizează şi monitorizează procesul de tutoriat al studenţilor din programele de studii
ale departamentului .
Asigură managementul financiar al departamentului .
Realizează selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea
Realizează

•
•

•

relaţiilor

contractuale de muncă ale personalului.
departamentul în relaţiile cu celelalte structuri de conducere.

Reprezintă

4. Implementare şi îndeplinire atribuţii
4.1. Planurile de învăţământ şi statele de funcţii
• Întocmirea planurilor de învăţământ în conformitate cu normele ARACIS. Asigurarea
cuplărilor între cursuri pentru eficientizarea activităţii didactice.
Actualizarea anuală a planurilor de învăţământ pentru specializarile arondate
departamentului, cooperând cu membrii Consiliului Facultatii, în funcţie de schimbările
de pe piaţa muncii şi tendinţele din cercetare.
Stabilirea cerinţelor şi a parcursului coerent pentru absolvenţi, în funcţie de cerinţele
angajatorilor. Realizarea de întâlniri anuale cu partenerii economici pentru fundamentarea
programelor analitice pe baza nevoilor acestora.
Introducerea de noi programe de licenţă pentru a putea ţine pasul cu cerinţele pieţii (având
în vedere îndeosebi numărul mic de candidaţi la specializările arondate), programe cu mai
mare atractivitate pentru absolvenţii de liceu.
Întocmirea statelor de funcţii în conformitate cu cerinţele Legii nr. 1/201 I , cu încadrare în
resursele de finanţare alocate conform numărului de studenţi echivalenţi. În prima etapă
realizarea lor la nivel minim de încărcare (conform legii educaţiei) iar in etapa următoare
prin încărcarea progresivă a tuturor normelor didactice, începând cu orele de curs apoi cu
cele de laborator, până la limita maxim admisă de 16 ore convenţionale/săptămână, în
raport cu activitatea ştiinţifică a fiecărui membru;
• Asigurarea unei transparenţe a procesului de întocmire a statelor de funcţii prin
discutarea acestuia pe colective de specialităţi (matematica, fizică, informatică,
automatizări, electronică).

Aducerea de cadre didactice de prestigiu din universitate la anumite discipline deficitare,
cum sunt cele din domeniul calculatoarelor sau automatizărilor.
4.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică normată
Întocmirea unei baze de date informatizate a departamentului cu cercetarea, care să
cuprindă toate realizările membrilor, bază de date folosită ulterior la promovări sau
acordarea de gradaţii.
Un sistem de informare a cadrelor didactice din departament cu privire la evenimentele
ştiinţifice noi (conferinţe, workshopuri,etc).
Dezvoltarea de parteneriate de cercetare cu companiile din domeniile de activitate, pentru
crearea de laboratoare comune în departament.
Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la manifestări ştiinţifice interne şi
i nternaţionale, pentru publicarea articolelor ştiinţifice în reviste de specialitate cotate TSI,
BDI, B+ şi în volumele (proceedings) conferinţelor internaţionale;
Sprijinirea cadrelor didactice cu rezultate de cercetare publicate în reviste cu vizibilitate
internaţională (ISI).
Stabilirea de contacte în vederea încheierii unor contracte de colaborare benefice cu
companii româneşti sau străine care au pătruns în spaţiul economic hunedorean .
Cercetarea în cooperare cu alte universităţi, în cadrul proiectelor finanţate de Comunitatea
Europeană.

4.3. Calitatea procesului didactic
Analiza semestrială a calităţii activităţii didactice pe baza feedback-ului de la studenţi,
eliminarea discontinuităţilor existente în desfăşurarea procesului didactic (urmărirea
săptămânală a procesului didactic, respectarea orarului de desîaşurare a procesului
didactic).

•

•

Adaptarea programelor analitice sub aspectul corelării structurii şi conţinutului lor cu
nivelul şi calificarea absolventului, având în vedere noile tendinţe existente pe plan
mondial şi discutarea acestora în cadrul departamentului în colective de specialitate;
Accentuarea caracterului practic şi aplicativ al proiectelor şi laboratoarelor, efectuarea de
vizite în întreprinderi, cel puţin semestrial.
Continuarea procesului de dotare a laboratoarelor didactice având în vedere priorităţile
didactice şi de cercetare, astfel încât majoritatea lucrărilor de laborator ale unei discipline
să aibă caracter experimental.
Introducerea unui sistem informatic de tip e-learning care să permită studenţilor accesul la
materialele didactice în format electronic.
Modernizarea metodelor de predare, continuarea echipării sălilor de curs cu echipamente
de proiecţie, table inteligente, introducerea de laboratoare virtuale.
Perfecţionarea metodelor de evaluare a studenţilor, extinderea testelor grilă (eventual in
sistem automat online) şi a notării progresive, precizarea modului de notare la debutul
predării, astfel încât promovabilitatea să crească.
Informarea şi sprijinirea studenţilor pentru obţinerea unor stagii de studii/practică în ţară
şi în străinătate prin implicarea lor în programele internaţionale existente cu parteneri din
ţările UE.
Adaptarea orarelor la anii de studiu prin obligativitatea existenţei unei grupe de laborator
după amiază, pentru a asigura continuitatea prezenţei la activităţile practice a celor care
lucrează.

4.4. Tutoriatul studenţilor din programele de studii ale departamentului
• Realizarea de întâlniri periodice ale conducerii departamentului cu studenţii. Iniţierea
studenţilor debutanţi în cerinţele învăţământului superior, în modul de învăţare şi de
organizare a sesiunii de examene.
• Monitorizarea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii de către tutorii anului final, care să
primească feedback-ul de Ia angajatori şi absolvenţi şi care să propună modificări ale
procesului didactic.
• Întărirea rolului îndrumătorilor de grupe şi al decanilor de an prin participarea lor la
evenimentele majore ale studenţilor, la programarea sesiunilor, la examenele problemă,
contribuind în acest fel la reducerea abandonului studiilor şi la creşterea promovabilităţii.
Creşterea calităţii procesului de desfăşurare a practicii studenţilor prin efectuarea unor
stagii de practică în concordanţă cu cerinţele pieţii la diverse firme, generalizarea utilizării
ghidurilor de practică în procesul de deşfăşurare.
4.5. Managementul financiar al departamentului
Asigurarea unui echilibru financiar prin utilizarea corectă şi judicioasă din bugetul
Universităţii, a resurselor financiare necesare desfăşurării procesului didactic, prin
îmbunătăţirea criteriilor de performanţă didactice şi de cercetare;
Alocarea resurselor umane şi financiare în scopul asigurării acreditării şi reacreditării
programelor de studiu arodandate.
Crearea şi menţinerea bazei de date a departamentului prin actualizarea anuală a
parametrilor de calcul a indicatorilor de performanţă în ierarhizarea naţională.
Prezentarea ofertei de studii în liceele hunedorene şi împrejurimi în primul semestru al
anului universitar, pentru atragerea candidaţilor la programele de licenţă gestionate de
departament.
• Atragerea firmelor în oferirea de burse studenţilor, popularizarea lor în mass-media,
pentru creşterea numărului de candidaţi şi păstrarea studenţilor existenţi.
4.6. Angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea
contractuale de muncă ale personalului

şi

încetarea

relaţiilor

•

Promovarea şi su sţinerea pe posturi le de profesori şi conferenţiari a cadrelor didactice care
îndeplinesc criteriile de promovare stabilite la nivel naţional , în concordanţă cu s ituaţia
fi nanciară a departamentului.
Stabilirea în cadrul departamentului a criteriilor de evaluare a performanţe l or profesionale
pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar şi evaluarea anuală a acestora.
Atragerea de resurse umane tinere în activitatea didactică (în departament numărul de
asistenţi este foarte mic) dintre cei mai buni absolvenţi doctori sau doctoranzi.
Stabilirea atribuţiilor şi perspectivei personalului didactic auxiliar din departament î n
contextul mecanismului actual de finanţare.

4.7. Reprezentarea depa rta mentului în

rela ţiil e

cu celelalte structuri de cond ucere

Cooperarea cu conducerea facultăţi i pentru crearea unei fac ultăţi puternice în zona
Hunedoarei, care să reunească domeniile inginereşti studiate în facultate.

Consultarea consiliului departamentului în privinţa deciziilor luate ş i a politicii de
colaborare cu celelalte departame nte şi cu structurile de conducere ale universităţii,
în cadr ul legal.

•

Îmbunătăţirea permanentă a colaborării pe orizontală cu celelalte departamente din
universitate, în special pentru colaborare cu cadre didactice in specializările de
calculatoare, inginerie electrică şi automatiză ri.
Colaborarea cu membrii departamentului reprezentanţi în Consiliul facultăţii şi în Senatul
universităţii ş i stabil irea unei strategii comune a departamentului cu reprezentanţii
acestuia în Senat ş i în Consiliul facultăţii.
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