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PREAMBUL 
 
 
 

,,Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într’însa” 
 

Adevăratul rol al conducerii unei instituții (entități), și în special a unei 
instituții de învățământ superior nu ar trebui să fie comanda și/sau controlul, ci 
doar ajustarea climatului, prin crearea unui climat al posibilităților.  

Prin crearea unui astfel de climat oamenii pe care-i conduci vor realiza în sens 
pozitiv lucruri pe care, ca și conducător nu le  anticipai și la care nu te așteptai. 

Oamenii (personalul didactic, personalul nedidactic și studenți) vor trece de 
faza de oameni ce nu se mișcă, ce sunt de-acord cu sintagmele ,,merge și așa” sau 
,,asta este”, în oameni care înțeleg mișcarea, provocând-o, înțelegând că trebuie să 
facă ceea ce trebuie să facă. 

Astfel, prin crearea unui climat al posibilităților, OAMENII vor fi cei care 
contează, care vor construi școala dintre ziduri, care vor crea un loc în care 
profesorul este deopotrivă dascăl și model, un loc în care studentul primește aripi 
necesare ,,mișcării”, un loc în care a fi student înseamnă a învăța de la cei dispuși 
să învețe, un loc de la care economia și societatea au așteptări, un loc unde se 
formează caractere, destine și valori. 

Sunt absolvent al Facultății de Inginerie Hunedoara, cea de-a doua promoție 
de ingineri (1996), și fac parte din generația X (născut în 1973), cunoscut pentru 
generația părinților mei sub denumirea generică ,,decrețel”, și mă confrunt cu 
problemele actualilor studenți ce aparțin generației Z și cărora trebuie să le prezint 
nu doar ceea ce știu, ci și ceea ce trăiesc, să uit tot ceea ce știu despre carieră și 
succes, și din considerație pentru viitor, să respect dreptul acestora pentru a-și 
defini visele, de a-și accepta înfrângerile, de a-și savura succesul. 

Mă aflu la granița dintre generația mea, care a fost educată/instruită să aibă 
cel mult tăria să întrebe: DE CE?, și generația actualilor studenți, caracterizată de o 
curiozitate uneori exacerbată, ce întreabă cu nonșalanță: DE CE NU?, găsind totuși 
ca și punct comun verbul: a fi, în sensul de autentic, prin care suntem deopotrivă 
conștienți de punctele tari și slabe, de propriul comportament. 

De aceea vreau, și consider că în acest climat și pot, împreună cu toți acești 
oameni din generații diferite, să construiesc un prezent, care poate schimba viitorul. 
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MOTIVAȚIA 
 
 Prezentul Plan Managerial, dorește să stabilească principalele coordonate 

majore specifice Facultății de Inginerie Hunedoara, implicit al Departamentului de 
Inginerie și Management atât din prisma poziționării academice, dar și prin 
particularitatea poziționării geografice a acesteia. 

Facultatea de Inginerie Hunedoara, este componentă a Universității 
Politehnica Timișoara, universitate tehnică de prestigiu din tară, fiind geografic 
poziționată în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, cunoscută din păcate 
pentru majoritatea localnicilor sub denumirea generică de Institutul de Subingineri.  
Această facultate are o tradiție de 50 de ani, fiind definită și cunoscută în special de 
specializările acum necăutate, specifice industriei metalurgice. 

În contextul actual, economic și social, facultatea parcurge cu rapiditate 
etape noi de transformare, atât în ceea ce privește programele de studiu, cât și 
dezvoltarea bazei materiale în concordanță cu cerințele pieței. 

Aceste etape de transformare sunt însă influențate de o serie de constrângeri 
de ordin legislativ, economic și social, cum ar fi: 

- Legea Educației Naționale nr.1/2011; 
- restructurarea pieței muncii impusă de sistemul economic, prin 

transformarea unor zone puternic industrializate (unele chiar 
monoindustriale, cazul municipiului Hunedoara); 

- indicele de creștere demografică; 
- migrarea forței de muncă; 
- numărul și dispunerea geografică a locurilor de muncă pentru absolvenții 

Facultății de Inginerie Hunedoara; 
- numărul candidaților la admitere în învățământul superior, ponderea 

liceelor tehnice din zonă, precum și nivelul  de cunoștințe al absolvenților 
de liceu. 

Motivația principală pentru depunerea candidaturii pentru funcția de 
director de departament al Departamentului de Inginerie și Management, a 
rezultat prin analiza corelației dintre: natalitate, învățământ și cererea de forță de 
muncă specifică zonei. 

Astfel dacă ținem seama de nivelul de calificare solicitat pe piața muncii 
(inclusiv piața muncii europeană), prognoza evoluției nivelului de calificare1 este 
redat sugestiv în figura 1. 

                                                             
1 Strategia de dezvoltare a Municipiului Hunedoara –pag.277 
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Fig.1. Prognoza nivelului de calificare pe piața muncii 

 

Din datele de mai sus se observă o descreștere a numărului persoanelor cu 
nivel redus de calificare în perioada 2000-2010, și în continuare până în 2020 o 
descreștere și mai accentuată. De asemenea trebuie să se țină seama de tendințele 
de ocupare oferă o imagine a persoanelor angajate în diferite sectoare, cu diferite 
ocupații și calificări. Imaginea privind ocuparea reflectă cerința economiei, 
capacitatea economiei de a oferi un loc de muncă forței de muncă libere. 
Principalul indicator luat în considerare este natalitatea și evoluția acesteia. 

Din punct de vedere demografic (la nivelul județului, principala zonă de 
selecție a viitorilor studenți), s-a manifestat o scădere a natalității, iar în perspectivă 
populația Județului Hunedoara e prognozată să scadă până în anul 2025, 
comparativ cu 2005 cu peste 20% (fig. 2)2. 

 
Fig.2. Evoluția populației în Județul Hunedoara 2005-2025 

 
Dacă ne referim la evoluția populației Județului Hunedoara pe grupe de 

vârstă se constată că  grupa de vârstă „0-14 ani” are valori sub media națională și 
regională indiferent de anul luat drept referință (fig. 3 și fig. 4)2.  

 

                                                             
2 INS , Proiectarea populației României în profil teritorial până în anul 2025 
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Fig.3. Evoluția tinerilor și vârstnicilor în Județul Hunedoara 2005-2025 

 

 
Fig.4. Evoluția ponderii populației tinere din totalul populației 2005-2025 

 
Referitor la prognoza populației de vârstă preșcolară și școlară se constată o 

diminuare în anul 2015 față de anul 2005 cu și în anul 2025 raportat la anul 2005 
cu mult peste media Regiunii Vest. 

 
Fig. 5.  Evoluția populației de vârstă preșcolară și școlară în județul Hunedoara 

 (mii persoane) 
 

Reducerea naturală prognozată a populației tinere exprimă pericolul unui 
deficit de candidați la admitere în următoarea perioadă de timp, pe termen scurt  
și mediu, trebuie găsite soluții viabile în vederea atragerii de candidați și din alte 
zone ale țării printr-un plan managerial viabil și susținut. 
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În concluzie, analizând evoluția demografică a populației principalei zone de 
selecție a viitorilor studenți, dar și evoluția dezvoltării climatului economic, am luat 
decizia de a mă implica activ în promovarea facultății, implicit a Departamentului 
de Inginerie și Management și asigurarea locurilor de muncă ale tuturor salariaților 
acestei instituții. 

 
1. ASUMAREA PROGRAMULUI MANAGERIAL AL RECTORULUI 

UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA, RESPECTIV AL 
DECANULUI FACULTĂȚII DE INGINERIE DIN HUNEDORA 

 
Prezentul plan managerial se încadrează în strategia de dezvoltare a 

Universității Politehnica Timișoara pentru perioada 2016-2020, a continuității și 
îmbunătățirii  activităților, precum și a diversificării acestora în raport cu cerințele 
legislative și a tendințelor internaționale, având la bază: 

 Legea Educației Naționale, Nr. 1/2011, cu toate completările și 
modificările ulterioare; 

 Carta Universității Politehnica Timișoara; 
Planul managerial pentru perioada 2016-2020, cuprinde obiective privind 

managementul programelor de studii de licență și masterat coordonate de 
facultate, managementul educațional și asigurarea calității programelor de studii, 
relația cu studenții, serviciile pentru studenți, absolvenți, mediul economic și de 
cercetare dezvoltare. Totodată se are în vedere și internaționalizarea programelor 
de studii oferite printr-un marketing educațional și gestionarea patrimoniului și 
resurselor facultății. 

Rolul major al Directorului de Departament este de a poziționa și a menține 
departamentul pe locul corespunzător importanței sale în cadrul Universității 
Politehnica Timișoara.  

Susțin această afirmație bazându-mă pe experiența corpului profesoral 
existent la această dată în cadrul departamentului, dar și pe viitoarele legături ce 
trebuie să existe între cele două departamente din cadrul facultății , respectiv cu 
mediul socio-economic.  

Potrivit Cartei actuale, misiunea asumată de UPT este3:  
a. să genereze, respectiv să transfere către societate cunoaștere prin 

cercetare științifică avansată, cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv 
prin diseminarea rezultatelor prin publicare și/sau implementare;  

b. să asigure formare profesională superioară, de nivel universitar - după caz: 
în paradigma Bologna, pe toate cele trei cicluri ale acesteia - licență, 
master, doctorat - sau în sistem reglementat special, precum și de nivel 
postuniversitar și în conceptul de învățare pe tot parcursul vieții, în scopul 

                                                             
3 Planul Managerial – al Rectorului U.P.T. 



     

7 
 

dezvoltării personale și inserției profesionale a individului și în scopul 
satisfacerii nevoii de competență a mediului societal;  

c. să contribuie la stabilirea direcțiilor de dezvoltare a societății, în plan local, 
regional, național și internațional;  

d. să cultive, să promoveze și să apere valorile fundamentale cristalizate pe 
parcursul evoluției omenirii: libertatea de gândire, de exprimare și de 
acțiune, dreptatea, adevărul, echitatea, cinstea, corectitudinea, 
demnitatea, onoarea. 

În același timp Școala Politehnică (implicit Departamentul de Inginerie și 
Management) este purtătoarea de valori fundamentale (libertatea de gândire, de 
exprimare și de acțiune, dreptatea, adevărul, echitatea, cinstea, corectitudinea, 
demnitatea, onoarea) susținute în cadrul comunității din UPT de următoarelor 
principii conținute în Carta universității:  

a. principiul autonomiei universitare;  
b. principiul centrării educației pe student;  
c. principiul libertății academice;  
d. principiul răspunderii publice;  
e. principiul asigurării calității;  
f. principiul echității;  
g. principiul eficienței manageriale și financiare;  
h. principiul transparenței;  
i. principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului 

academic;  
j. principiul independenței de ideologii, religii și doctrine politice;  
k. principiul libertății de mobilitate națională și internațională a studenților, a 

cadrelor didactice și a cercetătorilor;  
l. principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor. 

 
2. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 

MASTERAT 
 

Facultatea de Inginerie Hunedoara are în componența sa două departamente, 
Departamentul de Inginerie și Management, respectiv Departamentul de Inginerie 
Electrică și Informatică Industrială. 

Programele de studii licență și masterat existente în cadrul Facultății de 
Inginerie Hunedoara sunt următoarele: 
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Tab.  1. Programe de studiu licență 
Nr. 
crt. 

Domeniul de licență Specializări / Programe de studii 

1. INGINERIA  AUTOVEHICULELOR Autovehicule rutiere 
2. INGINERIE ELECTRICĂ Inginerie electrică și calculatoare / Electromecanică 
3. INGINERIE ȘI MANAGEMENT Inginerie economică în industria chimică și de materiale / 

Inginerie economică în domeniul mecanic 
4. ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE Informatică industrială 
5. INGINERIA MEDIULUI Ingineria valorificării deșeurilor 

 
Tab.  2. Programe de studiu master 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii Specializări Master 

1. INGINERIE ELECTRICĂ Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei 
electrice 
Tehnici informatice în ingineria electrică 

2. INGINERIA MATERIALELOR Materiale și tehnologii avansate pentru industria 
autovehiculelor 

3. INGINERIE ȘI MANAGEMENT Ingineria și managementul dezvoltării durabile în industria 
materialelor 
Ingineria și managementul sistemelor mecanice 

 
Tab.  3. Programe de studiu doctorat 

Domeniul fundamental Domeniul de doctorat 

Forma de studii, durata studiilor 
cu frecvență/fără frecvență 3 ani 

ȘTIINȚE INGINEREȘTI 
Ingineria materialelor 

Inginerie electrică 

 
Departamentul de Inginerie și Management gestionează programe de studii la 

nivel de licență și masterat toate acreditate de ARACIS cu calificativul încredere, 
astfel:  

 ciclul licență: specializările Autovehicule rutiere, Inginerie economică în 
industria chimică și de materiale/Inginerie economică în domeniul 
mecanic, Ingineria valorificării deșeurilor; 

 ciclul master: specializările  Materiale și tehnologii avansate pentru 
industria autovehiculelor, Ingineria și managementul dezvoltării 
durabile în industria materialelor, Ingineria și managementul sistemelor 
mecanice. 
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Efectuând o analiză SWOT, a integrării în mediul socio-economic al  Facultății 
de Inginerie Hunedoara, s-au identificat următoarele aspecte: 

 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- reputația bună de care se bucură 

facultatea în rândul studenților și a părților 
externe interesate; 

- specializări la ciclul licență atractive pentru 
potențiali candidați dar și pentru mediul 
economic din zonă; 

-  condiții de cazare și masă la standarde 
înalte; 

-  cadre didactice cu experiență și dedicate 
procesului de formare profesională a 
studenților;  

- grad redus de angajare pentru absolvenți 
facultății; 

- baza materială și de cercetare uzată moral; 
- rata de abandon ridicată în special în cazul 

studenților din primii ani de licență; 
- rezultate negative în atragerea de fonduri 

prin contracte cu terții; 
- motivația scăzută pentru unele specializări; 
- promovarea slabă a facultății; 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 
- crearea de parteneriate viabile între 

agenții economici și facultate; 
- consilierea și orientarea corectă a elevilor 

de liceu în concordanță cu aptitudinile 
acestora și cu specificul economiei 
regionale; 

- număr mare de licee cu profil tehnic în 
zonă; 

- revenirea tinerilor din străinătate și 
reintegrarea acestora în mediul socio-
economic; 

- creșterea abandonului școlar în 
învățământul preuniversitar  ca urmare a 
sărăciei și excluziunii sociale; 

- promovabilitatea scăzută la examenul de 
bacalaureat; 

- scăderea natalității; 
- apariția unor facultăți noi în zonă, cu 

specializări atractive; 

 
Astfel, pentru menținerea/îmbunătățirea nivelului de ierarhizare a 

specializărilor Facultății de Inginerie Hunedoara, implicit a celor gestionate de 
Departamentul de Inginerie și Management propun prezentul Plan Managerial. 

 
3. MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

PROGRAMELOR DE STUDII 
 
 Problema complexă a managementului educațional și asigurarea calității 
programelor de studii trebuie să respecte standardele de calitate și prevederile 
legale din domeniul asigurării calității educației în facultate și trebuie să aibă 
următoarele obiective specifice: 
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 Aceste obiective specifice, vor fi însoțite de o serie de acțiuni, programe, 

activități, care vor avea termene bine stabilite și persoane desemnate pentru 
efectuarea acestora după cum urmează: 

a) Perfecționarea personalului didactic se va realiza prin: 
 evaluarea cadrelor didactice de către colegi/studenți/conducerea 

Departamentului; 
 prezentarea unor metode didactice aplicate în alte centre universitare de 

prestigiu; 
 antrenarea cadrelor didactice în participarea  la diferite școli de vară, cursuri de 

perfecționare didactică și pedagogică. 
b) Formarea deprinderilor practice ale studenților va fi monitorizată de 

către membrii departamentului prin: 
 stimularea lucrului individual al studentului, evaluarea lucrărilor de laborator și 

a modului  de efectuare a acestora; 
 asigurarea financiară în vederea modernizării laboratoarelor cu caracter 

didactic; 
 găsirea societăților de profil care să sprijine asigurarea efectuării unor 

laboratoare de specialitate. 
c) Metodele didactice să fie centrate pe student situație în care: 

 se va dezvolta un învățământ formativ prin implicarea activă a studenților, 
orientat pe studii de caz și problematizare; 

 se va examina studentul prin prisma capacității sale de analiză, și parțial prin 
prisma capacității de memorare/redare; 

 evaluarea va fi pe cât posibil orală/expunere, în vederea dezvoltării abilităților 
de comunicare; 

a)  perfecționarea personalului didactic;

b) formarea deprinderilor practice ale studenților;

c) metodele didactice să fie centrate pe student;

d) diminuarea ecartului dintre cunoștințele transmise și dezvoltarea științei și
tehnologiilor din domeniu;

e) evaluarea periodică a programelor de studiu; 

f) adaptarea curriculei la cerințele pieței forței de muncă și asigurarea atractivității 
programelor de studii;
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 încurajarea lucrului în echipă prin teme de casă și proiecte complexe, ce implică 
un număr mai mare de studenți. 

d) Diminuarea ecartului dintre cunoștințele transmise și dezvoltarea 
științei și tehnologiilor din domeniu va fi supervizat de Directorul de Departament 
și se va realiza prin: 
 revizuirea responsabilă în cadrul board-urilor a curriculei programelor 

gestionate de departament; 
 organizarea de întâlniri între membrii departamentelor ce predau discipline 

complementare în vederea evitării suprapunerii unor capitole sau subcapitole, 
respectiv lucrări de laborator; 

 îmbunătățirea anuală a programelor analitice.  
e) Evaluarea periodică a programelor de studiu va trebui efectuată atât 

de evaluatori interni, dar și externi, cu scopul de a eficientiza actul didactic.  
f) Adaptarea curriculei la cerințele pieței forței de muncă și asigurarea 

atractivității programelor de studii revine în sarcina directorului de departament și 
constă în: 
 analiza informațiilor primite de la angajatori cu privire la nivelul de pregătire și 

implicare a absolvenților; 
 organizarea de întâlniri cu absolvenții angajați și identificarea atât a punctelor 

forte dar și slabe ale integrării acestora pe piața muncii; 
 organizarea de întâlniri cu angajatorii din zonă în vederea ajustării programelor 

analitice din programele de studii de licență/master; 
 organizarea de cursuri postuniversitare conform cu cerințele angajatorilor; 
 implicarea angajatorilor prin participarea chiar și formală în cadrul susținerii 

lucrărilor de licență/disertație.  
 

4. RELAȚIA CU STUDENȚII ȘI SERVICIILE PENTRU STUDENȚI 
 
Facultatea/Departamentul trebuie să promoveze un învățământ centrat pe 

student, ca acesta  să beneficieze de servicii conforme dorințelor și așteptărilor, 
ancorate în realitatea socio-economică. Personal, voi ține cont de sugestiile și 
propunerile acestora în vederea creării unui mediu adecvat pregătirii și formării lor 
profesionale, urmărind următoarele: 

 susținerea și colaborarea cu Liga Studenților în toate acțiunile ei, în special în 
organizarea de acțiuni pentru facilitarea integrării pe piața muncii a 
absolvenților;  

 implementarea reală a consultațiilor, după un orar flexibil stabilit cu 
studenții, în special cu studenții care au un loc de muncă; 

 oferirea unor modele, prin organizarea de întâlniri cu absolvenți ce au cariere 
de succes; 
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 susținerea sesiunilor de comunicări științifice studențești organizate de către 
facultate, cu orientarea temelor de cercetare pe tematica lucrărilor de 
licență/disertație;  

 asigurarea suportului logistic pentru participarea studenților cu lucrări la 
sesiuni de comunicări organizate în alte centre universitare; 

 implicarea reală a studenților în administrarea propriilor activități, cum ar fi 
căminul, excursii de studii, etc.; 

 realizarea de contracte pentru efectuarea practicii obligatorii, dar și oferirea 
posibilității de a contacta și vizita universități din străinătate; 

 relansarea unor activități culturale și sportive (corul facultății și organizarea 
unui campionat de fotbal) și dezvoltarea altora, cum ar fi o revistă (culturală) 
a facultății; 

 atragerea în echipe de cercetare a celor mai buni studenți, sub îndrumarea 
cadrelor didactice; 
Din punct de vedere al serviciilor oferite studenților, acestea trebuie să 

satisfacă nevoile specifice vârstei și specificului vieții de student. Astfel voi milita 
pentru: 

 asigurarea pregătirii profesionale,  prin dreptul real de alegere a pachetelor 
de discipline opționale și împachetate, dar și a specializării pentru care a 
optat la admitere (unde este cazul); 

  asigurarea unor condiții decente de cazare, dar și de oferire de servicii 
conexe (dotarea corespunzătoare a oficiilor); 

 posibilitatea de organizare a unor evenimente în cadrul Cantinei Studențești, 
organizate atât de către studenții căminiști dar și cei care locuiesc în oraș; 

 impulsionarea în vederea studiului în echipă. 
 

5. RELAȚIA CU ABSOLVENȚII FACULTĂȚII DE INGINERIE 
HUNEDOARA/DEPARTAMENTULUI  DE INGINERIE ȘI MANAGEMENT 

  
 Misiunea facultății în relația cu absolvenții este aceea de a implica absolvenții 
Facultății de Inginerie Hunedoara într-o relație de lungă durată cu aceasta, în 
vederea promovării imaginii facultății, dar și în implicarea acestora în dezvoltarea 
acesteia. 
  Drept urmare, este oportună crearea unei structuri de relații cu alumni la 
nivel de facultate/departament ce va avea ca și scop următoarele: 
 promovarea facultății/departamentului pe plan intern și internațional; 
 implicarea foștilor absolvenți în diferite programe și relații de cercetare 

științifică; 
 susținerea actualilor studenți de către absolvenți și/sau instituțiile pe care le 

reprezintă, atât material prin acordarea de burse, cât și prin asigurarea unui loc 
de muncă; 
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 susținerea și finanțarea unor acțiuni/activități desfășurate în cadrul Facultății 
de Inginerie Hunedoara/Departamentului de Inginerie și Management; 

 monitorizarea dezvoltării carierelor absolvenților; 
 crearea de contacte cu organizații în care absolvenții își desfășoară cu excelență 

activitatea; 
 organizarea întâlnirilor periodice jubiliare ale absolvenților facultății. 

 

5. RELAȚIA CU MEDIUL ECONOMIC ȘI DE CERCETARE 
DEZVOLTARE 

  
 În ceea ce privește relația cu mediul economic, trebuie avute în vedere în 
următoarele obiective: 

a. consolidarea rolului facultății în viața socio-economică a zonei; 
b. dezvoltarea de parteneriate dintre facultate și mediul economic; 
c. identificarea nevoilor de perfecționare și formare profesională a 

personalului angajat în cadrul organizațiilor din zonă; 
d. implicarea reală în dezvoltarea profesională a studenților în vederea 

integrării acestora pe piața muncii. 
Corespunzător, acestor direcții de acțiune, trebuie să le corespundă, prin 

implicarea conducerii facultății, următoarele direcții de acțiune: 
a) Consolidarea rolului facultății în viața socio-economică a zonei: 

 dezvoltarea de colaborări cu agenții economici și autoritățile locale și 
regionale prin crearea unor poli de competitivitate; 

 promovarea de parteneriate cu autoritățile locale și regionale pentru 
dezvoltarea de proiecte comune, adresate comunității; 

 dezvoltarea de centre de analiză, consultanță, evaluare și audit care să 
ofere servicii mediului economic și social la nivel regional. 

b) Dezvoltarea de parteneriate dintre facultate și mediul economic: 
 stimularea interesului unor firme de profil din zonă și implicarea acestora 

în dezvoltarea învățământului în domeniile de vârf oferite de facultate 
(participare în comisiile de licență și disertație, prezentarea unor module 
de curs, seminarii, conferințe); 

 asigurarea interfeței dintre Facultatea de Inginerie 
Hunedoara/Departament și mediul socio-economic prin promovarea 
unor programe de cercetare care să răspundă cerințelor pieței pentru 
retehnologizare, restructurare și modernizare; 

 atragerea unor agenți economici importanți în susținerea financiară a 
unor programe de formare, mastere sau cursuri postuniversitare; 

 organizarea unor acțiuni de prezentare a companiilor/produselor, forum 
întreprinderi, expoziții. 
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c) Identificarea nevoilor de perfecționare și formare profesională a 
personalului angajat în cadrul organizațiilor din zonă: 

 promovarea unor module de pregătire a formatorilor (formare de 
formatori) pentru diferite domenii, conform solicitării agenților 
economici; 

 promovarea relațiilor de colaborare cu instituțiile care dezvoltă 
programe de formare, cum ar fi: Camera de Comerț și Industrie, Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratele școlare etc. 

d) Implicarea reală în dezvoltarea profesională a studenților în vederea 
integrării acestora pe piața muncii: 

 implicarea partenerilor din mediul economic în desfășurarea activității de 
practică a studenților și dezvoltarea aptitudinilor necesare integrării rapide 
a acestora pe piața muncii; 

 stabilirea împreună cu partenerii din mediul socio-economic a unui 
portofoliu de teme de cercetare pentru studenți (proiecte de diplomă/ 
disertație în cotutelă); 

 introducerea unor module de curs opționale care să răspundă cerințelor 
pieței muncii. 

 Cercetarea-dezvoltarea trebuie să fie guvernată de următoarele obiective, și 
anume: 

 creșterea fondurilor destinate cercetării prin participarea la competițiile 
naționale și internaționale (granturi), respectiv prin obținerea de contracte 
cu terți; 

 dezvoltarea bazei materiale, modernizarea aparaturii existente și 
propunerea unei liste unitare de achiziții la nivel de facultate; 

 implicarea tuturor cadrelor didactice în activitatea de cercetare-dezvoltare, 
dar și a doctoranzilor, respectiv masteranzilor; 

 promovarea celor două reviste existente în cadrul facultății și organizarea 
periodică de sesiuni de comunicări științifice, atât pentru studenți, cât și 
pentru cercetători/cadre didactice. 

 

6. MARKETINGUL EDUCAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONALIZAREA 
PROGRAMELOR DE STUDII OFERITE DE 

FACULTATE/DEPARTAMENT 
 
 Internaționalizarea necesită acțiuni în domenii variate: educația academică, 
cercetarea, transferul de cunoștințe4. 
 Dacă în cazul colaborărilor cu facultățile din tară, facultatea noastră are o 
tradiție destul de bogată, concretizată în special în parteneriate științifice, 
colaborările internaționale, s-au deschis în ultimii ani spre colaborări educaționale. 
                                                             
4 Planul Managerial – al Rectorului U.P.T. 
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Internaționalizarea facultății noastre, respectiv implicarea activă în acest 
sens a întregii comunități academice, poate avea loc în două direcții: 

a. dezvoltarea și susținerea relațiilor de colaborare internaționale în domeniul 
educațional; 

b. dezvoltarea și susținerea relațiilor de colaborare internaționale în domeniul 
cercetării; 
În domeniul educațional, internaționalizarea programelor de studiu se poate 

face prin: 
 creșterea experienței didactice în medii internaționale prin încurajarea 

participării a unui număr cât mai mare de cadre didactice din facultate la 
mobilități de predare; 

 creșterea graduală a compatibilității internaționale a programelor de studii; 
 extinderea rețelei de mobilități de tip Erasmus+ (UE și non-UE), CEEPUS, 

pentru studenți și cadre didactice. 
 achiziționarea unui sistem de videoconferință pentru crearea posibilității de 

predare, de către profesori din străinătate, a unor cursuri on-line; 
 susținerea financiară și logistică a participării unor personalități științifice din 

străinătate la diferite cursuri adresate studenților 
 organizarea cu implicarea autorităților locale a unor școli de vară internaționale 

în vederea analizei programelor de studii și particularităților acestora. 
 

7. GESTIUNEA PATRIMONIULUI ȘI RESURSELOR FACULTĂȚII 
 
 Toate activitățile Facultății de Inginerie Hunedoara, implicit ale 
Departamentului de Inginerie și Management sunt susținute, pe lângă 
infrastructura didactică și de cercetare, și de către structurile administrative și 
financiare. 
 Modernizare a spațiilor de învățământ și de cercetare științifică existente, 
prin:  

 dotarea și/sau completarea cu aparatură de laborator și materiale necesare, 
atât pentru a asigura studenților condițiile optime de desfășurare a 
activităților didactice, cât și pentru activitățile de cercetare;  

 actualizarea și întreținerea dotărilor din sălile de curs, amfiteatre și 
laboratoare pentru asigurarea unor activități de învățământ și cercetare 
performante; 

 realizarea paginii WEB a facultății, în mod profesional (firmă specializată), 
atât în limba română, cât și în engleză pentru o mai bună vizualizare a 
activității desfășurate în cadrul facultății; 

 Strategia financiară a departamentului trebuie să aibă la bază echilibrul 
dintre venituri și cheltuieli, identificarea de noi surse de venit și reducerea pe cât 
posibil a cheltuielilor. 
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 ACTUL MANAGERIAL 
 

Din punctul meu de vedere, directorul de departament are responsabilitatea 
de a crea și de a întreține un climat colegial favorabil performanței, prin 
manifestarea personalității fiecăruia în condițiile respectului de sine și față de 
ceilalți. 

Acest Plan Managerial propus este perfectibil și poate suferi îmbunătățiri și 
completări generate pe de o parte de dinamica factorilor legislativi și economici, iar 
pe de altă parte de recomandările venite din partea colegilor și colaboratorilor. 

Stilul managerial propus, va fi ghidat după următoarele direcții: 
 comunicare și transparență în actul managerial; 
 întâlniri periodice cu directorii celor două departamente în vederea 

armonizării relațiilor, în special cele de ordin financiar; 
 dezvoltarea spiritului colegial și readucerea sentimentului că aparținem 

acestei facultăți/departament; 
 luarea de decizii ca urmare a dialogului și cu suportul majorității; 
 modalitatea de atribuire a sarcinilor să fie bazată pe competențele, 

convingerile și aspirațiile fiecărui membru al departamentului; 
 colaborarea deschisă cu Liga Studenților și personalul nedidactic; 
 relații de colaborare cu liderii sindicatului din cadrul facultății. 
În încheiere pot spune că punerea în practică a acestui Plan Managerial va 

necesita implicare, la diferite niveluri de decizie, a tuturor colegilor. Voi face tot ce 
îmi stă în putință ca  Departamentul de inginerie și management să devină superior 
etalon pentru Universitatea Politehnica Timișoara, să facă față cu brio concurenței 
tot mai acerbe și totodată să se integreze în mediul socio-economic specific zonei. 
 
 
 
 
Hunedoara,                                                                                                                S. l. ec. dr. ing. Vasile ALEXA 
20.12.2019 


