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 Recesiunea economică, dar şi cea educaţională din ultimul timp impun 

atitudini şi concepţii noi, atât în domeniul economic, social şi educaţional, în mod 

special în învăţământul superior. În domeniul educaţional recesiunea poate fi depăşită 

prin descoperirea în fiecare din noi a propriei valori intelectuale, având ca rezultat 

dezvoltarea şi perfecţionarea comunităţii noastre academice, în primul rând, dar şi a 

întregii societăţi româneşti. Calitatea în educaţie şi învăţământul centrat pe student 

sunt cuvintele de ordine din ziua de azi şi au ca scop îmbunătăţirea ocupării 

profesionale, a coeziunii sociale, a performanţei şi competitivităţii.  

 Starea învăţământului superior din România, privit din interiorul său, poate fi 

percepută ca având un nivel relativ ridicat de calitate, dar analizându-l din exterior, 

din punct de vedere al mediului de afaceri, se caracterizează ca un sistem izolat, de 

sine stătător, incoerent în acţiuni, lipsit de finalitate şi fără legătură cu piaţa muncii şi 

evoluţiile în plan mondial.  

 Este necesară în acest moment o reformare a modului de abordare a procesului 

de învăţământ, reformă apărută odată cu noua lege a educaţiei, dar ca orice reformă 

aceasta nu este uşoară. Există două modalităţi de abordare. Prima „vede” viitorul doar 

ca o prelungire a prezentului, impunând soluţionarea în succesiune a problemelor, câte 

una la un moment dat, pentru o ameliorare treptată a prezentului. Cea de a doua 

abordare, concepe viitorul drept ceva nou, ceva care trebuie creat pornindu-se de la un 

plan amplu, bazându-ne pe tot ceea ce s-a construit până acum, dar pentru realizarea 

căruia trebuie să ne străduim cu toţii, împreună. 

 Cu toţii putem să contribuim la crearea unui sistem de educaţie performant, 

care să ducă societatea românească la un nivel de competitivitate europeană. 

 

1. Premisele programului managerial 

 Depunerea candidaturii pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice are în vedere, în primul rând, activitatea mea profesională de peste 17 ani, 

din care în ultimii 6 ani din această perioadă fiind implicat în managementul 

universitar ca şef al catedrei Discipline Aplicative, respectiv ca Director al 

Departamentului de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă. În al doilea rând, decizia 

depunerii candidaturii are în vedere solicitarea şi susţinerea colegilor din facultate 
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care consideră că experienţa şi managementul universitar pe care îl voi aplica va avea 

drept consecinţă atingerea unui nivel de performanţă superior, respectiv continuarea 

direcţiilor şi a preocupărilor iniţiate de actuala conducere. 

În acest sens, iată câteva direcţii care considerăm că trebuie urmate în perioada 

următoare: 

1. O atitudine activă faţă de recrutarea studenţilor pentru domeniul 

economic. 

2. Consolidarea interacţiunii student-profesor, a cooperării şi implicării 

studenţilor în procesul educaţional. 

3. Intensificarea acţiunilor facultăţii pe plan local cuantificate prin 

creşterea vizibilităţii facultăţii şi a ofertelor educaţionale. 

4. Angajarea facultăţii în societate prin participarea la diferite proiecte ale 

societăţii civile. 

5. Încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice în domeniul economic dar 

şi interdisciplinar cu posibilitatea creării de posturi în cercetare pe termen lung. 

 În contextul socio-economic actual, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice 

va consta în:  

  - promovarea procesului educaţional prin: învăţare, educaţie, 

cunoaştere, ştiinţă, activităţi didactice şi de cercetare în beneficiul colectivului, dar şi 

a societăţii, o educaţie care să dezvolte liber, integral şi armonios o individualitate 

umană, formarea unor personalităţi autonome cu un bagaj variat de cunoştinţe, 

educare a spiritului antreprenorial, participare activă în societate, incluziune socială şi 

angajare pe piaţa muncii; 

  - furnizarea unei oferte educaţionale de nivel internaţional prin 

programe de studii universitare, postuniversitare, de formare continuă şi alte forme, de 

înaltă calitate; 

  - promovarea unui învăţământ orientat spre creativitate, bazat pe 

competenţe şi abilităţi de utilitate directă pentru societate; 

  - promovarea unui învăţământ centrat pe student; 

  - formarea de specialişti care să se poată integra rapid într-un mediu 

concurenţial; 

  - conceperea şi realizarea de proiecte de cercetare ştiinţifică de mare 

interes şi înscrierea facultăţii în circuitul internaţional de valori; 
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  - consultanţă prin intermediul Centrului de Cercetări Aplicative şi 

Consultanţă în Economie (CCECA) din cadrul facultăţii, absolut necesară pentru 

transformarea facultăţii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii recunoscut 

în zona de vest a ţării şi de ce nu pe plan naţional şi chiar şi internaţional. 

 Respectarea misiunii facultăţii reprezintă scopul final al acestui plan 

managerial.  

 

2. Managementul activităţilor educaţionale 

 Evaluările instituţionale realizate de către MECTS în anul 2011 au cotat cele 

două programe de studii ale facultăţii noastre în categoria D (domeniul: Relaţii 

Economice Internaţionale) respectiv E (domeniul: Contabilitate), în condiţiile în care 

evaluarea au făcut-o cei de la universităţile de stat, iar universităţile particulare, toate, 

au fost clasificate în categoria „C”. Totuşi, aceste rezultate confirmă realizările 

importante în domeniul valorificării ofertei educaţionale a facultăţii, dar, relevă 

totodată şi faptul că, pentru a deveni o facultate de prestigiu în zona de vest a ţării sunt 

necesare măsuri de orientare spre performanţă a programelor de studii. 

 Scăderea drastică a natalităţii din anii '90 şi recesiunea economică prelungită 

au determinat, în ultimul an, o slabă acoperire a cifrelor de şcolarizare cu implicaţii 

semnificative asupra posibilităţilor de asigurare a finanţării necesare.  

 În acest context, orientarea mai accentuată spre cerinţele de pe piaţa muncii a 

programelor educaţionale ale facultăţii este imperios necesară. Este necesară 

adaptarea procesului educaţional într-o manieră atractivă, centrat pe nevoile 

studentului, pe interesele lor de cunoaştere, astfel încât absolventul să aibă un profil 

de competenţe cât mai complex, capabil să se adapteze flexibil la o piaţă a muncii tot 

mai dinamică şi a unei explozii informaţionale continue. Este nevoie de crearea unei 

reţele de parteneri instituţionali, cu care facultatea să aibă strânse relaţii de colaborare.  

 Totodată, se impune o apropiere reală de comunitatea de absolvenţi (alumni) 

ai facultăţii, care în prezent nu este valorificată (în special pentru nivelul licenţă), 

conducând la necunoaşterea situaţiei reale privind inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor şi traseul profesional al acestora. 

 Educaţia depinde mai degrabă de motivaţia studentului decât de cerinţele 

sociale. Pentru formarea universitară a studentului există două posibilităţi. Prima, 

potrivit căreia formarea universitară trebuie să fie realizată prin transmiterea 

sistematică de cunoştinţe, în care s-ar realiza satisfacerea profesională a cadrelor 
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didactice şi un comportament pasiv din partea studenţilor. A doua, presupune ca 

formarea universitară să fie concepută în funcţie de interesele, necesităţile şi 

obiectivele accentuării independenţei studenţilor, având ca principal rezultat realizarea 

unui comportament activ al studentului. 

 „Dascălul este o făclie care se mistuie luminând pe alţii şi nu-i pe lume o 

carieră care să ceară mai multă muncă, mai desăvârşită voinţă şi mai straşnică 

perseverenţă, decât munca dăscălească” spunea un vechi cărturar român.  

 Cadrul didactic universitar trebuie să fie un model pentru tânărul student, 

căruia să îi ofere o motivaţie de a studia, de a-şi însuşi cunoştinţele în mod 

independent pornind de la propriul lor interes şi propria curiozitate. 

 Crearea în cadrul facultăţii a Departamentului de Învăţământ cu Frecvenţă 

Redusă a asigurat un cadru instituţional adecvat pentru gestionarea activităţilor de 

învăţământ la distanţă. Implicarea cadrelor didactice în activităţile specifice 

Învăţământului cu Frecvenţă Redusă a fost pe măsura aşteptărilor, astfel încât 

rezultatul final a fost atins şi anume acreditarea programului Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune – Frecvenţă Redusă. 

 Revoluţia digitală a influenţat fiecare aspect al vieţii oamenilor, de la modul în 

care comunică şi îşi fac cumpărăturile, la modul în care lucrează sau învaţă. În noua 

societatea contemporană se pune accent pe crearea de programe de tip distance 

learning şi long-life learning. În contextul demografic actual aceste tipuri de programe 

sunt într-o continuă creştere şi se prezintă ca o oportunitate de valorificare a acestora 

de către facultate. 

 În managementul activităţilor educaţionale obiectivul strategic al echipei 

manageriale constă în promovarea calităţii procesului educaţional la nivel de licenţă şi 

master prin crearea de competenţe profesionale şi transversale, spirit antreprenorial şi 

conectarea acestuia la cerinţele de pe piaţa muncii. 

 În mandatul 2012-2016 facultatea noastră va proceda, în prima parte a 

perioadei, la reacreditarea specializărilor de licenţă Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune - Zi şi Economie şi Afaceri Internaţionale - Zi, dar şi a specializărilor de 

master Auditul şi Evaluarea Întreprinderii şi Strategia Afacerilor în Mediul European, 

respectiv a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune – Frecvenţă Redusă 

la sfârşitul mandatului.  

 În acest sens, în ceea ce priveşte procesul educaţional din facultate ne 

propunem următoarele obiective, la nivel de: 
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Conţinut educaţional 

 - reevaluarea şi actualizarea planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină 

atât pentru programele de studiu de licenţă, cât şi pentru masterat, în vederea corelării 

acestora într-o mai bună măsură cu cerinţele pieţei muncii. Astfel, se va intensifica 

activitatea grupurilor de analiză-diagnostic pe pachete de discipline şi propunem ca în 

cadrul analizei curriculare să fie consultaţi reprezentanţi ai mediului economico-

social; 

 - crearea unui sistem suport multimedia pentru elaborarea materialelor 

didactice în concordanţă cu cerinţele tehnologiei e-learning. 

Metode de predare 

 - oferirea de suport logistic pentru utilizarea tehnicilor moderne de predare 

(laptop + videoproiector) atât pentru curs cât şi pentru seminar la toate disciplinele; 

 - oferirea de training-uri pentru cadrele didactice pentru crearea de noi 

materiale de învăţare (pentru toate specializările şi formele de învăţământ) şi materiale 

auxiliare; 

 - realizarea unei platforme educaţionale on-line a facultăţii; 

 - realizarea de materiale auxiliare (prezentări PowerPoint ale cursurilor) şi 

postarea acestora pe platforma on-line a facultăţii. 

Evaluare prin examen 

 - implementarea la toate disciplinele a sistemului de examinare a cunoştinţelor 

studenţilor GRILEX (realizat în cadrul facultăţii şi implementat la câteva discipline) 

prin care se elimină orice posibilitate de fraudă şi corupţie; 

 - evaluarea studenţilor în urma efectuării de diferite proiecte, notarea 

efectuându-se atât de către cadrul didactic, cât şi de către grupul de lucru. 

Domenii de studiu 

 - elaborarea unui plan concret de acţiune în vederea creşterii în ierarhizarea 

programelor de studii şi plasarea acestora într-o categorie superioară astfel încât să fie 

îndeplinite condiţiile minime pentru desfăşurarea programelor de master; 

 - crearea de noi specializări de licenţă şi master doar în condiţiile în care 

acestea pot avea un impact pozitiv asupra evoluţiei viitoare a facultăţii; 

 - crearea de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă, flexibile, avizate de MECTS prin ordin de ministru (conform Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, şi metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a 
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programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă) 

finalizate cu certificate. 

 

3. Managementul cercetării ştiinţifice 

 Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii 

„TIBISCUS” din Timişoara de a ajunge la un nivel de competitivitate şi performanţă 

cât mai ridicate devine, odată cu situaţia actuală a învăţământului superior economic, 

în general, şi cu situaţia actuală a universităţii noastre, în particular, tot mai complexă 

şi mai dificilă ca oricând. Una dintre componentele de bază ale funcţionării unei 

instituţii academice o reprezintă activitatea de cercetare ştiinţifică. Delimitarea dintre 

cercetare şi învăţământ/formare din învăţământul superior este greu de stabilit, dar 

aceste două activităţi sunt strâns legate: o bună parte dintre profesori exercită ambele 

activităţi şi baza materială (clădiri, instrumente, echipamente) este folosită pentru 

ambele activităţi. Condiţia principală ca o activitate să fie considerată activitate de 

cercetare este ca ea să fie direct legată de un proiect care să aibă caracter de noutate. 

 Pe parcursul ultimilor 6 ani, în facultatea noastră au fost desfăşurate atât 

activităţi de cercetare fundamentală (având drept scop dobândirea de noi cunoştinţe cu 

privire la fenomene şi procese, dar şi a formulării şi verificării de ipoteze, modele 

conceptuale şi teorii) precum şi activităţi de cercetare aplicativă (având drept scop 

utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse, 

tehnologii şi servicii). 

 Un mod de acţiune specific activităţii de cercetare îl reprezintă inovarea. 

Inovarea ştiinţifică şi tehnologică poate fi considerată ca transformarea unei idei, fiind 

o activitate orientată către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-

dezvoltării în sfera economică şi socială. Ţările dezvoltate ale U.E., pun un mare 

accent pe procesul de inovare şi pe crearea de întreprinderi inovatoare considerând pe 

bună dreptate că inovarea este un proces complex, care continuă pe cel de cercetare, 

făcând practic legătura sistemului de cercetare-dezvoltare cu piaţa, permiţând astfel 

transformarea progreselor cercetării în beneficii pentru societate. 

 În acest context general, poziţionarea activităţii de cercetare ştiinţifică a 

Facultăţii de Ştiinţe Economice din ultimii ani este dată, pe de o parte, de situaţia 

rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică, iar pe de altă parte, de resursele 

antrenate în respectivele activităţi. 
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 O analiză succintă a activităţii de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe 

Economice permite identificarea unui set de probleme ce trebuie abordate şi rezolvate 

în viitorul apropiat. 

 Principalul obiectiv strategic al cercetării ştiinţifice pe care echipa managerială 

şi-l propune este dobândirea unui real prestigiu instituţional al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, care să sprijine dobândirea unei poziţii superioare în ierarhizarea 

domeniilor de studiu. 

 Obiectivul general se poate realiza prin aplicarea unor măsuri imediate, care, 

concret, pe principalele obiective specifice, se prezintă astfel: 

   - instituirea de seminarii în cadrul departamentului cu rol în 

diseminarea, stimularea şi monitorizarea activităţii de cercetare; 

  - crearea unui program de cursuri pe teme de metodologia cercetării, de 

analiză şi interpretare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi redactare a rapoartelor de 

cercetare, respectiv întocmirea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice, accesibile tuturor 

angajaţilor facultăţii; 

  - continuarea organizării de conferinţe cu participarea unor 

personalităţi, invitaţi de marcă, atât din domeniul educaţional, economic, cât şi din cel 

de afaceri; 

  - susţinerea şi amplificarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice 

studenţeşti, cu orientarea temelor de cercetare pe tematica lucrărilor de licenţă a 

studenţilor şi de disertaţie, în cazul masteranzilor; 

  - reformarea de echipe mixte interdisciplinare care să preia atât 

tematici mai ample de cercetare, cât şi activităţi de consultanţă la firme şi companii 

internaţionale care operează în zona de vest a ţării; 

  - achiziţionarea de software cu tematică de cercetare ştiinţifică 

(inclusiv anti-plagiat), dar şi acces la bazele electronice de date; 

  - dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat ale centrului de cercetare 

CCECA din cadrul facultăţii; 

  - dezvoltarea şi implementarea unei platforme electronice pentru 

gestionarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare, respectiv gestionarea 

rezultatelor cercetărilor interdisciplinare, astfel încât să se realizeze diseminarea 

rezultatelor cercetării către comunitatea academică şi societate; 

  - stimularea cercetării prin instituirea unui premiu acordat cadrelor cu 

cele mai bune performanţe; 
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  - depunerea în continuare a eforturilor de indexare ISI Thomson a 

volumului Anale.Seria Ştiinţe Economie.Timişoara; 

 - indexarea volumului Anale.Seria Ştiinţe Economie.Timişoara şi în alte 

baze de date specifice domeniilor interdisciplinare ale facultăţii; 

  - stabilirea de relaţii de colaborare, atât în plan didactic, cât şi ştiinţific, 

în euroregiunea Dunăre-Mureş-Tisa-Criş, cu facultăţi din domeniul economic sau din 

alte domenii apropriate; 

  - sprijinirea studenţilor şi a cadrelor didactice în obţinerea de burse de 

studii în străinătate, prin programul de mobilizare ERASMUS; 

  - acreditarea Centrului de Cercetări Aplicative şi Consultanţă în 

Economie la nivel naţional; 

  - creşterea calităţii şi a numărului publicaţiilor (cărţi şi lucrări) 

ştiinţifice luate în calcul de CNATDCU şi CNCS pentru promovarea cadrelor 

didactice, precum şi la clasificarea domeniilor de studii şi a universităţilor; 

  - încurajarea publicării rezultatelor în reviste cu factor relativ de impact 

pozitiv ISI;  

  - mediatizarea iniţiativelor facultăţii în domeniul cercetării ştiinţifice ca 

un mijloc de creştere a prestigiului facultăţii şi a universităţii. 

 Prin implementarea acestor măsuri în domeniul cercetării ştiinţifice ne 

propunem să atingem următoarele rezultate: 

   - publicarea în următorii 4 ani a cel puţin 4 articole de conţinut 

economic în reviste cu factor relativ de impact pozitiv ISI; 

   - semnarea de parteneriate cu centre de cercetare internaţionale 

recunoscute; 

  - punerea la punct a unui sistem informatic on-line, transparent şi rapid, 

de gestionare a realizărilor Facultăţii de Ştiinţe Economice pe linia participării la 

conferinţe/congrese şi a publicării în reviste de prestigiu; 

  - creşterea capacităţii de atragere de fonduri pentru cercetare; 

  - elaborarea şi prezentarea unor oferte coerente de servicii de cercetare 

şi consultanţă acordate instituţiilor publice sau private, precum şi persoanelor fizice 

interesate. 
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4. Infrastructura Facultăţii de Ştiinţe Economice 

 Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „TIBISCUS” din 

Timişoara îşi desfăşoară activitatea în spaţiul din Str. Daliei nr. 1/A, spaţiul fiind 

închiriat de către Universitate de la Grupul Şcolar „Ion Mincu” din Timişoara. Spaţiul 

de desfăşurare a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice este alcătuit din 18 săli, dintre care 10 săli pentru desfăşurarea activităţilor 

didactice şi de cercetare, 4 laboratoare informatizate iar restul fiind spaţii 

administrative. La aceste spaţii de învăţământ se adaugă şi cele aferente secretariatelor 

Caransebeş şi Beiuş, în număr de 2 spaţii pentru activitatea administrativă, rezultând 

un număr total de 20 spaţii destinate activităţilor didactice, de cercetare şi 

administrative. 

 Toate spaţiile destinate procesului de învăţământ corespund standardelor 

specifice ARACIS pentru desfăşurarea procesului educaţional. 

 În perioada anilor universitari 2012-2016, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice se va continua politica de modernizare a spaţiilor de învăţământ precum şi 

a dotărilor aferente. Astfel, se are în vedere achiziţia de aparatură şi tehnică de calcul 

modernă necesară pentru dotarea spaţiilor de învăţământ, respectiv, crearea de noi 

laboratoare destinate studenţilor şi cadrelor didactice. Se va acţiona în sensul 

întreţinerii de calitate a spaţiilor de învăţământ, a grupului sanitar şi a sălii 

profesorale, toate acestea în contextul în care spaţiul facultăţii este restrâns iar 

fondurile disponibile pentru astfel de activităţi se distribuie la nivel de universitate. 

 Obiectivul strategic al noii echipe manageriale are în vedere înfiinţarea unui 

centru de simulări economice, destinat cu precădere studenţilor de la specializarea 

Economie şi Afaceri Internaţionale în parteneriat cu unul sau mai mulţi 

investitori/sponsori, ce va dispune de dotare cu tehnică de calcul de ultimă generaţie şi 

pachete software specializate pentru simularea activităţilor la bursă, a strategiilor de 

afaceri, precum şi a unui laborator destinat desfăşurării orelor de limbi străine. 

 Din punctul de vedere al Departamentului Învăţământ cu Frecvenţă Redusă 

infrastructura acestuia se contopeşte cu cea a facultăţii. La nivelul Învăţământului cu 

Frecvenţă Redusă am trecut de o primă etapă foarte importantă, aceea a acreditării 

programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune – Frecvenţă Redusă, 

dar ne vom apropia spre sfârşitul mandatului de etapa de reacreditare a acestuia, etapă 

în care vor fi evaluate toate activităţile (atât cele didactice, cât şi cele administrative) 

desfăşurate pe durata celor 5 ani parcurşi de la acreditare. Astfel, ne vom preocupa cu 
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precădere să menţinem învăţământul la forma Frecvenţă Redusă la parametrii optimi 

de funcţionare, atât din punct de vedere didactic cât şi administrativ. Ne dorim ca pe 

perioada acestui mandat să putem pune la dispoziţia Departamentului Învăţământ cu 

Frecvenţă Redusă o infrastructură modernă (finanţată din fonduri nerambursabile pe cât 

posibil) pentru realizarea materialelor didactice în format multimedia, dar şi pentru 

realizarea instruirii on-line a studenţilor de către cadrele didactice cu ajutorul unei 

platforme software inovative. 

 Infrastructura Centrului de Cercetări Aplicative şi Consultanţă în Economie 

(CCECA), centru de cercetare instituţional aflat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, este slab dezvoltată existând la ora actuală doar o bibliotecă cu un număr 

de aproximativ 300 titluri, neexistând acces la bazele de date on-line atât de necesare 

acestei activităţi. Totodată, facultatea nu dispune de un program anti-plagiat care să 

permită verificarea autenticităţii rezultatelor cercetării. 

 Centrul de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Economice trebuie să creeze toate 

condiţiile necesare pentru dinamizarea activităţii de cercetare. În acest sens, se va 

amenaja, prin finanţarea proprie a centrului, un laborator de cercetare dotat cu computere 

pe care să fie instalate programe informatice specifice activităţii de cercetare şi cu 

acces la bazele de date on-line. 

 Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice dispune de un spaţiu adecvat în 

raport cu solicitările de până acum ale studenţilor. În măsura în care studenţii vor 

conştientiza importanţa studiului individual cu siguranţă că locaţia actuală va deveni 

insuficientă în raport cu necesarul impus de numărul de studenţi ai facultăţii. 

 Ca obiectiv strategic aferent infrastructurii, echipa managerială îşi propune 

asigurarea unei baze materiale adecvate noilor cerinţe privind desfăşurarea activităţilor 

didactice şi de cercetare. 

 

5. Managementul resurselor umane 

 Resursele umane înalt calificate, competente şi competitive reprezintă cheia de 

succes a oricărei activităţi. În contextul creşterii numărului de studenţi din perioada 

2006-2008, politica de recrutare s-a orientat aproape exclusiv spre persoane tinere, 

competente şi competitive cu abilităţi didactice. Prin Legea Educaţiei nr. 1/2011 se 

creează o stare antagonică, uneori uşor conflictuală, între cele două abilităţi ce trebuie 

să caracterizeze un cadru didactic: cea didactică şi cea de cercetare. Legea Educaţiei 

din 2011 subliniază importanţa activităţii didactice dar o accentuează pe cea de 
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cercetare ştiinţifică definind-o ca fiind elementul cheie în procesul de ierarhizare a 

universităţilor din România.  

 O analiză succintă a corpului profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice ne 

arată că dispunem de un colectiv de 32 cadre didactice preponderent tinere (media de 

vârstă fiind 40 ani), flexibile, cu competenţe sporite în zona didactică, administrativă 

şi profesională, dar cu un număr destul de mic de colegi cu potenţial de cercetare. 

 În ceea ce priveşte structura personalului didactic al facultăţii se constată că 

cea mai mare pondere o deţin cadrele didactice tinere (în număr de 19), cu vârsta sub 

40 de ani. În strategia de dezvoltare a facultăţii noastre vârsta nu trebuie să primeze în 

detrimentul valorii profesionale. De aceea, consider că în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice trebuie să se constituie o comunitate academică alcătuită deopotrivă atât 

din tineri talentaţi, cât şi din cadrele didactice cu mare experienţă. 

 Pornind de la acest fapt, în cadrul colectivului Facultăţii de Ştiinţe Economice 

trebuie să existe o comunitate armonioasă şi performantă, iar fiecare dintre noi trebuie 

să-şi asume responsabilitatea obţinerii unor rezultate notabile şi măsurabile în cele 

două domenii: didactic şi cercetare. 

 Resursele umane dintr-o facultate nu se rezumă doar la componenta personal 

didactic, ci include şi materia primă – studenţii - fără de care procesul didactic nu se 

poate desfăşura.  

 În condiţiile în care, în România, populaţia şcolară scade de la an la an, se 

constată o diminuare a numărului de studenţi de la programele de studii de licenţă şi 

master, atât la forma de învăţământ Zi, cât şi la forma de învăţământ cu Frecvenţă 

Redusă.  

 În ultimii şase ani numărul de studenţi din România a scăzut cu aproximativ 

25% faţă de anul 2006. Urmărind evoluţia populaţiei şcolare din nivelul primar, 

gimnazial şi liceal se constată că nici în viitorul apropiat situaţia nu se va ameliora în 

învăţământul superior. 

 Principalii factori care au condus la situaţia prezentată sunt: 

  - regresul numărului de absolvenţi de liceu;  

  - gradul redus de promovabilitate la bacalaureat; 

  - interesul scăzut al candidaţilor pentru locuri cu taxă, în condiţiile în 

care există locuri bugetate la universităţile de stat; 

  - insuficienta promovare a ofertei educaţionale a facultăţii dar şi a 

universităţii. 



 13

Trendul descrescător, atât al numărului de studenţi, cât şi de masteranzi se 

încadrează în tendinţele înregistrate în toate universităţile din România, în care 

factorul hotărâtor îl reprezintă examenul de bacalaureat, respectiv cifrele de 

şcolarizare reduse pentru care există acreditare ARACIS. 

 Ca obiectiv strategic aferent resurselor umane, echipa de management îşi 

propune optimizarea resurselor umane în vederea obţinerii de excelenţă în domeniile: 

educaţional, cercetării, administraţiei şi profesional. 

 În ceea ce priveşte recrutarea de personal, în contextul actual al fluctuaţiei 

numărului de studenţi admişi în anul I dar şi al baremurilor de evaluare instituţională, 

se va avea în vedere doar atragerea de resurse umane de mare valoare, cu abilităţi 

didactice şi de cercetare. 

 Din punct de vedere a personalului existent vom susţine cadrele didactice ale 

Facultăţii de Ştiinţe Economice în vederea îndeplinirii condiţiilor de promovare pe 

posturile de conferenţiar şi de profesor şi a condiţiilor de abilitare stipulate în actele 

normative, în condiţiile în care din totalul de 32 de cadre didactice 13 sunt lectori 

doctori. 

 Perfecţionarea continuă a personalului existent va fi o prioritate a echipei 

manageriale prin: 

• susţinerea programelor de dezvoltare a carierei cadrelor didactice; 

• realizarea unei ajustări între nevoile de dezvoltare personală a 

cadrelor didactice şi nevoile instituţionale ale facultăţii; 

• susţinerea participării tuturor cadrelor didactice la cursuri de 

perfecţionare a abilităţilor didactice şi de cercetare; 

• realizarea de întâlniri tematice ale cadrelor didactice din cadrul 

facultăţii cu mediul de afaceri; 

• schimburi de experienţă cu cadrele didactice din alte 

facultăţi/universităţi prin intermediul diverselor programe de mobilităţi (Erasmus 

etc.); 

• susţinerea participării tuturor angajaţilor din compartimentele 

administrative la cursuri de perfecţionare profesională. 

 Codul de etică şi deontologie profesională reprezintă un cadru de formalizare a 

unor reguli consensuale între membrii comunităţii academice, privitoare la modul de a 

acţiona în acelaşi spaţiu social. Propunerea echipei manageriale este de a asigura 

implementarea unui cod de etică şi deontologie profesională la nivelul facultăţii şi 
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intransigenţă faţă de cazurile în care angajaţii facultăţii încalcă prevederilor 

respectivului cod. 

 Remunerarea activităţii personalului didactic va avea în vedere în primul rând 

performanţa. Dorim implementarea, în condiţiile în care bugetul ne va permite, a unui 

sistem de salarizare flexibil care să recompenseze rezultatele remarcabile din 

activitatea de cercetare, profesională şi administrativă. 

 În ceea ce priveşte personalul auxiliar (nedidactic) al facultăţii se cuvine de 

precizat faptul că până în prezent acesta este în număr de 4 persoane, implicate la 

nivel de secretariat, număr ce acoperă nevoile actuale ale facultăţii din punct de 

vedere administrativ. Evoluţia numărului de studenţi, în special, din următorii ani ne 

va indica strategia ce va fi de urmat. 

 Este necesar de transmis, de către echipa de management, colectivului 

Facultăţii de Ştiinţe Economice abordarea unei atitudini pozitive orientată spre 

schimbare şi cultură organizaţională în care inovarea, transformarea, dinamismul să 

fie acceptate pe deplin. 

 

6. Relaţia cu studenţii 

 În lumea afacerilor se spune că fără clienţi nu poţi exista. Studenţii/masteranzii 

trebuie să fie consideraţi clienţii noştri. O relaţie normală între facultate şi studenţi 

trebuie să se desfăşoare şi în afara activităţilor educaţionale, urmărind următoarele 

direcţii:  

 - crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională a 

studenţilor în vederea integrării active şi responsabile în societate; 

 - participarea voluntară a studenţilor la promovarea ofertei educaţionale a 

facultăţii în licee; 

 - realizarea de echipe formate din studenţi şi elevi de la clase cu profil 

economic implicate în diverse proiecte; 

 - organizarea pentru studenţii cu idei a unor workshop-uri pe teme 

antreprenoriale la care să participe şi reprezentanţi ai mediului de afaceri; 

 - stimularea voluntariatului studenţilor; 

 - schimburi de experienţă cu studenţii din alte facultăţi/universităţi prin 

intermediul diverselor programe de mobilităţi (Erasmus etc.); 

 - dezvoltarea deprinderilor studenţilor de a muncii în echipă; 
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 - dezvoltarea capacităţii studenţilor de a se integra şi a desfăşura activităţi într-

un mediu ce este supus diferitelor schimbări; 

 - înfiinţarea „Ziua Studentului Economist”; 

 - înfiinţarea organizaţiei studenţilor economişti din Universitatea „Tibiscus” 

din Timişoara; 

 - păstrarea pe o perioadă cât mai lungă de timp a legăturilor cu studenţii prin 

înfiinţarea unei puternice asociaţii alumni a Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

 

* 

***** 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 precum şi alte documente ancorate în 

evoluţia academică europeană se doresc a fi nu numai un set de acte, formal foarte 

generoase, ci şi un program amplu de reformare a învăţământului românesc care are 

drept principali actori întreaga comunitate academică românească: profesori, 

cercetători şi studenţi. 

 Creativitatea şi flexibilitatea în cadrul procesului de conducere va sta la baza 

sporirii calităţii şi eficienţei întregii activităţi de la nivelul facultăţii prin stimularea, 

promovarea şi sprijinirea soluţiilor inovatoare. 

 Îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse se poate realiza doar printr-o 

politică managerială responsabilă, perseverentă, transparentă şi activă, în comun cu 

întregul corp didactic, iar setul de principii a întregii echipe manageriale este bazat pe 

încredere, calitate şi finalitate în actul decizional. 

 Trebuie să dăm tinerilor ocazia să viseze şi să-şi dezvolte propriile capacităţi 

creatoare căci doar astfel studentul îşi va întrece profesorul. 

 

 

09 octombrie 2012 

 

    Conf. univ. dr. Alin Munteanu 


