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CADRUL NORMATIV 

 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării științifice nr. 3751/29.04.2015 de aprobare a 

3. Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și alegere a structurilor și 

funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior; 

4. Carta Universității ”Tibiscus” din Timișoara; 

5. Regulamentul de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul Universității 

”Tibiscus” din Timișoara, ediția a II-a. 

6. Hotărârea de Guvern nr. 299/09.04.2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor 

și al specializărilor /programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de 

învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021. 

 

ARGUMENT PRIVIND CANDIDATURA 

 

Principalele argumente care au stat la baza deciziei de a candida pentru funcția de Decan 

al Facultății de Calculatoare și Informatică Aplicată sunt:  

➢ Sunt absolventă a acestei facultăți, mi-am desfășurat aproape întreaga activitate 

profesională în cadrul Facultății și pot spune că am crescut în colectivul acestei facultăți, 

pentru dezvoltarea căreia mi-am canalizat toate energiile;  

➢ Am participat activ la consolidarea Facultății începând cu anii studenției.  

 

Prin planul managerial pe care îl propunem se încearcă să se îmbine, pe termen scurt, 

mediu și lung, principii, valori, politici, direcții de dezvoltare și măsuri bine conturate, care 

abordează într-un mod inovativ problemele globale ale facultății în contextul actual și 

problemele punctuale care răspund nevoilor și preocupărilor fiecărui membru al comunității 

acesteia, fie el cadru didactic, student sau personal didactic auxiliar si administrativ. Facultatea 

de Calculatoare și Informatică Aplicată reprezintă un brand care s-a impus pe piața pregătirii 

forţei de muncă înalt calificată din cadrul domeniului IT şi trebuie să-şi întrețină și să-și dezvolte 

acest renume. 

 

MISIUNEA FACULTĂȚII 

 

Planul managerial pentru mandatul 2020-2024, conceput în vederea creşterii performanţei, 

ocupării unei poziţii de excelenţă loco-regională, poate avea următoarele direcţii prioritare:  

• Consolidarea procesului de învăţământ pe toate nivelurile de studii;  

• Consolidarea şi creşterea prestigiului didactic şi ştiinţific al membrilor facultăţii;  

• Transformarea cercetării într-o modalitate de atragere a resursei umane de valoare în 

colective de cercetare și ca premiză de dezvoltare a bazei materiale;  

• Consolidarea legăturilor cu alte universități, cu comunităţi ştiinţifice şi profesionale 

pentru creşterea vizibilităţii facultăţii şi universităţii pe plan naţional şi international 

• Consolidarea poziţiei Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) ca 

facultate orientată spre educaţie şi cercetare în spaţiul universitar naţional şi european, 

prin dezvoltarea unui mediu academic dinamic, creativ, care să stimuleze dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice şi studenţilor, creşterea factorului de impact a 

facultăţii în comunitatea locală, regională şi naţională. 

 



 
 

 

 

 

Misiunea Facultății de Calculatoare şi Informatică Aplicată constă în: 

 

a) promovarea învățării, educației, cunoașterii și științei, prin activități didactice și de 

cercetare în beneficiul societății, dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 

individualității umane, formarea unor personalități autonome, educarea spiritului 

antreprenorial, a participării cetățenești active în societate, incluziune socială și 

angajare pe piața muncii; 

b) furnizarea unei oferte educaționale de nivel International, prin programe de studii 

universitare, postuniversitare, de formare continuă și alte forme de educație, de înaltă 

calitate, care să contribuie la generarea unei resurse naționale competitive, capabile să 

acționeze și să se adapteze eficient la realitățile societății actuale și viitoare; 

c) susținerea fermă a procesului de dezvoltare economică, socială, științifică și culturală a 

comunității locale, regionale și naționale prin implicare directă, în acord cu nevoile și 

solicitările acestora; 

d) promovarea unui învățământ orientat spre creativitate, bazat pe competență și abilitați 

de utilitate directă pentru societate; 

e) promovarea unui învățământ centrat pe student. 

 

Obiectivul principal al FCIA este formarea de profesioniști în domeniul IT, stimularea 

activității de cercetare cu accent pe aspectele inovative, parteneriatul cu mediul public şi privat 

pentru transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, stimularea continuă a performanței 

membrilor comunității academice ȋn plan didactic şi științific. 

 

 

MANAGEMENTUL CALITATII 

 

Pentru a răspunde provocărilor în ce privește performanța și responsabilitatea, 

învățământul universitar  trebuie sa își impună standarde ridicate. Facultatea de Calculatoare și 

Informatică Aplicată trebuie să participe activ la transformarea Sistemului de Management al 

Calității din Universitatea Tibiscus din Timișoara, conform direcțiilor propuse în Standardele de 

Asigurare a Calității în Spațiul European al Învățământului Superior. 

În cadrul facultății voi urmări realizarea unei conduite orientate spre calitate în educație, 

nu doar sub aspectul prestației ci prin integrarea nevoii în cultura națională, prin următoarele 

obiective: 

a) dezvoltarea unei culturi a calității, în rândul studenților și a cadrelor didactice, 

b) asigurarea pregătirii profesionale performante a studenților, pentru a putea răspunde 

cerințelor economiei naționale și din Uniunea Europeană; 

c) eficientizarea activității în toate structurile și compartimentele facultății - academic, 

administrativ; 

d) creșterea continua a calității prestației universitare; 

e) alinierea a standardele instituțiilor de învățământ superior europene în privința 

managementului universitar, în vederea creării unei dimensiuni internaționale a facultății; 

f) creșterea încrederii comunității locale, regionale și naționale în capacitatea facultății de a 

presta o activitate de învățământ performantă. 

 

 

 

 



 
 

 

 

DEZVOLTAREA  ȘTIINTIFICĂ 

 

Sporirea competitivității învățământului universitar se realizează inclusiv prin activitatea 

de cercetare științifică desfășurată de membrii comunității academice. 

Activitatea de cercetare științifică constituie o componentă de bază a finanțării 

instituțiilor de învățământ superior, dar și un instrument capabil să sporească vizibilitatea 

internațională şi prestigiul acesteia 

În scopul îmbunătățirii şi dezvoltării cercetării științifice la nivelul Facultății de 

Calculatoare şi Informatică Aplicată, propun următoarele obiective: 

 

a) transformarea FCIA într-o instituţie recunoscută în domeniul cercetării-dezvoltării, care 

să asigure cadrul optim de manifestare cadrelor didactice şi studenților în activitatea lor 

de cercetare; 

b) identificarea unor direcţii de cercetare prioritare ale facultăţii în concordanţă cu strategia 

universității și resursele existente; 

c) atragerea de fonduri prin proiecte şi contracte de cercetare; 

d) dezvoltarea centrelor de cercetare ; 

e) menţinerea cotării CNCSIS a revistei facultăţii şi accederea la categorie superioară; 

f) creşterea ponderii de implicare în activitatea de cercetare a studenţilor masteranzi, cu 

valorificarea directă a rezultatelor acestora; 

g) susţinerea a activităţii de publicare a rezultatelor cercetării în reviste publicate în 

h) străinătate şi în volumele conferinţelor internaţionale de prestigiu; 

i) - susţinerea financiară a publicării lucrărilor ştiinţifice valoroase, atat ȋn reviste de 

specialitate cat și ȋn cadrul unor manifestări științifice prestigioase 

 

 

EDUCAȚIA 

 

Activitatea didactică reprezintă o activitate de bază a corpului profesoral din facultatea 

noastră, fapt care obligă o canalizare a tuturor eforturilor cadrelor didactice ȋn scopul creşterii 

prestigiului şi calităţii acesteia.  

În privința educatiei, obiectivele vizate pentru următorul mandat sunt: 

a) modernizarea continuă a curriculei universitare la toate programele de studii, conform 

noilor cerințe impuse de piața IT ȋn continuă transformare, atât la nivel național cat și 

internațional 

b) creșterea calității educației la nivelul celor doua cicluri organizate de facultate, licență și 

masterat, prin oferirea unor programe de studiu moderne, inovatoare, adaptate nevoii de 

cunoaștere a studentului, care să ofere un proces educațional creativ, de tip formativ, 

centrat pe rezultatele învățării și pe crearea de competente profesionale și transversale, și 

care conțin cele mai noi cunoștințe generate de către componenta de cercetare; 

c) modernizarea procesului didactic prin utilizarea pe scară largă a noilor tehnologii 

educaționale; 

d) realizarea evaluării continue a studenților prin verificări pe parcursul semestrelor, cursuri 

interactive, proiecte ȋn cadrul cercurilor studențești, referate științifice, stimularea muncii 

în echipă atât ȋn timpul laboratoarelor practice cat și a cursurilor; 

e) actualizarea continua a conținutului cursurilor, a lucrărilor de laborator și a proiectelor, în 

vederea compatibilizării lor cu viziunea de pe piața educațională globala și a mediului 



 
 

 

socio- economic; 

f) actualizarea permanentă a conținuturilor fișelor de disciplină pentru disciplinele 

obligatorii/facultative/opționale, în conformitate cu standardele europene şi cerinţele 

pieţei muncii; 

g) - încurajarea tuturor colegilor în privința evoluției profesionale, a performanței didactice 

şi ştiinţifice; 

 

h) ajustarea anuală a planurilor de învățământ și a programelor analitice, în sensul 

restructurării și alinierii permanente la standardele și cerințele în continua evoluție a 

sistemului de învățământ și pieței muncii; 

i) susținerea desfășurării unor programe de studii masterale moderne, interdisciplinare, 

realizate în colaborare regională sau internațională; 

j) dezvoltarea mobilităților internaționale pentru predare și învățare, atât pentru cadre 

didactice cât și pentru studenți. 

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI MATERIALE 

 

În general un obiectiv prioritar ȋl constituie promovarea prioritară a unui număr suficient 

de conferenţiari şi profesori pentru a atinge criteriile impuse de ARACIS şi a nu periclita 

acreditarea programelor de studii deja existente, astfel că ȋn continuare, prioritatea conducerii 

Facultății de Calculatoare şi Informatică Aplicată trebuie să constea ȋn asigurarea menținerii 

calității resursei umane existente de care depinde existenţa şi viitorul facultăţii. Obiectivul de 

bază pentru facultatea noastră trebuie să fie menținerea unui corp profesoral de elită cu 

respectarea criteriilor ARACIS, privind raportul cadre didactice /studenţi. 

În vederea valorificarii și dezvoltarii resursei umane, există câteva direcții: 

a) atragerea de fonduri suplimentare din activităţi de cercetare, consultanţă, servicii şi 

asistenţă de specialitate etc pentru posibilitatea majorării veniturilor nete ale personalului 

de cercetare, didactic şi administrativ; 

b) dezvoltarea resursei umane prin elaborarea unor planuri de dezvoltare a carierei a 

personalului academic şi de cercetare, consilierea tinerilor în realizarea acestor planuri şi 

introducerea mentorilor; 

c) dezvoltarea unui plan de pregătire constantă şi continuă a personalului didactic şi de 

cercetare, de participare activă la activităţi de formare continuă; 

d) reactualizarea grilei interne de evaluare a personalului didactic şi de cercetare din 

universitate; 

e) continuarea demersurilor pentru acordarea unor salarii diferenţiate în funcţie de 

performanţă pentru toate categoriile de personal; 

f) asigurarea posibilităţilor de promovare pentru toţi cei care satisfac grila internă a 

universităţii, precum şi cea stabilită la nivelul sistemului naţional de învăţământ; 

g) orientarea fiecărui angajat către autoperfecţionare; - sprijinirea formării pedagogice a 

cadrelor didactice tinere; 

h) sprijinirea procesului de abilitare a cadrelor didactice şi de cercetare; 

i) măsuri în vederea respectării Codului deontologic şi de etică al universităţii; 

j) creşterea continuă a bazei materiale a facultăţii, din fondurile universităţii sau pe proiecte 

de cercetare. 

 

 

 

 



 
 

 

 

IMAGINE ȘI COMUNICARE 

 

Creşterea prestigiului naţional şi internaţional reprezintă un obiectiv principal al planului 

managerial și este oglindită de calitatea resursei umane și de realizările acesteia. Imaginea 

facultatii trebuie promovata atat in tara cat și in strainatate, pentru corecta sa pozitionare pe harta 

informaticii mondiale.  

Pentu aceasta voi acționa prin: 

a) promovarea FCIA în scopul atragerii de studenți străini și de parteneriate de cercetare; 

b) popularizarea imaginii FCIA în liceele din Romania, în scopul atragerii de studenți din toate 

regiunile țării; 

c) participarea cadrelor didactice ale FCIA la diverse evenimente cu caracter didactic și 

științific: simpozioane, conferinţe, workshopuri, congrese naţionale și internaţionale; 

d) facilitarea schimbului de studenţi şi cadre didactice cu alte universităţi prin intermediul 

programelor de cooperare specifice. 

e) actualizarea permanentă a paginii web; 

f) menținerea legăturilor cu foștii absolvenți. 

 

 

STUDENȚII 

 

Pregătirea profesională a noilor generații de IT-iști care își desfășoară astăzi activitatea 

profesională în forme diverse, trebuie să reprezinte calea de urmat pentru FCIA. 

Studenții trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre şi deciziile facultăţii trebuie să fie 

luate împreună cu studenții şi pentru studenți.  

Relaţia dintre facultate şi studenţii săi va avea ca principal scop încurajarea participării 

studenților la toate activitățile facultății, identificarea metodelor și ideilor prin care interacțiunea 

studenților cu FCIA să fie efectiva, eficienta și benefica, în activitățile curente dinainte, din 

timpul și de dupa perioada de studenție. 

Actiunile prin care voi urmări realizarea acestui obiectiv sunt: 

a) implicarea activa a studentilor in toate activitatile FCIA cât și implicarea activă a 

reprezentanţilor studenţilor în activităţile coordonate de Consiliul facultăţii, pentru 

realizarea managementului educaţional şi consultarea acestora în deciziile legate de 

activitatea studenţilor; 

b) îmbunătățirea accesului la resurse academice oferite prin intermediul bibliotecii 

facultății, precum și de acces la resurse bibliografice informatice și/sau online; 

c) sprijinirea participării studenților la concursurile profesionale. 

 

 

Consider că planul managerial expus este pragmatic și ancorat în realitate, cu potențial de 

cristalizare a unui climat de încredere şi respect reciproc. Am convingerea că suntem o 

comunitate universitară valoroasă, dinamică şi puternică, deschisă către schimbul continuu de 

idei. Prin muncă individuală dar și colectivă vom putea răspunde cu succes cerințelor și 

exigențelor academice. 

 

 

Lect.univ.dr. Florentina Anica PINTEA 

Septembrie 2020 


