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1. ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR LEGALE PENTRU FUNCŢIA SOLICITATĂ  

Consider că îndeplinesc condițiile legale de eligibilitate pentru funcția de decan:  

 Sunt cadru didactic titular în Universitatea Tibiscus din Timișoara din anul 1997. 

 În perioada mandatului solicitat nu împlinesc vârsta legală de pensionare.  

 Nu am primit de-a lungul carierei didactice nici o sancțiune juridică, administrativă sau 

academică.  

 Nu sunt angajat în activități care să determine conflict de interese şi incompatibilități 

între activitatea desfășurată în facultate și alte tipuri de activități. 

 Apreciez că activitățile mele didactice, de cercetare şi profesionale sunt în conformitate 

cu statutul de cadru didactic și de membru al comunității academice a Universității.  

 În calitate de președinte a Comisiei de Etcă din cadrul Universității Tibiscus din 

Timișoara am dovedit aptitudini manageriale şi cunosc legislația referitoare la 

învățământul din România şi UE. 

 

  

2. INTRODUCERE 

 

În elaborarea prezentului program managerial am ținut cont de două coordonate:  

 situația actuală a Facultății de Drept și Administrație Publică 

 Planul Managerial de dezvoltare a Universității Tibiscus din Timișoara, prezentat de 

domnul rector prof. dr. Radu Răducan, aprobat de Senatul Universității.  

Prezentul plan managerial propune:  

 creșterea calității programelor de licență și masterat;  

 păstrarea unui climat de muncă academic în cadrul facultății;  

 dezvoltarea de relații de colaborare cu alte instituții de învățământ și cercetare din țară și 

străinătate precum și cu mediul economic.  

Toate măsurile propuse vor fi realizate în concordanță cu legislația în vigoare și cu standardele 

ARACIS, pe o perioadă de patru ani. 

 

 

 



3. OBIECTIVE GENERALE 

 

Obiectivele generale al planului managerial includ: 

 

 Asigurarea calităţii învăţământului din domeniul mecanic, asigurând formarea profesională 

şi umană riguroasă în contextul globalizării economice şi sociale. 

 Dezvoltarea cercetării ştiinţifice ca o componentă cu valoare adăugată actului educativ. 

 Promovarea resursei umane de calitate, prin atragerea de cadre didactice tinere. 

 Management transparent, eficient, bazat pe realitate.  

 Realizarea unui învăţământ performant, centrat pe student;  

 Refacerea bazei materiale.  

 

 

4. OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Obiectivele specifice sunt încadrate în următoarele categorii:  

 

4.1. Procesul didactic 

Voi urmări îmbunătățirea calității actului didactic în vederea creșterii impactului absolvenților pe 

piața muncii. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, propun următoarele acțiuni:  

 corelarea şi validarea interdisciplinară a curriculelor; 

 continuarea modernizării metodelor şi tehnicilor de predare, utilizarea metodelor 

interactive cu centrare pe nevoile studenţilor; 

 implicarea în crearea posibilitaţilor de învăţare şi transmitere a informaţiilor cu ajutorul 

platformelor tip e-learning; 

 dezvoltarea unor noi programe de formare continua  

  atragerea studenţilor într-un mod activ la procesul educativ, prin participarea la 

concursuri profesionale, la cercurile ştiinţifice; 

 responsabilizarea cadrelor didactice pentru desfăşurarea activităţilor de tutoriat şi 

consiliere a studenţilor, pe tot parcursul formării lor. 

 



4.2. Cercetare 

În ceea ce privește cercetarea, consider că trebuie asumate următoarele obiective specifice: 

 elaborarea unui plan strategic de cercetare al Facultăţii de Drept și Administrație Publică 

cu teme din domeniile noastre de interes şi cu cadre didactice care-si pot asuma aceste 

obiective; 

 stimularea cercetării interdisciplinare; 

 creşterea vizibilităţii internaţionale a facultăţii prin participări la congrese, simpozioane 

internaţionale, publicaţii în reviste cu factor de impact; 

 stimularea participării cu lucrări la Anale. Seria Drept; 

 cooptarea de studenţi în programele noastre de cercetare. 

 

4.3. Resursa umană 

Un bun management al resurselor umane este un factor de progres. În această direcţie, propun 

următoarele măsuri: 

 recrutarea absolvenţilor merituoşi ai facultăţii noastre în cariera didactică, având nevoie 

de tineri bine pregătiţi care să continue proiectele noastre; 

 stimularea personalului didactic şi nedidactic cu recompense corelate cu contribuţia 

individuală, fişele de autoevaluare fiind un reper în acest sens; 

 promovarea unei atmosfere colegiale, de colaborare între membrii comunităţii 

universitare. 

  

4.4 Studenţi 

Studentul este este indicatorul nostru de performanţă atât în procesul didactic cât și la locul de 

muncă pe care acesta îl ocupă sau îl va ocupa. Dacă reușim să oferim societății un jurist bine 

pregătit, responsabil, care își asumă fiecare acțiune desfășurată, înseamnă că ne-am făcut datoria. 

În acest sens propun următoarele măsuri: 

 existenţa unui dialog permanent cu reprezentanții studenților și cu fiecare student în 

parte, pentru a ne concentra atenția aasupra acţiunilor și nevoilor acestora; 

 crearea unor relaţii de parteneriat prin implicarea şi motivarea lor în activităţile didactice, 

ştiinţifice şi extracurriculare (acţiuni de sprijinire ale Ligii Studenţilor din Universitatea 

Tibiscus din Timișoara); 



 asigurarea condiţiilor corespunzătoare de învăţare prin modernizări ale spaţiilor alocate şi 

ale bazei materiale. 

 încurajarea participării studenţilor la cât mai multe programe de mobilitate ce permit 

schimburi de experienţă şi cunoaşterea altor sisteme de învăţământ. 

 

5. Concluzii 

Prezentul plan managerial este parte din misiunea asumată a Universităţii Tibiscus din 

Timișoara, pentru realizarea unei instituţii puternice în orașul Timișoara și în Regiunea de Vest a 

României.  

Dezvoltarea durabilă şi internaţionalizarea sunt concepte integrate în cursul formării, astfel incât 

putem spune că absolvenții sunt pregătiți pentru societatea în continuă schimbare. 

Promovarea unei paradigme a reuşitei studenţilor noştri poate fi realizată doar prin proiecte 

comune, într-un mediu academic de calitate, în cadrul unor relaţii interumane de colaborare și 

bună înțelegere. 
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