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PLAN OPERAŢIONAL  

Anul 2013 
Nr. 
crt. 

Domeniu  Activitati Perioada Responsabilitati Observatii 

1. Activitatea 
didactică 

Depunere la ARACIS a dosarelor de acreditare pentru 
programele de studii de licență, cursuri de zi 

Ianuarie 2013 Decan, Prodecan 
procesul de 
învățământ, Directori 
departamente 

 

Elaborarea manualelor pentru susţinerea examenului de 
licenţă 

Ianuarie – Februarie 
2013 

Decan, Prodecan 
procesul de 
învățământ, Directori 
departamente 

 

Controlul desfăşurării examenelor din sesiunea de iarnă 11.02 – 03.03.2013 Decan, Prodecani, 
Directori 
departamente 

 

Încărcarea pe site-ul FEAA a fișelor disciplinelor pentru 
programele de studii de la licență 

Februarie 2013 Prodecan proces de 
învățământ, Directori 
departamente, 
Inginer sistem 

 

Desfășurarea activității Comisiilor de analiză a procesului de 
învăţământ în vederea asigurării coerenţei şi eliminarea 
suprapunerilor între programele de studii de licenţă, masterat 
şi doctorat pentru fiecare domeniu în parte 

Ianuarie – Mai 
2013 

Prodecan proces de 
învățământ, Membri 
comisiilor 

 

Elaborarea Grilei I şi II pentru programele de studii de 
master 

Februarie – Martie 
2013 

Prodecan proces de 
învățământ, Directori 
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departamente 
Întocmirea portofoliului de programe de formare continuă şi 
acreditarea acestora 

Februarie – Aprilie 
2013 

Prodecan proces de 
învățământ, 
Responsabil formare 
continuă 

 

Exprimarea optiunilor de catre studenti pentru disciplinele 
optionale din anul universitar 2013-2014 

20.03 – 20.05.2013 Decan, prodecan 
managementul 
calității, secretariat 
facultate 

 

Depunere la ARACIS a dosarelor de acreditare pentru 
programele de studii de master, cursuri de zi şi programe de 
licenţă de la Drobeta Turnu Severin 

Mai 2013 Decan, Prodecan 
procesul de 
învățământ, Directori 
departamente 

 

Organizarea unui work-shop cu participarea reprezentanților 
angajatorilor pentru analiza corelării ofertei educaționale cu 
necesitățile pieței muncii 

Aprilie – Mai 2013 Decan, Prodecan 
procesul de 
învățământ, Directori 
departamente 

 

Planificarea examenelor din sesiunea de vară Mai 2013 Tutori de an, 
Secretariat 

 

Aprobarea comisiilor de licenţă şi de disertaţie pentru 
sesiunea iulie 2013 

Mai 2013 Prodecani, Consiliul 
Facultatii; 

 

Aprobarea comisiilor de admitere la studiile de licenţă şi 
master 

Mai 2013 Prodecani, Consiliul 
Facultatii; 

 

Controlul desfăşurării examenelor din sesiunea de vară Iunie – Iulie 2013 Decan, Prodecani, 
Directori 
departamente 

 

Desfăşurarea examenului de disertaţie 12 – 13.07.2013 Decan, Comisii de 
disertaţie 

 

Desfăşurarea examenului de licenţă 17 – 19.07.2013 Decan, Prodecani, 
Comisii de licenţă 

 

Desfăşurarea concursului de admitere Iulie, Septembrie 
2013 

Decan, Comisii de 
admitere 

 



Întocmirea ştatelor de funcţii pentru anul univ. 2013 - 2014 Iunie – Septembrie 
2013 

Prodecan, Directori 
departamente 

 

Organizarea procesului didactic în vederea începerii noului 
an universitar 

Septembrie 2013 Decan, Prodecani, 
Directori 
departamente 

 

2. Cercetarea 
ştiinţifică şi 
managementul 
calităţii 

Centralizarea rezultatelor din activitatea de cercetare pentru 
anul 2012 

Ianuarie – Februarie 
2013 

Prodecan cercetarea  

Centralizarea și analiza rezultatelor evaluării cadrelor 
didactice de către studenți pentru semestrul I 

Ianuarie 2013 Prodecan  

Finalizarea aplicaţiei informatice de evidenţă a activităţii de 
cercetare la nivelul FEAA 

Ianuiarie 2013 Prodecan cercetare, 
Colectiv de realizare 

 

Realizarea și analiza Raportului privind activitatea de 
cercetare pe anul 2012 

Februarie 2013 Prodecan cercetarea  

Pregătirea propunerilor de proiecte în cadrul competițiilor 
naționale și internaționale 

Permanent Prodecan cercetarea, 
Membri facultate 

 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii de cercetare pe anul 
univ. 2012-2013 

Permanent Decan, Prodecan, 
Consiliul Facultăţii 

 

Indexarea revistelor FEAA în cel puţin trei baze de date din 
lista MECTS 

Martie 2013 Prodecan cercetare, 
editori reviste 

 

Evaluarea calității programelor de studii de master Martie – Mai 2013 Decan, Prodecan, 
Comisia pt asig. 
calităţii 

 

Desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
scoase la concurs pe semestrul II. Finalizarea acestora 

Mai – Iunie 2013 Decan, Prodecan, 
Comisiile de 
concurs, Consiliul 
Facultăţii 

 

Evaluarea de către studenţi a activităţii desfăşurate de către 
cadrele didactice ale FEAA, pentru semestrul II 

Mai 2013 Decan, Prodecan, 
Comisia pt asig. 
calităţii 

 

    
Lansare Conferinţa ICONEC 2014 Septembrie 2013 Prodecan  

3. Comunicare şi Organizarea selecției cadrelor didactice care vor beneficia Februarie – Prodecan  



relaţii 
internaţionale 

de mobilități Erasmus în anul univ. 2012 – 2013 Septembrie 2013 
Organizarea selecției studenților care vor beneficia de 
mobilități Erasmus în anul univ. 2013 - 2014 

Martie 2013 Prodecan  

Realizarea unor materiale de promovare a facultăţii (pliante, 
broşuri etc.) 

Februarie 2013 Prodecan, Membri 
Comisiei de 
promovare 

 

Acțiuni de promnovare a FEAA în liceele din regiune Februarie – Aprilie 
2013 

Prodecan, Membri 
Comisiei de 
promovare 

 

Actualizare film de prezentare a FEAA Aprilie 2013 Prodecan  
Realizarea Ghidului studentului de la licenţă, respectiv 
master, ediţia 2013 

Mai – Iunie 2013 Prodecan, Comisia 
de promovare 

 

Promovarea imaginii facultăţii în mass media Permanent Decan, Prodecan, 
Comisia de 
promovare a 
Consiliului Facultăţii 

 

Atragerea studenţilor la examenul de admitere Permanent Decan, Prodecan, 
Comisia de 
promovare a 
Consiliului Facultăţii 

 

Organizarea de dezbateri publice, conferinţe ale unor 
personalităţi care ne vizitează facultatea, conferinţe ale 
reprezentanţilor mediului de afaceri etc.  

Permanent Decan, Prodecan, 
Comisia de 
promovare a 
Consiliului Facultăţii 

 

Organizarea stagiilor de mobilitate a studenţilor pentru anul 
2013 - 2014 

Mai – Septembrie 
2013 

Prodecan, Biroul de 
Relaţii Internaţionale 

 

Acțiuni de promnovare a FEAA în liceele din regiune Oct - Decembrie 
2013 

Prodecan, Membri 
Comisiei de 
promovare 

 

Creşterea numărului de colaborări/acorduri/acţiuni 
internaţionalizare 

Permanent Prodecan  

Organizare International Study Day 2013  Septembrie 2013 Prodecan, Comisie  



REI 
Participarea la Caravana învăţământului Oltean organizată 
de Ucv 

Ianuarie – Martie 
2013 

Prodecan, Membri 
Comisiei de 
promovare 

 

4. Infrastructura Continuarea demersurilor la nivelul UCV pentru obţinerea 
de spaţii suplimentare pentru FEAA 

Ianuarie - Februarie 
2013 

Decan  

Dotare cu sisteme de videoproiecție a laboratoarelor 268A, 
268B, 223, 224, 324 și 272 

Ianuarie – Mai 
2013 

Decan, 
Administrator Şef 
FEAA 

 

Finalizare aplicaţie informatică de realizare a orarului 
facultăţii 

Ianuarie 2013 Prodecan, colectiv de 
realizare 

 

Lansare noul site al facultății în limba română 
și în limba engleză 

Februarie 2013 
Aprilie 2013 

Prodecan, colectiv de 
realizare 

 

Dezvoltarea bibliotecii on-line de la nivelul Facultăţii, 
formată din materialele didactice puse la dispoziţia 
studenţilor (cursuri, seminarii, lucrări practice), care să poată 
fi accesată pe bază de parolă de către studenţi 

Octombrie 2013 Decan, 
Administrator Şef 
FEAA 

 

Amenajarea unei săli de lectură la nivelul FEAA, dotată cu 
calculatoare, care să regrupeze cărţile achiziţionate în ultimii 
3-5 ani 

Octombrie 2013 Decan, 
Administrator Şef 
FEAA 

 

5. Studenţi şi 
absolvenţi 

Participarea studenţilor facultăţii la faza locală și faza 
naţională a Olimpiadelor studenţeşti organizate de către 
AFER 

Februarie - Mai 
2013 

Prodecan  

Organizarea de competiții sportive studențești (ex. Cupa 
FEAA la fotbal) 

Aprilie – Mai 2013 Prodecan, 
Reprezentanți 
studenți 

 

Organizarea fazei naționale a Olimpiadei studențești, 
domeniul Economie și dezvoltare durabilă 

Mai 2013 Decan, Prodecan, 
Colectiv departament 
ECAI 

 

Organizarea şi deşfăşurarea stagiilor de practică ale 
studenţilor 

Mai – Iunie 2013 Prodecan, 
coordonatori de 
practică 

 



Organizarea Şcolii de Vară şi a stagiilor de practică în 
străinătate pentru studenţii înscrişi în proiectul PRAXIS 

Iulie 2013 Prodecan, membri 
echipei PRAXIS 

 

Organizarea de întâlniri periodice cu Consiliul Studenţilor Permanent Decan, Prodecan, 
Reprezentaţi studenţi 
în CF 

 

    
 

Aprobat în Consiuliul Facultăţii din ……. 
 
              Decan, 
             Prof. dr. Marian SIMINICĂ 
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