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1.

OBIECTIVE

Dezvoltarea unui
mediu
organizational
competitiv, bazat pe
profesionalism,
perseverenţă,
performanţă şi
dialog

NR.
CRT

ACŢIUNI, PROGRAME, PROIECTE PENTRU ÎNDEPLINIREA
O BIECTIVELOR

1.

Promovarea cadrelor didactice performante şi susţinerea acestora în
elaborarea unor studii cu grad ridicat de impact

2.

Consilierea profesorilor din cadrul FSEPAS în activitatea de abilitare

3.

Evaluarea periodică a personalului didactic la nivelul FSEPAS de către
studenţi, colegi şi director DPPAS

Chestionar
de evaluare

4.

Realizarea de mobilităţi profesionale pentru cadrele didactice din
FSEPAS în cadrul programului Erasmus +

Venituri
UAV

Decan, Director DPPAS,
Responsabil ERASMUS

Septembrie
2017

Venituri
UAV

Decan, Director DPPAS,
Responsabil ERASMUS

Septembrie
2017

Minim 3 cadre didactice incluse
în alte programe de mobilităţi

Venituri
UAV
Venituri
UAV
Venituri
UAV

Decan, Prodecan, Responsabil
centru cercetare
Decan, Director DPPAS,
Responsabil ERASMUS

Permanent

Minim 2 proiecte depuse

Iulie 2017

Minim 1 visiting professor

Decan, Director DPPAS

Iunie 2017

Minim 10 mentori de practică

Venituri
UAV

Decan, Prodecan, Responsabil
CEAC

Permanent

Minim 3 spaţii noi de activitate

Venituri
UAV

Decan, Director DPPAS,
Responsabil CEAC

Iulie 2017

Minim 5 întâlniri de lucru

Venituri
UAV

Decan, Director DPPAS,
Responsabil CEAC

Octombrie
2016

Centrarea procesului de cercetare derulat la nivelul FSEPAS pe nevoile
concrete din mediului şcolar, social şi economic

Venituri
UAV

Dccan, Director DPPAS,
Responsabil CEAC

Permanent

Minim 1 strategie de cercetare
elaborată
Minim un studiu constatativ
realizat privind temele cu impact
în mediul social

Acordarea de asistenţă cadrelor didactice pentru accesarea unor
proiecte finanţate, obtinute prin competiţii naţionale şi europene
Realizarea unor parteneriate de cercetare aplicativă cu instituţii publice
si private în scopul valorificării rezultatelor cercetării
Diseminarea rezultatelor cercetării obţinute de cadrele didactice şi
studenţii FSEPAS, pe plan naţional şi internaţional

Venituri
UAV
Venituri
UAV
Venituri
UAV

Decan, Prodecan

Septembrie
2017

5.
6.
7.
8.
9.

10.
1.

2.

Management
performant pentru
susţinerea şi
promovarea
cercetării
ştiinţifice

2.
3.
4.
5.

Participarea la stagii de predare şi cercetare în universităţi partenere
din străinătate a cadrelor didactice din FSEPAS prin programe de
mobilităţi în afară de Erasmus +
încurajarea şi sprijinirea cadrelor didactice din FSEPAS în accesarea
unor proiecte şi fonduri de cercetare
Participarea unor cadre didactice şi cercetători de prestigiu din tară şi
străinătate la derularea procesului formativ în cadrul FSEPAS
Identificarea şi atragerea unor persoane cu experienţă în domeniu care
să participe la pregătirea practică a studenţilor FSEPAS
Asigurarea unor condiţii de muncă optime ce permit desfăşurarea
activităţilor curente, de pregătire şi cercetare ştiinţifică, inclusiv
dezvoltarea personală
Organizarea unor întâlniri de lucru pentru încurajarea dialogului
deschis şi constructiv la toate nivelurile, atât pe orizontală cât şi pe
verticală
Stabilirea unei strategii de cercetare relevante prin implicarea
permanentă a cadrelor didactice la nivelul FSEPAS

RESURSE
Venituri
UAV
Venituri
UAV

RESPONSABIL
Decan, Director DPPAS
Decan, Prodecan
Decan, Director DPPAS,
Responsabil CF.AC

Decan, Prodecan,
Responsabil CEAC
Decan, Prodecan, Responsabil
CEAC

TERMEN

INDICATORI

Septembrie
2017
Septembrie
2017
Februarie/
Iunie
2017

Minim 2 cadre didactice
promovate

Iunie 2017
Septembrie
2017

Minim 2 cadre didactice abilitate
100% cadre didactice evaluate de
către studenţi, colegi şi director
departament
Minim 2 cadre didactice incluse
în programe de mobilităţi
Erasmus +

Minim 2 proiecte finanţate
Minim 3 noi parteneriate cu
instituţii publice şi private
20 articole/studii publicate şi
participări la manifestări
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NR.
CRT

OBIECTIVE

NR.
CRT

1.

2.

3.

4.

Managementul
calităţii în
pregătirea
studenţilor

Creşterea
numărului de
studenţi şi
menţinerea
acestora în cadrul
programelor de
studii

ACŢIUNI, PROGRAM E, PROIECTE PENTRU ÎNDEPLINIREA
OBIECTIVELOR
Iniţierea şi consolidarea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ,
unităţile de asistenţă socială în care studenţii FSEPAS să desfăşoare
stagiile de practică pedagogică şi de specialitate
Actualizarea şi implementarea standardelor de calitate în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor didactice (coerenţă în elaborarea planurilor de
învăţământ şi a fişelor disciplinelor, respectarea orarului şi a calităţii
predării, evaluarea internă a activităţii cadrelor didactice şi corectarea
deficienţelor identificate )

RESURSE
Venituri
UAV

Septembrie
2017

Minim 5 proceduri operaţionale
revizuite

Decan, Prodecan, Responsabil
ALUMNI

August
2017

Minim 4 întâlniri organizate la
nivel instituţional

Venituri
UAV

Decan, Director DPPAS

Mai 2017

Minim 30 studenţi consiliaţi

Decan, Prodecan

August
2017

Minim 2 seminarii de dezvoltare
personală şi profesională

Decan, Prodecan, Responsabil
Centru de cercetare

Iunie 2017

Minim 10 studenţi atraşi în
proiecte de cercetare

Decan, Prodecan, Director
DPPAS

Octombrie
2016

Decan, Prodecan, Director
DPPAS

Iunie 2017

Dccan, Prodecan, Responsabil
ALUMNI

Permancmt

Venituri
UAV

Consilierea şi orientarea profesională a studenţilor FSEPAS în direcţia
formării unor competenţe profesionale şi relaţionale eficiente

5.

Organizarea unor treninguri de dezvoltare personală şi profesională, a
capacităţilor antreprenoriale, de adaptare la mediu, de iniţiativă şi
originalitate, de planificare, a gândirii strategice şi a leadership-ului

Venituri
UAV

6.

Implicarea activă a studenţilor de la programele de licenţă şi masterat
în cadrul proiectelor de cercetare ştiinţifică, din perspectiva dezvoltării
carierei didactice

Venituri
UAV

1.

Actualizarea planurilor de învăţământ potrivit standardelor ARACIS şi a
fişelor disciplinelor, urmărind adaptarea la cerinţele mediului
economico-social

Venituri
UAV

2.

Participarea cadrelor didactice din FSEPAS alături de studenţi la
organizarea unor activităţi extra-curriculare, sportive, culturale etc

3.

Consultarea permanentă a studenţilor cu privire la problemele care-i
privesc în mod direct, dar şi problemele generale ale FSEPAS şi ale
UAV

Participarea studenţilor FSEPAS la programe derulate în ţară şi
străinătate prin facilitarea mobilităţilor de studiu

ştiinţifice
Minim 5 acorduri de parteneriat
încheiate cu instituţii publice şi
private

Decan, Director DPPAS,
Responsabil CLAC

Venituri
UAV

4.

5.

INDICATORI

Iunie 2017

Identificarea nevoilor angajatorilor şi adaptarea pregătirii practice a
studenţilor FSEPAS la solicitările mediului extern

Implicarea directă a cadrelor didactice din FSEPAS în activitatea de
prezentare a ofertei universităţii noastre în liceele din judeţ şi din
judeţele învecinate

TERMEN

Decan, Prodecan, Responsabil
ALUMNI

3.

4.

RESPONSABIL

Venituri
UAV
Venituri
UAV
Venituri
UAV

Venituri

Decan, Prodecan, Director
DPPAS

Iunie 2017

Decan, Prodecan, Responsabil
ERASMUS

Decembrie
2016

100% fişele disciplinelor
actualizate

Minim 3 acţiuni extra-curriculare

Minim 6 întâlniri cu studenţii
Caravana UAV în 38 licee din
judeţ şi 40 din judeţe învecinate
Ziua porţilor deschise
Programe tip”Student pentru o zi”
3 concursuri pentru elevi
organizate de UAV
Minim 8 studenţi implicaţi în
programe derulate în străinătate
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NR.
CRI

OBIECTIVE

NR.
CRT

ACŢIUNI, PROGRAM E, PROIECTE PENTRU ÎNDEPLINIREA
OBIECTIVELOR

RESURSE

RESPONSABIL

TERMEN

INDICATORI

Decan, Prodccan, Director
DPPAS

Permanent

Minim 5 modificări ale paginii
web a FSEPAS

Decan, Prodecan, Director
DPPAS

Septembrie
2017

Minim 3 cursuri postuniversitare

Decan, Prodecan, Director
DPPAS

Permanent

Minim 20 studenţi cu taxă
/program de studiu
Minim 3 cursuri postuniversitare

Prodecan, Responsabil
ALUMNI, Responsabil CEAC

Iunie 2017

Minim 3 întâlniri tematice cu
membri ALUMNI

Prodecan, Responsabil
ALUMNI, Responsabil CEAC

Septembrie
2017

Minim 5 parteneriate încheiate cu
agenţi din mediul socio-economic

Decan, Director DPPAS,
Responsabil CEAC

Septembrie
2017

Minim 2 proiecte în derulare

Prodecan, Responsabil ALUMNI

Iunie 2017

Minim 3 contracte de sponsorizări

UAV

5.

6.

Asigurarea unui
management
financiar viabil

Consolidarea
implicării
FSEPASîn
integrarea
absolvenţilor pe
piaţa muncii

Venituri
UAV

6.

Reorganizarea paginii de web a FSEPAS şi îmbunătăţirea comunicării
în mediul on line prin reţelele de socializare

7.

Implementarea unor cursuri postuniversitare pentru dezvoltarea
componentei învăţământului pentru adulţi, promovând conceptul de
Life long learning

Venituri
UAV

1.

Atragerea permanentă a studenţilor din ţară şi din străinătate care să
efectueze studiile în cadrul programelor de licenţă, maşter ai şi
postuniversitar în regim de taxă

Venituri
UAV

2.

Identificarea unor surse de finanţare din domeniile de activitate a
membrilor ALUMNIpentru activităţile derulate în FSEPAS

3.

Realizarea unor parteneriate strategice cu reprezentanţi din mediul
socio-economic în domeniul cercetării prin oferirea de consultanţă şi
servicii din partea specialiştilor din cadrul FSEPAS

Venituri
UAV

4.

Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale vizând accesarea
unor proiecte, granturi, contracte de cercetare în domeniul
specializărilor din FSEPAS

Venituri
UAV

5.

Atragerea de sponsori pentru susţinerea şi derularea unor activităţi cu
impact socio-educaţional în cadrul FSEPAS

1.

Actualizarea permanentă a bazei de date cu absolvenţii programelor de
studii de licenţă si masterat din cadrul FSEPAS

Baza de
date

Decan, Responsabil ALUMNI

Permanent

2.

Promovarea excelenţei în cadrul FSEPAS prin evidenţierea celor mai
buni studenţi şi absolvenţi p e site-ul UA V

Site-ul
UAV

Decan, Director DPPAS,
Responsabil ALUMNI

Permanent

3.

Consultarea permanentă a membrilor comunităţii ALUMNI privind
inserţia viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii prin acţiuni de mentorat,
evenimente culturale, acţiuni civice, târguri de locuri de muncă pentru
viitorii absolvenţi.

Venituri
UAV

Prodecan, Director DPPAS,
Responsabil ALUMNI

Permanent

Venituri
UAV

Venituri
UAV

100% baza de date completată cu
absolvenţii FSEPAS
Minim 10 studenţi cu rezultate
promovaţi pe siteul UAV
Minim 10 absolvenţi de top
promovaţi pe siteul UAV
1 raport anual privind inserţia
absolvenţilor FSEPAS pe piaţa
muncii
Minim 2 întâlniri ALUMNI / an
Minim 2 participări la e-jobs

DECAN,
lir\a Felicia ROMAN
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