PLAN OPERAŢIONAL 2015
Obiective

Nr.
crt.

1

1. Orientarea spre
calitate şi încurajarea
performanţei în
învăţământ şi
cercetare

2
6

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Participarea studenţilor cu comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi
internaţionale.

Elaborarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate cotate ISI,
indexate în baze de date internaţionale şi/sau comunicate la conferinţe
internaţionale
Publicarea unor cărţi de specialitate, cursuri şi îndrumare de laborator pentru
studenţi

Costuri
estimate, lei

Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

2 000

Sponsorizare /
Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

dec.2015

manifestări: 3
studenţi: 10

5 000

Venituri proprii

Director de departament, prodecan

dec.2015

20 lucrări din care
minim 4 cotate ISI

4 500

Sponsorizare /
Venituri proprii

Directorul de departament şi titularii de
disciplină

nov.2015

Sponsorizare/
Venituri proprii

Prodecanii, directorul de departament

mai 2015

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

dec. 2015

Decanul

dec.2015

35 participanţi

8

Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor

10 000

10

Publicarea volumelor conferinţelor naţionale şi internaţionale desfăşurare în
universitate

3 500

11 Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar

Sursa de finanţare

25 000

Sponsorizare /
Venituri proprii
Granturi, proiecte/ Venituri
proprii

5 lucrări
250 exemplare
2 manifestări
40 participanţi,
20 lucrări
publicaţii: 1
40 exemplare

Depunerea unor dosare de autoevaluare în vederea acreditării unui program de
studii

26 201

Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

iunie 2015

1 program

Realizarea unor schimburi de informaţii şi experienţă cu alte instituţii de
14 învăţământ superior de profil din ţările UE - dezvoltarea de acorduri bilaterale de
cooperare

10 000

Fonduri europene LLP/
Fonduri ERASMUS/
Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

dec.2015

2 acorduri

30 000

Granturi, proiecte/ Venituri
proprii

Decanul, directorul de departament
Coordonatorii de granturi / proiecte,
responsabilul cu relatii internationale

dec.2015

2 ţări
6 studenţi

Sponsorizare /
Venituri proprii

Prodecanii, directorii centrelor de
cercetare

2 000

Granturi, proiecte/ Venituri
proprii

Coordonatorii de granturi / proiecte

2 000

Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament, reprezentanţii studenţilor în
CF

13

2. Compatibilizarea
învăţământului cu
orientările europene
Continuarea sau iniţierea cu alte ţări a mobilităţilor pentru studenţii din toate
şi adaptarea ofertei
15 ciclurile şi programele de studii în vederea efectuării unor stagii de pregătire
educaţionale la
universitară sau aplicaţii practice
cerinţele pieţei, forţei
de muncă şi
tendinţele
16 Workshop - "Cercetarea forestieră şi practica silvică"
demografice
17 Organizarea unor manifestări ştiinţifice zonale si naţionale
18

Promovarea ofertei educaţionale a facultăţii prin elaborarea de materiale
promoţionale şi realizarea unui dialog cu viitorii absolvenţi de liceu

500
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aprilie 2015

oct.2015
aprilie 2015

manifestări: 1
30 participanţi
3 convenţii pentru
practică
manifestări: 2
10 acţiuni
1000 elevi

PLAN OPERAŢIONAL 2015
Obiective

3. Promovarea
cercetării ştiinţifice
performante,
orientarea ei spre
nevoile societăţii şi
racordarea la
tendinţele europene

4. Crearea unui
mediu academic
bazat pe un
parteneriat
responsabil studentpersonal academic

5. Întărirea
dimensiunii
antreprenoriale a
Universităţii în
vederea atragerii de
resurse financiare

6. Promovarea
competenţelor
distinctive ale
Universităţii în
comunitatea
regională, naţională
şi internaţională

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

6 000

Venituri proprii şi sponsorizări

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

noiembrie
2015

1 conferinţă

50 000

Contracte/ Fonduri atrase/
Sponsorizări/ Fonduri proprii

Directorii centrelor de cercetare

dec.2015

3 contracte

10 000

Sponsorizări/
Venituri proprii

Decanul, directorul de departament
Coordonatorii de granturi / proiecte

dec.2015

20 studenţi; activarea
a încă unui cerc
studenţesc

34 Organizarea unor excursii de studii la agenţii economici

10 000

Sponsorizări/
Venituri proprii

Directorul de departament şi titularii de
disciplină

nov.2015

3 excursii

35 Parteneriate cu ONG-uri şi instituţii publice

1 000

Venituri proprii/
Fonduri structurale

Decanul, directorul de departament
Coordonatorii de granturi / proiecte

sept.2015

2 parteneriate noi

36 Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă ştiinţifică şi managerială

1 500

Contracte/
Venituri proprii

Decanul, directorul de departament
Coordonatorii de granturi / proiecte

dec.2015

3 activităţi

500

Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

iunie 2015

1 activitate

21

Organizarea conferinţei bienale a Facultăţii de Silvicultură: Conferinţa
internaţională Integrated Management of Environmental Resources Ediţia a III-a

Costuri
estimate, lei

24 Diversificarea activităţilor de cercetare în cadrul centrelor de cercetare

31

40

Includerea studenţilor în cât mai multe proiecte de cercetare alături de cadrele
didactice; extinderea activităţii cercurilor studenţeşti

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Rostislav
Bereziuc (Univ. Transilvania, Brașov)

DECAN,
Conf.univ.dr.ing. Sergiu Andrei HORODNIC
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