UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
PLAN OPERAŢIONAL 2021
Obiective

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

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri
estimate, lei

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

1

Participarea studenţilor cu comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi
internaţionale.

3 000

Sponsorizare /
Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

Dec-21

manifestări: 2
studenţi: 6

2

Elaborarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate cotate
ISI, indexate în baze de date internaţionale şi/sau comunicate la conferinţe
internaţionale

16 000

Venituri proprii

Director de departament, prodecan

Dec-21

20 lucrări din care
minim 8 cotate ISI

3

Completarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către
studenţi, prelucrarea informaţiilor şi optimizarea criteriilor de evaluare a
activităţii personalului didactic specifice domeniului.

1,000

Venituri proprii

Prodecanii, directorul de departament

Jul-21

80 % cadre didactice
evaluate
cel puțin 60 % din nr. de
studenţi CF

6

Publicarea unor cărţi de specialitate, cursuri şi îndrumare de laborator pentru
studenţi

6 000

Directorul de departament şi titularii de
disciplină

Dec-21

4 lucrări
200 exemplare

9

Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar

6 000

Sponsorizare /
Venituri proprii
Granturi, proiecte/ Venituri
proprii
Sponsorizare /
Venituri proprii

Decanul, prodecanii

Dec-21

30 participanţi

Directorul de departament şi responsabilul
ID şi titularii de disciplină

Dec-21

4 lucrări
200 exemplare

18 Publicare de materiale de studiu în tehnologie ID

4 000

20 Implementarea materialelor de studiu ID pe platformele e-Learning

1 000

Venituri proprii

Directorul de departament, responsabilul
ID

Dec-21

5 cursuri

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

2 000

Fonduri ERASMUS/
Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament, responsabilul cu relatiile
internationale

Dec-21

un acord

30 000

Granturi, proiecte/ Venituri
proprii

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

Dec-21

2 ţări
4 studenţi

6 000

Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

Dec-21

4 000

Venituri proprii

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

Jul-21

6 acţiuni
600 elevi

1 000

Venituri proprii

Prodecanii, responsabilul cu relatiile
internationale

Dec-21

o acţiune
30 participanți

Nov-21

o conferință
internațională și o
sesiune științifică
studențească,
30 participanţi,
10 lucrări

Continuarea sau iniţierea cu alte ţări a mobilităţilor pentru studenţii din toate
2. Compatibilizarea
22 ciclurile şi programele de studii în vederea efectuării unor stagii de pregătire
învăţământului cu
universitară sau aplicaţii practice
orientările europene
şi adaptarea ofertei
Organizarea de mese rotunde cu tema: parteneriat absolvenţi / angajator /
23
educaţionale la
mediu de afaceri / mediu universitar, mediu preuniversitar
cerinţele pieţei, forţei
Promovarea ofertei educaţionale a facultăţilor prin elaborarea de materiale
de muncă şi
promoţionale şi realizarea unui dialog cu viitorii absolvenţi de liceu (de ex.
tendinţele
25
Concurs student pentru o zi, Ediția XI-a, Caravana USV în RM, Caravana
demografice
USV în județele limitrofe, Școala altfel etc.)
29

„Experience the world @ USV”. Serie de prezentări organizate de către
studenții și cadrele didactice ai USV care au avut mobilități outgoing in anul
universitar precedent, pentru diseminarea experienței internaționale din
programul Erasmus+

Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări
științifice, concursuri pentru studenți, workshop-uri (Organizarea conferinţei
34
internaţionale Integrated Management of Environmental Resources Ediţia a
V-a și a Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor)

20 000

3. Promovarea
cercetării ştiinţifice
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Venituri proprii şi sponsorizări

Decanul, prodecanii, directorul de
departament, grupul de organizare

4 manifestări
20 participanţi
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Obiective
cercetării ştiinţifice
performante,
orientarea ei spre
nevoile societăţii şi
racordarea la
tendinţele europene

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

38

Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste ale universităţii (Bucovina
Forestiera) și continuarea activității de editare a revistelor existente.

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

4 000

Venituri proprii, Sponsorizări

Decanul, prodecanii, directorul de
departament, comitetul editorial BF

Dec-21

16 lucrări
revista Bucovina
Forestieră

Realizarea unei baze de date actualizate cu rezultatele colective sau
41 individuale de cercetare din facultate ca premisă a a dezvoltării colaborărilor
cu alte universităţi din ţară şi străinătate

1 000

Venituri proprii

Decanul, prodecanul responsabil cu
activitatea de cercetare

Dec-21

baza de date
actualizata

Includerea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în cât mai multe proiecte
de cercetare alături de cadrele didactice.

3 000

Sponsorizări/
Venituri proprii

Decanul, directorul de departament
Coordonatorii de granturi / proiecte

Dec-21

10 studenţi,
masteranzi,
doctoranzi

4 000

Sponsorizări/
Venituri proprii

Dec-21

4 studenţi,
masteranzi,
doctoranzi

44 Organizarea unor excursii de studii la agenţii economici

10 000

Sponsorizări/
Venituri proprii

Prodecanii, directorul de departament şi
titularii de discipline

Nov-21

2 excursii

48 Parteneriate cu firme, ONG-uri şi instituţii publice

2 000

Sponsorizări/
Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament
Coordonatorii de granturi / proiecte

Dec-21

2 parteneriate noi

49 Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă ştiinţifică şi managerială

5 000

Contracte/
Venituri proprii

Decanul, directorul de departament
Coordonatorii de granturi / proiecte

Dec-21

2 activităţi

4 000

Venituri proprii şi sponsorizări

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

Dec-21

2 activităţi

Dec-21

2 acțiuni în massmedia (comunicate de
presa); 2 materiale de
promovare platforme
sociale

42

4. Crearea unui
mediu academic
bazat pe un
Cooptarea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în promovarea imaginii şi
parteneriat
43
a ofertei educaţionale a universităţii
responsabil studentpersonal academic

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

Costuri
estimate, lei

50

Promovarea facultăţilor în comunitatea regională prin activităţi culturalartistice şi educative specifice

Preocupări privind imaginea facultăţii reflectată în publicaţiile proprii, pe
52
platformele sociale şi în mass-media

2 000
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Venituri proprii

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

Decanul, prodecanii, directorul de
departament
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Obiective
6. Promovarea
competenţelor
distinctive ale
Universităţii în
comunitatea
regională, naţională
şi internaţională

Nr.
crt.

53

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Susţinerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor, masteranzilor şi
studenţilor la conferinţe internaţionale

Costuri
estimate, lei

10 000

Sursa de finanţare

Granturi, proiecte/ Venituri
proprii

Responsabil

Decanul, prodecanii, directorul de
departament

DECAN,
Sef lucrări dr. ing. Ciprian PALAGHIANU
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Termen

Dec-21

Indicatori estimaţi

6 participari

