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PLAN OPERAȚIONAL 2020-2021
1.

Fundamentare

Facultatea de Inginerie Mecanică ocupă un loc important în comunitatea academică braşoveană, atât prin

ponderea studenților cât şi prin realizările din domeniul educației şi cel al cercetării. Facultatea de Inginerie
Mecanică este structurată în două departamente: Departamentul de Autovehicule şi Transporturi (DATR) şi
Departamentul de Inginerie Mecanică (DIMEC). Planul Operațional Anual se bazează pe stategiile de dezvoltare ale
Universității TRANSILVANIA din Braşov şi ale Facultății de Inginerie Mecanică astfel încât să fie asigurată
integrarea învățământului superior braşovean în cel european şi să se realizeze o compatibilizare a acestuia cu
criteriile de calitate impuse de procesul Bologna.

2. Obiective
Nr.crt.

Obiectiv

Activități

Termen

Responsabil

Analiza activităților didactice
desfăşurate în cadrul celor două
departamente
Evaluarea conținutului lucrărilor
de laborator şi a dotării
laboratoarelor din
facultate

Decan facultate
Permanent

Directori departamente

Redactarea electronică de
Asigurarea
1.

calității
actului

educațional

Prodecan activitate didactică
Coordonatori programe de studii

manuale, cursuri şi

Responsabil calitate

îndrumare de laborator şi proiect
şi asigurarea accesului pe
platforma de e-learning și
publicarea acestora în edituri
recunoscute
Verificarea modului în care se
desfășoară activitățile de predare
on-line
Elaborarea temelor pentru

octombrie/

Prodecan activitate didactică

proiecte de diplomă

noiembrie

Coordonatori programe de studii

2020

Organizarea periodică, on-line, de
conferințe susținute de specialişti
din industrie

Responsabil calitate
Decan facultate

Permanent

Prodecan activitate de cercetare şi
internaționalizare
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Nr.crt.

Obiectiv

Activități

Termen

Responsabil

Dezvoltarea direcțiilor de
cercetare
Organizarea de întâlnire între
Dezvoltarea
2.

cercetării
ştiințifice

centrele de cercetare din

Decan facultate

facultate și centre similare din
universitate
Implicarea studenților,

Prodecan activitate de cercetare
Permanent

masteranzilor şi doctoranzilor,

Directori departamente

Directori Centre de Cercetare

în activitățile de cercetare

desfăşurate în departamentele
facultății
Susținerea publicării de lucrări
ştiințifice şi a participării la

congrese şi reuniuni ştiințifice
a studenților şi cadrelor
didactice
Organizarea de conferințe
științifice tradiționale
Dezvoltarea de parteneriate

Decan facultate

academice internaționale

Prodecan activitate de cercetare
şi internaționalizare
Directori departamente

Dezvoltarea de mobilități cadre
Creşterea
vizibilității în

plan național
şi
internațional
3.

a Facultății de

Coordonator ERASMUS

didactice şi studenți în

universitățile partenere
Participarea la reuniuni

pe facultate
Permanent

ştiințifice naționale şi

din facultate

internaționale
Actualizarea site-ului facultății

Prodecan activitate de cercetare
şi internaționalizare

Inginerie

Mecanică

Colectivitatea academică

Responsabil site facultate
Dezvoltarea platformei

Prodecan activitate de cercetare

ALUMNI

şi internaționalizare

Responsabil ALUMNI facultate

Participarea la activitatea de

Ianuarie-iunie

Conducerea facultății și

promovare a programelor de

2021

conducerile Departamentelor

studii
Extinderea cooperării cu

mediul economic şi sociocultural

Permanent

Conducerea facultății
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Nr.crt.

Obiectiv

Activități

Termen

Analiza procesului didactic, de
cercetare şi a rezultatelor
studenților după sesiunile de
examene

Responsabil
Decanul facultății

După sesiunile de
examene

Prodecan activitate didactică
Directorii departamentelor

Coordonatori programe de studii

Sprijinirea studenților în

Prodecan activitate socială

vederea creşterii

Coordonatori programe de studii

performanțelor lor în
competițiile naționale şi
internaționale
4.

Acțiuni

educaționale
şi sociale
pentru
studenți

Vizitarea căminleor studențești

Permanent

Decanul facultății
Prodecan activitate socială

Asigurarea unei comunicări

Coordonatori programe de studii

permanente între studenți şi
cadrele didactice
Săptămâna porților deschise
corelată cu acțiunea „Școala
altfel”
Sesiunea Cercurilor Ştiințifice
Studențeşti

Conducerea Facultății
În concordanță cu
datele stabilite
nivelul

Directorii de Departamente
Coordonatorii de programe de
studii

universității

AFCO 2021
Organizarea activității de
practică

Iunie-iulie 2021

Prodecan activitate socială

Coordonatori activităților de
practică

Măsuri pentru
promovarea

personalului
didactic şi
5.

nedidactic şi
de

îmbunătățire

Scoaterea la concurs a

Decanul facultății

posturilor vacante şi

Prodecanii cu activitate socială şi

promovarea personalului
didactic şi nedidactic
Renovarea secretariatului
facultății

În concordanță cu
datele stabilite
nivelul

ştiințifică

Directorii departamentelor
Conducerea facultății

universității

a condițiilor
de lucru
Obseervație:

oricare dintre persoanele din conducerea facultății, nenominalizată în grupul „Responsabil” va

putea fi antrenată în activitățile menționate, în funcție de situațiile concrete apărute.

O serie de activități se vor adapta sistemului on-line în funcție de situația pandemică de la momentul desfășurrii
activității menționate.
Aprobat în ședința de Consiliu de Facultate din data de 15.10.2020

Decan

Prof.univ.dr.ing. Ioan Călin ROŞCA

