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1. Prezentarea departamentului
Departamentul de Electronica şi Calculatoare - DEC - a fost înfiinţat în anul 2012 conform Cartei
Universităţii Transilvania în concordanţă cu legislaţia naţională, prin divizarea Departamentului
de Automatică, Electronică și Calculatoare.
Contextul economic al Regiunii Centru şi în special al judeţului Braşov şi al judeţelor limitrofe,
caracterizat prin existenţa unui număr mare de firme (o bună parte cu capital străin) centrate pe
producţia industrială, corespunde direcţiilor de cercetare şi educaţie ale DEC. Activităţile de
proiectare, producţie şi întreţinere din aceste firme necesită forţă de muncă înalt calificată
inclusiv în domeniile inginerie electronică, telecomunicaţii şi calculatoare. Printre firmele ce
solicită specialişti în domeniile enumerate se pot enumera: Siemens Program and System
Engineering Romania, IBM, LMS International, Romtelecom, Deuromedia, Route 66, STS, Oracle,
ABB, Microsoft, Schaeffler, Continental, Miele, Premium Aerotec, etc.
De asemenea, se poate menţiona şi existenţa unor licee şi colegii cu clase de profil ale căror
absolvenţi doresc continuarea studiilor în aceste domenii.
Programele de studii şi direcţiile de cercetare ale DEC îşi propun să răspundă cerinţelor din
aceste domenii, bazându-se pe pregătirea şi experienţa colectivului, pe dotarea adecvată şi
managementul performat.

2. Misiunea departamentului
Misiunea Departamentului de Electronică şi Calculatoare este aceea de a răspunde necesităţii de
dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a individului şi de progres al societăţii româneşti
prin furnizarea de specialişti în domeniul electronicii aplicate, al telecomunicaţiilor şi al
calculatoarelor cu nivel înalt de calificare.
Departamentul oferă trasee de studii integrate licenţă-masterat-doctorat, programe de studii cu
frecvenţă şi posibiltatea participării în programe internaţionale de mobilitate – pentru studii şi
plasament practic.
Departamentul pregăteşte, prin studii de licenţă, ingineri capabili să gestioneze, cu o înaltă
competenţă, probleme tehnice din domeniile: calculatoare, electronică aplicată, tehnologii şi
sisteme de telecomunicaţii.
Programul de studii de masterat formează specialişti cu competente în activitatea de cercetare,
proiectare, construcţie şi exploatare privind:
- sistemele încorporate (embedded systems) în domeniile industrial, robotică, domotică,
electronică medicală, electronică auto, comunicaţii, bunuri de larg consum, multimedia,
- tehnologiile optimizării echipamentelor şi sistemelor electronice și de comunicații în
sensul reducerii consumurilor energetice şi asigurarea calităţii serviciilor (conform
standardelor UE),
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sistemele electronice, de calcul şi de comunicaţii, în mediu distribuit prin orientarea
business, pe criterii investiţionale şi operaţionale, în vederea interoperabilităţii pe termen
lung în reţele locale, mari/globale,
compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor utilizând sisteme electrice şi
electronice de putere, specificarea funcţională,
managementul comunicațiilor orientate pe e-Servicii

Perfectionarea prin doctorat este, pentru departamentul nostru, activitatea de înaltă formare
profesională, prin cercetare ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică şi inovarea, făra de care nu este
posibil progresul tehnologic, sunt asumate de departament în misiune.

3. Obiective strategice
3.1. Activitatea didactică
Obiectivele majore din domeniul educaţional sunt:
1. Dezvoltarea structurilor Licenţă – Master– Doctorat – Formare Continuă în acord cu cele din
Uniunea Europeană.
2. Adecvarea continuă a activităţii didactice şi a cercetarii stiintifice la criteriile de calitate avute
în vedere la clasificarea universităţilor şi ierarhizarea domeniilor de studii universitare.
3. Îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de învăţare şi a serviciilor suport pentru studenţi.
În acest context se identifică următoarele măsuri:
a) Compatibilizarea tuturor programelor de studii cu direcţia centrului propriu de cercetare din
cadrul DEC.
b) Creşterea gradului de compatibilitate a programelor de studiu cu cele similare din UE şi
asigurarea concordanţei cu: cerinţele agenţilor economici din zonă, numărul de candidaţi la
admitere, promovabilitate, consolidarea liniilor de educaţie Licenţă – Masterat – Doctorat
(inclusiv sub aspectul eficienţei financiare); în acest sens trebuie luate în calcul criteriilor de
calitate de tip: gradul de adecvare la piaţa muncii, procentul celor care la angajare şi dupa un
numar de ani (doi, cinci) lucrează în domeniul absolvit, feedback-ul firmelor/companiilor relativ
la absolventii noştri, etc.
c) Întărirea laturii formative a procesului didactic în cadrul programelor de studiu de licenţă
concomitent cu scăderea ponderii laturii informative.
d) Orientarea masteratelor de cercetare şi aprofundare în concordanţă cu direcţiile centrelor
proprii de cercetare ştiinţifică, în cadrul Institutului PRO-DD.
e) Dezvoltarea Şcolii Doctorale cu componente specifice ingineriei electronice, ştiinţei
calculatoarelor și comunicaţiilor, cu orientare spre formarea competenţelor de cercetare şi
management de proiect.
f) Menţinerea de standarde ridicate de calitate a predării; este o cerinţă ce face obiectul evaluării
periodice de către studenţi, colegi şi management.
g) Participarea activă la dezvoltarea platformei e-Learning a facultăţii/universităţii, prin
încărcarea de materiale suport de curs, seminar, laborator precum şi laboratoare virtuale şi la
distanţă.
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h) Promovarea activă a cursurilor de formare continuă, în toate domeniile specifice DEC, pentru
studenţi şi absolvenţi de licentă/masterat.
i) Testarea/promovarea de noi metodologii de predare-învăţare corespunzătoare paradigmelor
învăţământului european, centrat pe student, bazate pe proiecte (Problem Based Learning), pe
rezolvare de probleme (Project Based Learning), şi pe lucrul în echipă.
j) Promovarea şi susţinerea mobilităţii studenţilor; dezvoltarea colaborării cu universităţile
europene (prin acorduri bilaterale Erasmus şi alte forme de asociere).
k) Dezvoltarea instrumentelor pentru monitorizarea şi evaluarea activităţii studenţilor, conform
Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor şi Ghidului privind asigurarea
calităţii în procesul de evaluare a studenţilor.

3.2. Activitatea ştiinţifică
Având în vedere faptul că cercetarea științifică este principala activitate creatoare și generatoare
de progres tehnologic și social, DEC va promova excelenţa în cercetare, in cadrul Institutului de
Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Universităţii Transilvania "Produse High-Tech pentru Dezvoltare
Durabilă" - PRO-DD.
Deoarece rezultatele activităţii de cercetare reprezinta un criteriu de bază în evaluarea
individuală a cadrelor didactice şi implicit în evaluarea departamentului, activitatea desfaşurată
de cadrele didactice din departament, de cercetători, de studenţi, de masteranzi şi doctoranzi, va
rezolva teme de cercetare specifice domeniilor de excelenţă ale departamentului, printr-o
coordonare eficace. În acest sens se impun ca necesare următoarele măsuri:
a) Activităţile de cercetare ştiinţifică se vor concentra pe direcţiile majore în care departamentul
poate dovedi excelenţă în cercetare, în centrul propriu de cercetare avansată din cadrul
Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Universităţii Transilvania "Produse High-Tech
pentru Dezvoltare Durabilă" – PRO-DD, ţinând cont de nivelul de calitate şi competitivitate ce
trebuie atins atât la nivel naţional cât şi la nivel european.
b) Desfăşurarea constantă a activităţii de cercetare în domenii prioritare ale strategiei naţionale
în cercetare pentru perioada 2014-2015, cu precădere pe bază de granturi şi contracte, ca şi
componentă esenţială a activităţilor desfăşurate în DEC, în cadrul echipelor de cercetare
cuprinzând cadre didactice, cercetatori, postdoctoranzi, doctoranzi si masteranzi.
c) Creşterea substanţială a fondurilor atrase prin cercetare şi a vizibilităţii la nivel naţional şi
internaţional, manifestată prin publicarea în jurnale cu factor de impact semnificativ şi
proceedings cotate ISI şi/sau cuprinse/citate în baze de date internaţionale, prin participarea la
conferinţe de prestigiu şi prin parteneriate cu instituţii de renume (universităţi, centre şi institute
de cercetare ştiinţifică, companii, asociaţii, etc.) – participarea în clustere, în cooperare cu
structuri ale administratiei locale.
d) Valorificarea rezultatelor cercetării prin dezvoltare de produse şi tehnologii bazate pe brevete
sau inovaţii proprii, studii prospective şi tehnologice şi servicii comandate de beneficiari şi prin
publicarea lucrărilor ştiinţifice/tehnice în reviste, jurnale şi edituri de ţinută ştiinţifică ridicată.
e) Creşterea prestigiului ştiinţific recunoscut prin conducere de doctorat, în domeniul vizat de
centrul propriu de cercetare.
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f) Susţinerea conferinţei internaţionale a facultăţii – OPTIM – Optimizarea echipamentelor
electrice şi electronice, cotarea în continuare ca şi ISI Proceedings, publicarea celor mai valoroase
dintre lucrări în jurnale IEEE, precum şi cooperarea în organizarea altor conferinte
internaţionale.
g) Stimularea cadrelor didactice din departament pentru obţinerea abilitării şi astfel creşterea
numărului de conducători de doctorat din departament.

3.3. Resurse umane
Obiectivul major în acest domeniu este acela de creştere a coeziunii colectivului DEC, motivarea
colegială şi promovarea formelor de activitate integrate.
Măsurile pentru realizarea obiectivului sunt:
a) Promovarea şi susţinerea mobilităţilor cadrelor didactice şi cercetătorilor printr-o politică a
deschiderii către experienţa europeană, sprijinind programele de schimburi de cadre şi derularea
unor perioade de cercetare şi predare în universităţi şi instituţii europene.
b) Întinerirea personalului DEC prin atragerea atât a tinerilor absolvenţi valoroşi, cât şi a
absolvenţilor care au obţinut deja o experientă lucrând în companii/organizaţii de profil şi care
privesc cercetarea şi învăţâmantul ca o nouă provocare, corespunzător timpurilor pe care
România şi Europa le parcurg; activitatea în cadrul Institutului "Produse High-Tech pentru
Dezvoltare Durabilă" – PRO-DD, ca şi masteranzi/doctoranzi/cercetători şi învăţământul bazat pe
cercetare constituie o bază pentru realizarea acestui obiectiv.
c) Valorificarea excelenţei cadrelor cu experienţă.
d) Promovarea didactică şi în cercetare pe criterii de performanţă profesională.
e) Perfecţionarea personalului tehnic şi administrativ care sprijină derularea procesului didactic
prin cursuri de formare continuă (ex. cursuri ICT, limbi străine, management al calităţii).
f) Sprijinirea creşterii veniturilor personalului, prin activităţi de cercetare şi suport pe contracte
şi granturi, formare continuă/training, colaborare activă cu mediul economic si social.

3.4. Baza materială
Obiectivul major în domeniul bazei materiale este acela de dezvoltare a infrastructurii, realizabil
prin următoarele măsuri:
a) Infrastructură:
- Modernizarea spaţiilor de învăţămant şi dotarea cu aparatură multimedia.
- Realizarea de laboratoare didactice şi de cercetare noi (cu sprijinul parţial al MECTS, al
partenerilor industriali, precum şi din fonduri proprii).
b) Continuarea îmbogăţirii cu fond de carte şi cu reviste a bibliotecilor centrelor de cercetare prin
achizitionare prin efort propriu a: colecţiilor jurnalelor şi revistelor IEEE, volumelor unor
conferinţe internaţionale, etc.
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c) Dotarea cu echipamente corespunzătoare a tuturor laboratoarelor didactice pentru
desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ conform fiecarei discipline din planul de
învăţământ care are prevazute ore de laborator.
d) Dotarea laboratoarelor dedicate programelor de studiu ale departamentului cu softurile
necesare, corespunzator disciplinelor de studiu din planul de învăţământ - cu licenţele (de
preferinţă educaţionale) de utilizare a acestora.
e) Alinierea politicii de software la noile tendinţe din lumea academică - utilizarea de softuri de
tip open-source.
f) Crearea şi utilizarea unor servicii educaţionale de tip cloud-computing, utilizând arhitecturile şi
tehnologiile cele mai moderne, precum SOA, virtualizarea, balansarea, ş.a.

3.5. Colaborarea cu mediul economic şi social
a) Conjugarea oportunităţilor de colaborare locală şi naţională cu agenţi în domeniul serviciilor,
proiectării, cercetării în domeniu, cu oportunităţile de colaborare interuniversitară naţională şi
internaţională. În acest sens, pot fi identificate următoarele măsuri:
- Colaborarea cu autoritatile locale în cadrul unor proiecte de interes ale comunitatii
brasovene (la nivel municipal, metropolitan, judeţean şi regional), proiecte din domeniile
departamentului; astfel de proiecte s-ar constitui ca unul din motoarele colaborarii universităţii
cu comunitatea.
- În domeniul social, al comunicării şi al comunicaţiilor - promovarea şi participarea în reţele
tematice, medii colaborative şi comunitati virtuale.
- Promovarea parteneriatelor multiactor: cu institute de cercetare naţionale şi ale academiei,
cu reprezentanţi ai mediului economic şi social.
- Promovarea parteneriatelor internaţionale cu universităţi, centre şi institute de cercetare
ştiinţifică, companii multinaţionale şi firme de profil.
- Deschiderea de colaborări şi continuarea altora, pe bază de acorduri şi contracte, cu firme de
renume din zonă, pentru: cercetarea aplicativă, activităţi de formare continuă (Long Life
Learning) şi cercetare integrate, în scopul rezolvării de probleme reale ale mediului economic.
- Participare activă în cadrul cluster-elor din domeniu (cum ar fi de exemplu cluster-ul ETREC
-ElectroTechnic Regional Cluster, dar şi al viitoarelor clustere).
b) Dezvoltarea unui program integrat de practică a studenţilor în companii/organizaţii cu profil
electronic, telecomunicaţii şi/sau ştiinta calculatoarelor (Siemens PSE, Electroprecizia, Miele,
LMS International, Oracle, Microsoft, Schaeffler, Autoliv, Continental, Route66, STS,
2NetComputers, Freescale etc.).
c) Amenajarea de spaţii în departament, destinate activităţilor de formare continuă şi cercetare
ştiinţifică aplicată, în comun cu companiile de profil.
d) Dezvoltarea în colaborare cu companiile de profil a unor proiecte comune în cadrul lucrărilor
de licenţă, masterat şi doctorat.
e) Promovarea DEC în colaborare cu companiile/firmele şi autorităţile locale, metropolitane şi
judeţene.
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3.6. Promovare imagine
Promovarea departamentului se va face pe baza unei strategii menite să asigure vizibilitatea
acestuia şi ale cărei obiective specifice sunt:
a) Prezentarea departamentului prin materiale de popularizare: broşuri, pliante şi afişe, prin
participarea activă la expoziţii în universitate, în ţară şi în străinătate, prin participarea la
organizarea anuală a Zilei Porţilor Deschise şi prin situl facultăţii şi al departamentului.
b) Aplicarea la nivel de facultate, împreună cu celelalte departamente, a unei politici coerente,
integrate şi transparente de admitere: ghidul admiterii, site-ul facultăţii, afişe şi pliante, întâlniri
ale cadrelor didactice cu elevii şi profesorii în liceele din Judeţul Brasov şi limitrofe, participarea
studenţilor noştri la caravane studenţesti organizate de universitate.
c) Organizarea împreună cu studenţii de la Cercurile Ştiinţifice Studenţesti a unor concursuri
destinate elevilor, pe teme atractive (informatică, programare, telecomunicaţii, calculatoare, etc.).
d) Continuarea proiectelor educaţionale şi de cercetare la nivel internaţional care permit, pe
langă formarea unui cadru modern de activitate, creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale
a departamentului.
e) Participarea departamentului la diseminarea prin mass-media a rezultatelor cercetării, la
prezentarea ofertei educaţionale şi a realizărilor din domeniul cercetarii, didactic şi formării
continue (publicarea periodică în ziare centrale şi locale, apariţii la posturile radio şi TV locale şi
nationale, Conferinţa Internaţională OPTIM si alte conferinte organizate de facultate).

3.7. Viaţa studenţească
Obiectivul strategic în acest domeniul este cel de asigurarea a condiţiilor pentru creşterea calităţii
vieţii universitare a studenţilor, obiectiv realizabil prin:
a) Dezvoltarea bazei materiale destinată studenţilor: îmbunătăţirea în continuare a condiţiilor de
acces la Internet/intranet de mare capacitate şi la aplicaţii software de reţea (Voice Over IP, eLearning, m-Learning, laboratoare virtuale şi la distantă, video-conferinţă etc.).
b) Colaborarea în organizarea periodică a Târgurilor de Locuri de Muncă împreună cu
organizaţiile studenţeşti şi cu participarea firmelor/companiilor/organizaţiilor din ţară.
c) Sprijinirea studenţilor pentru orientarea în carieră, în colaborare cu Centrul de Informare şi
Consultanţă (CICOC) al universităţii si cu asociatile studentesti; cooperarea DEC cu tutorii de an
pentru asistenţa pe durata studiilor, asigurarea şi consilierea în alegerea rutei profesionale.
d) Introducerea mentoratului la anii I de studiu, pentru o bună orientare profesională şi socială a
lor şi pentru creşterea încrederii în capacitatea lor de reuşită.
e) Stimularea performanţelor studenţilor prin:
- Premierea anuală a studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul cercurilor ştiinţifice
studenţeşti.
- Implicarea în găsirea de plasamente în cadrul programului Erasmus şi a altor acorduri
bilaterale de parteneriat cu universităţi europene.
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f) Implicarea activă a studenţilor în organizarea şi gestionarea activităţilor sociale, sportive şi
culturale.
g) Amplificarea legăturilor cu absolvenţii şi iniţierea de activităţi pentru sprijinirea şi îndrumarea
tinerilor absolvenţi.
h) Întărirea legăturii cu organizaţiile studenţeşti din universitate.

3.8. Asigurarea calităţii
Asigurarea calităţii activităţilor derulate în departament se va poziţiona pe coordonatele
definitorii ale unei culturi a calităţii. Îndeplinirea acestui deziderat va fi posibilă prin aplicarea
riguroasă şi consecventă a principiilor specifice asigurării şi îmbunătăţirii calităţii.
Portofoliul de măsuri propuse pentru asigurarea calităţii în departament cuprinde:
a) Derularea unui program propriu de asigurare a calităţii în departament, ce va presupune
realizarea la sfârşitul fiecărui an universitar a unei autoevaluări finalizate cu un raport şi un plan
de măsuri de corecţie; scopul său este acela de a dinamiza reglarea proceselor ce contribuie la
asigurarea şi ameliorarea calităţii din departament şi de asemenea de a facilita desfăşurarea
evaluării interne premergătoare celei externe, cu ciclicitate de 5 ani.
b) Conceperea şi utilizarea de instrumente specifice activităţii de asigurare a calităţii: proceduri
documentate în sprijinul activităţilor curente ce solicită existenţa acestora; chestionare şi
interviuri necesare consolidării feedback-ului de la elevi (posibili candidaţi la admitere), studenţi,
absolvenţi, cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic sau parteneri
economici.
c) Utilizarea mai eficientă a rezultatelor proceselor de asigurare a calităţii (evaluarea cursurilor
de către studenţi, sondarea opiniei absolvenţilor, evaluarea colegială, evaluarea personalului de
către echipa managerială) realizate de către CEAC-D şi coordonate de CEAC-U, prin planuri de
măsuri gestionate riguros.

3.9. Management instituţional
În acest domeniu se poate conta pe îmbunătăţirea managementului instituţional ce poate fi
obţinută prin operaţionalizarea Sistemului de Control Managerial/Intern implementat la nivelul
departamentului (sistem reglementat prin OMFP nr. 1649/2011 privind modificarea si
completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial). Conform acestui act normativ, controlul este privit ca o funcţie
managerială şi nu ca o operaţiune de verificare, prin care, managementul constată abaterile
rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile
corective sau preventive ce se impun. Controlul este prezent pe toate palierele entităţii publice şi
se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanţ (pe faze ale procesului) şi a controlului
ierarhic.
Obiectivele generale ale SCIM sunt:
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Realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă misiunea departamentului, în condiţii de
regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
Protejarea bunurilor, informaţiilor şi fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii,
abuzului sau fraudei;
Respectarea legii, a regulamentelor interne şi a deciziilor conducerii;
Dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi
difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi
proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale SCIM sunt:
-

reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor
instituţiei şi a elementelor specifice, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a
documentelor;
înregistrarea în mod cronologic şi corect a tuturor operaţiunilor;
asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusiv de persoane special împuternicite
în acest sens;
separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile
de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;
asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în
legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.

Luând ca referinţă obiectivele sistemului de control managerial, se pot formula următoarele
obiective specifice:
a) Colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor referitoare la activităţile desfăşurate în
domeniile: cercetare, didactic, formare continuă, social, legătură cu mediul economic şi
asigurarea calităţii acestora, cu o preocupare constantă pentru îmbunătăţirea performanţelor
sistemului informaţional; utilizarea/dezvoltarea sistemelor informatice implementate pentru
managementul procesului educaţional, gestiunea economică a programelor de studiu (GESFO) şi
alte aplicaţii specifice pentru procesele de cercetare ştiinţifică, evaluarea performanţelor în
cercetare a personalului departamentului (FRACS), secretariat, procese administrative etc.
b) Utilizarea raţională a fondurilor şi creşterea ponderii veniturilor proprii în bugetul
departamentului printr-un managementul financiar integrat şi eficace.
c) Promovarea de informaţii reale, corecte şi verificabile, printr-un marketing universitar
corespunzător, bine organizat şi eficient.
d) Repartiţia echilibrată a sarcinilor ce decurg din planul managerial.
e) Monitorizarea riguroasă a îndeplinirii sarcinilor.
f) Actualizarea anuală a programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/ Managerial al
Departamentului cu măsuri concrete rezultate în urma analizei activităţii anterioare.
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