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PLAN OPERAȚIONAL 2016-2017
1. Fundamentare
Facultatea de Inginerie Mecanică şi-a început activitatea în anul 1949, în actualul corp N al
Universităţii „Transilvania” din Braşov sub denumirea de INSTITUTUL DE MECANICĂ din Braşov.
Facultatea de Inginerie Mecanică ocupă un loc important în comunitatea academică braşoveană, atât prin
ponderea studenţilor cât şi prin realizările din domeniul educaţiei şi cel al cercetării.
Actualmente, Facultatea de Inginerie Mecanică este structurată în două departamente: Departamentul
de Autovehicule şi Transporturi (DATR) şi Departamentul de Inginerie Mecanică (DIMEC).
Planul Operaţional Anual se bazează pe stategiile de dezvoltare ale Universităţii TRANSILVANIA
din Braşov şi ale Facultăţii de Inginerie Mecanică astfel încât să fie asigurată integrarea învăţământului
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.

1.

Obiectiv

Asigurarea
calităţii
actului
educaţional

Activităţi
Analiza activităţilor didactice
desfăşurate în cadrul celor
două departamente
Evaluarea conţinutului
lucrărilor de laborator şi a
dotării laboratoarelor din
facultate
Publicarea în edituri şi
redactarea electronică de
manuale, cursuri şi
îndrumare de laborator şi
proiect şi asigurarea accesului
pe platforma de elearning
Întocmirea documentaţiei
pentru reacreditarea
programului de studiu IM
Elaborarea temelor pentru
proiecte de licenţă
Organizarea periodică de
conferinţe susţinute de
specialişti din industrie

Termen

Permanent

Ianuariefebruarie
2017
Octombrie Noiembrie
2016
Permanent

Responsabil

Decan facultate
Prodecan activitate didactică
Directori depertamente
Coordonatori programe de studiu
Responsabil calitate

Prodecan activitate didactică
Director depertament IM
Coordonator program de studiu IM
Prodecan activitate didactică
Coordonatori programe de studiu
Responsabil calitate
Decan facultate
Prodecan activitate de cercetare şi
internaţionalizare
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Nr.crt.

Obiectiv

2.

Dezvoltarea
cercetării
ştiinţifice

3.

4.

Creşterea
vizibilităţii
în plan
naţional şi
internaţional
a Facultăţii
de
Inginerie
Mecanică

Activităţi
Dezvoltarea direcţiilor de
cercetare
Implicarea studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor,
în activităţile de cercetare
desfăşurate în departamentele
facultăţii
Susţinerea publicării de lucrări
ştiinţifice şi a participării la
congrese şi reuniuni ştiinţifice
a studenţilor şi cadrelor
didactice
Dezvoltarea de parteneriate
academice internaţionale
Dezvoltarea de mobilităţi
cadre didactice şi studenţi în
universităţile partenere
Organizarea de manifestări
ştiinţifice
naţionale şi internaţionale

Termen

Permanent

Decan facultate
Prodecan activitate de cercetare
Directori departamente
Directori Centre de Cercetare

Decan facultate
Prodecan activitate de cercetare
Coordonatorul ERASMUS
pe facultate

Permanent

Participarea la reuniuni
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale
Actualizarea site-ului facultăţii

Decan facultate
Prodecan activitate de cercetare şi
internaţionalizare
Directori departamente
Colectivitatea academică
din facultate

Ianuarieiunie 2017

Prodecan activitate de cercetare şi
internaţionalizare
Responsabil site facultate
Prodecan activitate de cercetare şi
internaţionalizare
Responsabil ALUMNI facultate
Organizatori locali - Director
departament DATR
Decan facultate
Prodecan activitate de cercetare şi
internaţionalizare
Conducerea facultăţii și
conducerile Departamentelor

Permanent

Conducerea facultăţii

După
sesiunile de
examene

Decanul facultăţii
Prodecan activitate didactică
Directorii departamentelor
Coordonatori programe de studii
Prodecan activitate socială
Coordonatori programme de studii

Dezvoltarea platformei
ALUMNI
Organizarea Congresului
Internațional CONAT 2016

Participarea la activitatea de
promovare a programelor de
studii desfăşurate în facultate
Extinderea cooperării cu
mediul economic şi sociocultural
Analiza procesului didactic, de
cercetare şi a rezultatelor
studenţilor după sesiunile de
Acţiuni
examene
educaţionale
Sprijinirea studenţilor în
şi sociale
vederea creşterii
pentru
performanţelor lor în
studenţi
competiţiile naţionale şi
internaţionale
Vizitarea căminleor studențești

Responsabil

Permanent

Decanul facultății
Prodecan activitate socială

2

Nr.crt.

4.

Obiectiv

Acţiuni
educaţionale
şi sociale
pentru
studenţi

Activităţi
Asigurarea unei comunicări
permanente
între studenţi şi cadrele
didactice
Săptămâna porţilor deschise
corelată cu acțiunea „Școala
altfel”
Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice
Studenţeşti

Termen
Permanent

În
concordanță
cu datele
stabilite
nivelul
universității

AFCO 2017
Organizarea activităţii de
practică

5.

Măsuri
pentru
promovarea
personalului
didactic şi
nedidactic şi
de
îmbunătăţire
a condiţiilor
de lucru

Scoaterea la concurs a
posturilor vacante şi
promovarea personalului
didactic şi nedidactic
Renovarea secretariatului
facultăţii

Iunie-iulie
2017

Permanent

În
concordanță
cu datele
stabilite
nivelul
universității

Responsabil
Decanul facultăţii
Prodecan activitate socială
Coordonatori programe de studii
Conducerea Facultăţii
Directorii de Departamente
Coordonatorii de programe de
studii
Prodecani activitate socială şi
ştiinţifică
Coordonatori programe de studii
Prodecani activitate socială şi
ştiinţifică
Coordonatori programe de studii
Prodecan activitate socială
Coordonatori programe de studii
Coordonatori activităţilor de
practică
Decanul facultăţii
Prodecanii cu activitate socială şi
ştiinţifică
Directorii departamentelor
Conducerea facultăţii

Obseervaţie: oricare dintre persoanele din conducerea facultăţii, nemenţionate în grupul „Responsabil” va
putea fi antrenată în activităţile menţionate în funcţie de situaţiile concrete apărute.

Decan
Prof.univ.dr.ing. Ioan Călin ROŞCA
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