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PLANUL OPERAŢIONAL AL UNIVERSITĂŢII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

PE ANUL UNIVERSITAR 2016 – 2017 

 

Planul Operaţional pe anul 2016 - 2017 reprezintă un document de lucru operativ prin care se 

programează, organizează, conduc şi controlează principalele activităţi didactice şi de cercetare sau 

de management academic ale Universităţii Europene "Drăgan" şi care are ca scop final, materializarea 

obiectivelor propuse în Planul Strategic 2016 – 2020. 

Planul operaţional conţine acţiunile, responsabilităţile şi termenele de implementare, fiind un 

document normativ pe care cadrele de conducere din  Universitatea Europeană "Drăgan" se 

angajează să le materializeze corect, la timp şi eficient. 

 
 

1. MISIUNE. OBIECTIVE. INTEGRITATE ACADEMICĂ 

 

Misiunea Universităţii Europene "Drăgan" este de a efectua educaţie şi cercetare în domeniile 

juridic, economic şi sănătate la un înalt standard de calitate, în contextul naţional şi internaţional real, 

pentru dezvoltarea economică şi culturală a municipiului Lugoj, regiunii de vest şi a întregii Românii.  

Universitatea îşi asumă rolul de centru cultural şi civic de formare şi difuzare a valorilor culturale, 

ştiinţifice şi sociale, atât în zona în care activează cât şi în întreaga ţară. 

Universitatea Europeană "Drăgan" respectă şi apără libertatea academică a personalului şi 

studenţilor şi funcţionează în condiţii de autonomie universitară şi de responsabilitate, răspundere 

publică pentru educaţia oferită. Resursele utilizate în acest scop au o componentă financiară, o 

componentă materială şi o componentă umană.  

Misiunea şi obiectivele asumate individualizează Universitatea Europeană "Drăgan" în sistemul 

naţional de învăţământ superior şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior, conform Planului 

Strategic.  

Universitatea apără valorile libertăţii academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice.  

Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiştii de care are 

nevoie, consultanţă şi soluţii la problemele curente, fiind receptivă la sugestiile acestuia. 
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2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL 

 

1.Vor continua procesele de monitorizare, reanalizare, revizuire, restructurare şi corelare a 

programelor de studii la toate nivelele educaţionale, ca premiză de asigurare a succesului procesului 

educaţional din universitate.  

Responsabili: Decani, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

Termen: octombrie 2016 

 
2. Promovarea activităţilor care să asigure o legătură mai strânsă între cadre didactice şi 

studenţi: cercuri ştiinţifice, consultaţii, stimularea participării la concursuri şi la alte activităţi 

educaţionale. Aceste activităţi trebuie promovate, permanentizate, evaluate şi apreciate 

corespunzător. Se vor face publice programele calendaristice ale activităţilor de acest gen ce se vor 

desfăşura în anul universitar 2016 - 2017. 

Responsabili: Directorii de departamente, 

Reprezentanţii studenţilor în Consiliile facultăţilor şi Senat 

Termen: octombrie 2016 

 

3. Revizuirea şi actualizarea fişelor disciplinelor, atât ca şi conţinut, cât şi ca surse bibliografice. 

Totodată se stabileşte Fondul de carte necesar pentru anul universitar 2016 - 2017. 

Responsabili: Decan, Director departament, Toate cadrele didactice  

Termen: octombrie 2016 

 

4. Analizarea sistemului de practică la toate programele de studii şi nivelele educaţionale. Se 

impune perfecţionarea cadrului organizatoric privind desfăşurarea practicii astfel încât să se obţină 

rezultate pozitive la nivelul abilităţilor asimilate. 

Responsabili: Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: noiembrie 2016 

 

5. Reînnoirea ofertei de carte educaţională pentru studenţi care să vizeze publicaţiile didactice 

cu o vechime mai mare de 5 ani. Se urmăreşte reactualizarea conţinuturilor, eventual ediţii revizuite, în 

care să se regăsească noutăţile din domeniul respectiv. Sprijinirea elaborării de materiale didactice 

tradiţionale şi în format electronic.  

Responsabili: Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: decembrie 2016 
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6. Întocmirea Raportului de autoevaluare instituţională în vederea reevaluării periodice a UED şi 

a programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci, domeniul de licenţă  Finanţe, din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, conform standardelor stabilite de ARACIS. 

Responsabili: Rectorul, Decanii facultăţii, Directorii de departament,  

Comisia de realizare a Raportului de evaluare instituţională 

Termen:  martie  2017 

 

7. Organizarea de activităţi de promovare a ofertei academice intitulate «Oferta academică a 

UED pentru anul universitar 2017/2018», sub formă de standuri, caravane şi întâlniri cu reprezentanţii 

instituţiilor mass-media, materiale de prezentare tipărite sau în format electronic, promovate la liceele 

din oraş, judeţ şi judeţele limitrofe, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene şi anunţate apoi în 

presa şi televiziunile locale, pe Site-ul UED şi pe Pagina oficială de Facebook a UED. 

Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departament 

Termen:  februarie – mai 2017 

 
 

3. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII STIINŢIFICE 

 

1. Se continuă evaluarea anuală pe baza grilei aprobate de Senat a rezultatelor obţinute de 

fiecare membru al corpului didactic cât şi respectarea riguroasă a criteriilor ştiinţifice privind 

promovarea corpului didactic. 

Responsabili: Decani, Directorii de departamente 

Termen: aprilie 2017 

 

2. Afirmarea prestigiului ştiinţific al universităţii se realizează prin organizarea de simpozioane şi 

conferinţe naţionale şi internaţionale, seminarii ştiinţifice, mese rotunde, workshop-uri etc., în colaborare 

cu alte universităţi din ţară sau străinătate sau sub egida unor foruri profesionale de specialitate. Astfel 

de acţiuni sunt în tradiţia universităţii şi vor fi susţinute în continuare, ca mijloc de afirmare pe plan 

naţional şi internaţional. 

Responsabili: Decani, Directorii de departamente 

Termen: permanent 

 

3. Dezvoltarea resurselor umane angrenate în cercetarea ştiinţifică (încadrarea în colectivele de 

cercetare a cadrelor didactice tinere, studenţi, masteranzi).  

Responsabili: Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: permanent 
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4. În vederea afirmării tinerilor cercetători, se impune atragerea, în cadrul granturilor sau a 

contractelor de cercetare a studenţilor din anii terminali. Se va urmări ca un număr cât mai mare din 

disertaţiile susţinute la programele de master să fie finalizate prin lucrări publicate în reviste sau în 

volumele unor conferinţe, simpozioane naţionale sau internaţionale; precum şi în contracte de cercetare. 

Responsabili: Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: permanent 

 

 

4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL COLABORĂRILOR ŞI COOPERĂRILOR 

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

1. În vederea dezvoltării programelor de cooperare ale universităţii cu parteneri de peste 

hotare se vor urmări coordonatele: 

 participarea la programe şi proiecte finanţate de către Uniunea Europeană; 

 stabilirea de acorduri de cooperare bilaterală cu universităţi de profil din Europa şi din toată 

lumea; 

 iniţierea şi participarea la activităţi de cercetare susţinute prin acorduri de colaborare bilaterală; 

 stabilirea de legături de cercetare interregională. 

    Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: permanent 

 
 

5. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL EFICIENTIZĂRII DOCUMENTĂRII 

 

Prin structură, funcţionalitate şi colecţii, obiectivele operaţionale privind biblioteca sunt 

direcţionate spre modernizarea şi dezvoltarea unui sistem educaţional bazat pe studiu individual. 

Biblioteca trebuie să satisfacă cerinţele crescânde de informaţie de ultimă oră, necesare bunei 

desfăşurări a activităţii didactice şi de cercetare. 

1. Optimizarea strategiei de gestionare şi dezvoltarea continuă a bazei de date proprii a 

bibliotecii, accesibilă prin catalogul on-line. 

2. Asigurarea condiţiilor pentru schimbul de date naţional şi internaţional, pentru asigurarea 

compatibilităţii cu infrastructura şi sistemele de gestiune existente în bibliotecile de profil din ţară şi din 

străinătate. 

3. Actualizarea permanentă a performanţelor infrastructurii tehnice pentru susţinerea volumului 

crescând de informaţii on-line. 
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4. Asocierea permanentă cu noi baze de date internaţionale care să permită studenţilor proprii 

accesul gratuit la lucrări ştiinţifice din domeniile juridic şi economic. 

Responsabili: Rector, Biblioteca 

Termen: permanent 

 

 

6. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL FORMĂRII CONTINUE ŞI A ASIGURĂRII 

EDUCAŢIEI PE TOT PARCURSUL VIEŢII 

 

Având în vedere tendinţa societăţii de îndreptare treptată şi continuă către o Societate a 

Cunoaşterii, rezultă obiective clare pentru sistemul educaţional:  

 dezvoltarea în cadrul programelor de formare continuă a competenţelor cerute de piaţa muncii; 

 angrenarea oamenilor, într-un proces de formare continuă, de adaptare rapidă la cerinţele vieţii 

economico-sociale ale societăţii, în contextul revoluţiei tehnico - ştiinţifice derulate pe plan 

mondial;  

 oferirea unui cadru adecvat de învăţare pentru cei dornici să-şi finalizeze studiile sau celor ce-şi 

doresc, fie perfecţionarea în cadrul unui domeniu, fie reformarea profesională într-un domeniu 

nou – în condiţiile cerinţelor pieţii actuale a muncii;  

 iniţiere de noi cursuri de formare continuă. 

Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: permanent 

 

 

7. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN PRIVINŢA EFICIENTIZĂRII VIEŢII STUDENŢESTI 

 

1. Impunerea de măsuri pentru reducerea pierderilor nejustificate de studenţi.  

Se vor urmări: 

 diversificarea metodologiei predării, învăţării si evaluării studenţilor; 

 îmbunătăţirea calităţii pedagogice a procesului de învăţământ; 

 antrenarea studenţilor în procesul de monitorizare si evaluare a calităţii educaţiei; 

 evaluarea disciplinelor din anii de studii pentru a îmbunătăţii procesul de învăţământ şi pentru a 

veni în întâmpinarea cerinţelor de pregătire profesională a studenţilor. 

 consultarea mediului de afaceri pentru a identifica cerinţele pieţei muncii în ceea ce priveşte disciplinele 

studiate; 

 acordarea de burse de studiu, de merit şi sociale etc. 
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2. Sprijinirea activităţii de înfiinţare a unor asociaţii profesionale studenţeşti, prin care studenţii 

să preia o parte din sarcinile de analiză a pieţei muncii, să-si pregătească viitorul profesional prin 

stabilirea de legături profesionale, câştigare de sprijin material etc. 

3. Utilizarea sistemului de monitorizare a situaţiei şcolare a studenţilor, ca pârghie de feed-back 

pentru evaluarea şi ameliorarea calităţii procesului de învăţământ. 

4. Organizarea de întâlniri semestriale cu studenţii facultăţilor şi  universităţii. 

5. Eficientizarea activităţii de orientare profesională de către Centrul de Consiliere şi Orientare 

în Carieră pentru elevii din anii terminali, studenţi şi absolvenţi din cadrul UED, cu sprijinul 

îndrumătorilor de ani  (cadre didactice) şi reprezentanţii studenţilor în Consiliile facultăţilor şi Senatul 

universitar. 

6. Organizarea unor întâlniri şi seminarii de comunicare cu studenţii pe problematica orientării 

profesionale, cu invitarea reprezentanţilor agenţilor economici din judeţul Timiş dar şi din judeţele 

limitrofe. 

7. Organizarea de activităţi culturale la care să participe atât studenţi cât şi cadre didactice, 

condiţie forte pentru întărirea parteneriatului celor două entităţi angrenate în procesul academic.  

Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente, 

Mentorii de an, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, 

Reprezentanţii studenţilor în Consiliile facultăţilor şi Senatul universitar 

Termen: permanent 

 

8. OBIECTIVE OPERAŢIONALE PRIVIND OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI ACADEMIC  

 

Conducerea academică are misiunea de a elabora, adopta şi evalua politicile şi strategiile de 

dezvoltare ale instituţiei, de a stabili şi urmări obiectivele specifice ce derivă din acesta, în concordanţă 

cu opţiunile "fondatorului". 

Administraţia universitară are rolul de a aplica politicile adoptate. 

Obiectivele operaţionale urmăresc eficientizarea activităţilor didactice, de cercetare şi 

asigurarea unui climat de muncă colegial şi performant, consolidând descentralizarea, autonomia şi 

participarea directă a tuturor celor implicaţi. 

 Revizuirea şi adoptarea de regulamente, metodologii de lucru/proceduri în concordanţă cu noua 

legislaţie românească din învăţământ. 

 Asigurarea transparenţei instituţionale; desfăşurarea în bune condiţii a procesului privind circuitul 

informaţiilor de interes public în scopul realizării liberului acces la informaţii de interes public; 

asigurarea securităţii datelor cu caracter personal. 

Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 
Termen: permanent 



universitateaeuropeanadragan

    

www. .ro

 

7 | P a g e  

 

Politica de personal 

 Asigurarea unei structuri de personal, pe vârste şi funcţii didactice, care să corespundă 

standardelor interne ale universităţii, standardelor naţionale de acreditare şi standardelor 

europene în domeniu. 

Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

 Termen: permanent 

 

Baza materială 

Gestionarea bazei materiale a Universităţii se referă la structura patrimonială existentă (la 

reabilitarea, repararea şi întreţinerea construcţiilor, instalaţiilor şi a centralei termice, modernizarea 

continuă a laboratoarelor şi dotarea lor cu echipamente moderne de tehnică de calcul). 

Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: permanent 

 

Managementul calităţii 

 Monitorizarea activităţii didactice din punctul de vedere al conţinutului şi al planificării 

calendaristice. 

 Elaborarea documentelor calităţii la nivelul programelor de studii şi la nivelul facultăţii (controlul 

documentelor, controlul înregistrărilor, audit intern, etică universitară). 

 Elaborarea procedurilor operaţionale la nivelul catedrelor. 

 Planuri de pregătire profesională, didactică şi de cercetare. 

Responsabili: Rector, Decanii facultăţilor, Directorii de departamente 

Termen: permanent 

    
 
 

28 septembrie 2016 
 
 
 

 
RECTOR, 

 
     Prof. univ. dr. Persida CECHIN – CRISTA 

 


