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PLAN OPERAŢIONAL 2017
ACTIVITATEA DIDACTICĂ şi MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Obiectiv

Consolidarea programelor de
licenţă si a programelor de
masterat existente.

Acţiuni

Compatibilizarea conţinuturilor planurilor de
învăţământ pentru programele de studii din cadrul
ofertei educaţionale a FIMSA cu standardele
ARACIS/europene şi planurile de învăţământ
existente în alte centre universitare din ţară şi din
Europa.
Creșterea dimensiunii formative a procesului
educaţional și focalizarea acestuia pe rezultatele
învăţării. Asigurarea, prin planurile de învăţământ, a
învăţării centrate pe dobândirea de noi cunoștinţe,
deprinderi și competenţe, certe și concrete, pentru
integrarea rapidă pe piaţa muncii și dezvoltarea
carierelor profesionale ale absolvenţilor.
Elaborarea şi publicarea, de către personalul didactic,
a materialelor didactice cu ISBN (manuale, caiete de
lucrări practice, culegeri de probleme etc.) necesare
acoperirii conţinuturilor disciplinelor predate.
Valorificarea calificării universitare obţinute de
absolvenţii UVT

Promovarea ofertei
educaţionale în vederea

Efectuarea de activităţi comune cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi cu Inspectoratele

Cuantificare obiectiv

Responsabil(i)

Termen

Planuri de învăţământ
revizuite

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Septembrie 2017

Revizuirea Fiselor de
discipline

Directori Departam.

Permanent

Suporturi de curs,
Caiete/Îndrumare de lucrări
practice, Culegeri de
probleme

Directori Departam.

Permanent

Elaborare studiu privind
valorificarea calificării
universitare a absolvenţilor
FIMSA

Reprezentant FIMSA
în BOCLME,
Decan
Prodecan
Directori Departam.

Noiembrie 2017

Decan
Prodecan

Ianuarie Septembrie
1 2017

creşterii numărului de
studenţi ai facultăţii

Continuarea acţiunilor de
îmbunătăţire si modernizare a
curriculei programelor de
studii din structura facultăţii
conform stadiului actual al
cunoasterii, al evoluţiei
înregistrate pe plan naţional
si a exigenţelor pieţei muncii.
Creşterea calitativă a
procesului didactic,
promovarea învăţământului
centrat pe student prin
modernizarea continuă a
procesului didactic, utilizarea
unor metode activparticipative în care studentul
să fie partener al cadrului
didactic în realizarea
activităţilor instructiv
educative şi în conturarea
propriului traseu academic.

Şcolare din judeţele apropiate, cu alte instituţii, care
deţin potenţial de studenţi/masteranzi pentru
programele de învăţământ oferite de facultate
Îmbunătăţirea imaginii şi activităţii facultăţii
(actualizarea paginii web a FIMSA; realizarea de
broşuri, pliante de promovare; participarea la acţiuni
de promovare în mass media şi licee, organizarea de
evenimente, conferinţe, seminarii, workshop-uri la
care să participe şi elevi din licee).
Organizarea de întâlniri periodice cu angajatorii, în
vederea adaptării planurilor de învăţământ şi a fişelor
disciplinelor studiate, cu cerinţele actuale de pe piaţa
muncii.

Îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor
didactice (analize de curs, lecţii deschise, conceperea
şi proiectarea de materiale didactice etc.).
Organizarea concursurilor pe posturi didactice, prin
publicarea acestora în Monitorul Oficial, aplicarea
Metodologiei proprii de ocupare prin concurs a
posturilor didactice, asigurarea șanselor egale de
participare la concurs a candidaţilor.
Promovarea metodelor inovative utilizate în
realizarea activităţilor instructiv educative, centrate
pe student.
Evaluarea cadrelor didactice: de către studenţi,
colegială şi de către management
Organizarea de schimburi de experienţă şi bune
practici cu alte universităţi (Univ. Dunărea de Jos din
Galaţi, Univ. Ştefan cel Mare din Suceava, Univ.
Lucian Blaga din Sibiu, USAMV Bucureşti, Univ. din

Directori Departam.
Realizarea campaniei de
promovare a ofertei
educaţionale a FIMSA

Minim 2 reuniuni

2 activităţi pe semestru/
departament
Metodologia de ocupare a
posturilor didactice în UVT şi
criteriile proprii de
promovare pe posturi
didactice

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Directori Departam.

Consiliul FIMSA,
Decan
Directori Departam.

Ianuarie Septembrie 2017

Semestrial

Semestrial

Septembrie 2017

1 seminar/facultate

Decan
Prodecan

Septembrie 2017

Evaluarea cadrelor didactice,
conform planificărilor

Şef CEAC,
Decan,
Directori Departam.

Septembrie 2017

Acorduri de colaborare

Decan
Prodecan

Decembrie 2017
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Craiova etc), în vederea creşterii performanţelor şi
competenţelor cadrelor didactice.
Modernizarea site-ului facultăţii prin oferirea de
informaţii corecte, transparente şi de actualitate
privind activităţile didactice şi de cercetare derulate
în cadrul facultăţii/departamentelor.
Continuarea implementării cataloagelor on-line
pentru gestiunea situaţiei şcolare a studenţilor.

Susţinerea dezvoltării
carierelor academice
individuale ale cadrelor
didactice

Aplicarea în continuare, în cadrul FIMSA, a
programului de detectare a plagiatelor prin analiza
comparativă a fişierelor electronice, program
achiziţionat de UVT
Perfecţionarea cadrelor didactice ale facultăţii prin
doctorat, programe de pregătire şi stagii de
perfecţionare din proprie iniţiativă sau organizate de
universitate.
Responsabilizarea şefilor de departamente şi a
responsabililor pe probleme de calitate privind SMC

Menţinerea certificării
Sistemului de Management al
Calităţii

Realizarea obiectivelor stabilite în octombrie 2016 în
domeniul SMC facultate/ departament.
Efectuarea de audituri interne în departamentele
facultăţii.
Monitorizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi și
ţinerea sub control a proceselor din cadrul SMC.
Participarea structurilor facultăţii la efectuarea
auditului de supraveghere din partea organismului de
certificare.

Site FIMSA funcţional, cu
informaţii actualizate

Decan
Prodecan
Directori Departam.
Administrator site

Septembrie 2017

Introducerea rezultatelor
sesiunilor din 2017 în
platforma on-line.

Decan
Prodecan
Secretar șef

Sesiunile din
2017

Rapoarte evaluare Proiecte
de diplomă şi Lucrări de
disertaţie

Responsabili analiză
antiplagiat
Directori Departam.

Iulie 2017

Creşterea ponderii cadrelor
didactice cu titlul de doctor

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Sesiuni de informare şi
analiză

Decan
Responsabili SMC

Permanent

Permanent

Program asigurare a calităţii
2017

Decan
Responsabili SMC

Octombrie 2017

Raport audit intern

Responsabili SMC

Conf. program
UVT

Rapoarte de autoevaluare

Decan
Responsabili SMC

Raport audit

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Permanent

SeptembrieOctombrie 2017
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CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Îmbunătăţirea calităţii
activităţii de cercetare
desfășurată la nivelul
facultăţii

Participarea la competiţii
interne şi internaţionale de
proiecte de cercetare

Dezvoltarea de parteneriate
cu companii, institute de
cercetare, universităţi din
ţară, parcuri industriale
Creşterea producţiei
ştiinţifice

Promovarea rezultatelor cercetării şi susţinerea
corpului didactic al facultăţii arondat Centrelor de
cercetare în vederea publicării de articole în reviste
cotate sau indexate ISI sau în baze de date
internaţionale de referinţă pentru domeniu
Raportarea rezultatelor activităţii de cercetare
ştiinţifică
Întărirea centrelor de cercetare ştiinţifică din
facultate, elaborarea unei strategii pe termen mediu
şi lung privind cercetarea ştiinţifică din cadrul
facultăţii în acord cu politica stabilită la nivel de
universitate
Depunerea de proiecte tip PN II şi Fonduri
structurale, în funcţie de organizarea competiţiilor de
granturi la nivel naţional
Organizarea de ateliere, întâlniri, mese rotunde pe
teme legate de cercetarea ştiinţifică
Participarea la competiţia internă de achiziţionare a
echipamentelor de cercetare
Încheierea de acorduri de colaborare cu Institute de
cercetare de profil

Creșterea numarului de articole publicate in reviste
cotate sau indexate ISI

Susţinerea apariţiei în continuare a revistelor de
specialitate ale facultăţii (Annals.Food Science and
Technology şi Annals of Valahia University.

Articole ştiinţifice publicate
(ISI; BDI;B+). Participări
conferinţe naţionale/
internaţionale
Raportul anual al Centrelor
de cercetare

Directori Centre de
cercetare,
Decan
Prodecan
Directori Departam.
Directori Centre de
cercetare
Directori Departam.

Septembrie 2017

Aprilie 2017

Plan de cercetare/centru

Directori Centre de
Cercetare

Octombrie 2017

2 proiecte depuse

Directori Departam.

Decembrie 2017

2 mese rotunde

Directori Departam.

Noiembrie 2017

Achiziţionarea a două
echipamente de cercetare

Directori Centre de
cercetare

Decembrie 2017

Cel puţin 2 acorduri de
colaborare

Decan
Directori Departam.

Decembrie 2017

Creșterea cu minimum 2% a
numărului de articole
publicate faţă de 2016

Cadre didactice
Decan
Directori Centre de
cercetare
Directori Departam.

Decembrie 2017

2 numere/2017 din fiecare
revistă

Colegiile de redacţie
ale revistelor

Decembrie 2017
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Agriculture) şi realizarea tuturor demersurilor
necesare pentru promovarea în categorii superioare
Actualizarea paginii web a facultăţii cu aspecte
referitoare la cercetare

Organizarea de manifestări
ştiinţifice

Dezvoltarea activităţii de
cercetare a studenţilor

Organizarea Simpozionului cu participare
internaţională “Priorităţi şi perspective în protecţia
mediului şi siguranţa alimentară“ şi transformarea
acestuia într-un eveniment cu regularitate anuală
Implicarea studenţilor cu rezultate profesionale bune
în toţi anii de studii în activitatea de cercetare
Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi
prezentarea de lucrări ştiinţifice la manifestări
studenţeşti
Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice
studenţeşti şi încurajarea participării unui numar cât
mai mare de studenţi şi masteranzi în activitatea de
cercetare ştiinţifică a centrelor de cercetare ale
facultăţii

Pagină web actualizată
Al 2-lea Simpozion cu
participare internaţională
“Priorităţi şi perspective în
protecţia mediului şi
siguranţa alimentară“
5 studenţi co-autori articole
ştiinţifice

Decan
Prodecan
Directori Centre de
cercetare

Octombrie 2017

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Noiembrie 2017

Prodecan
Directori Departam.

Permanent

3 Cercuri ştiinţifice
studenţeşti

Directori Departam.

Permanent

Minim 20 lucrări realizate de
studenţi şi prezentate la
Sesiunea de comunicări
ştiinţifice studenţeşti 2017

Directori Departam.

Iunie-Iulie 2017

STUDENŢII

Campanii de promovare în licee
Atragerea unui număr cât
mai mare de absolvenţi de
liceu către programele de
studii ale facultăţii.

Dezvoltarea, consolidarea
relaţiei şi a modului de lucru

Realizarea campaniei de
promovare a ofertei
educaţionale a FIMSA
Realizarea de broşuri şi pliante pentru prezentarea
facultăţii
Realizarea de întâlniri periodice ale reprezentanţilor
studenţilor din Consiliul Facultăţii cu studenţii

Minim 2 întâlniri

Decan
Prodecan
Directori Departam.
Secretar Comisie de
Admitere
Decan
Prodecan
Directori Departam.
Secretar Comisie de
Admitere
Prodecan
Directori Departam.

Ianuarie Septembrie 2017

Ianuarie Septembrie 2017

Semestrial
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existent între reprezentanţii
studenţilor din Consiliul
facultăţii și studenţii facultăţii
Creşterea nivelului de
satisfacţie al studenţilor
privind activitatea în
facultate/universitate

facultăţii

Analizarea atentă a chestionarelor de evaluare a
cadrelor didactice de către studenţi în vederea
îmbunătăţirii metodologiilor de predare-instruire
Implicarea studenţilor în Școli de vară și Proiecte
Erasmus +
Susţinerea încheierii unor protocoale cu instituţii de
învăţământ superior din Uniunea Europeană

Creşterea numărului de
mobilităţi Erasmus + pentru
studenţi

Diseminarea acţiunilor care vizează mobilităţi
Erasmus +
Creşterea numărului de mobilităţi Erasmus + pentru
studenţi în instituţii de învăţământ superior din Uniunea
Europeană

Centralizator rezultate
chestionare

Responsabil SMC
Directori Departam.

Octombrie 2017

25 studenţi participanţi

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Octombrie 2017

3 acorduri Erasmus încheiate

Prodecan
Directori Departam.

Decembrie 2017

4 întâlniri cu studenţii privind
mobilităţile Erasmus +

Prodecan
Responsabil Erasmus
Directori Departam.

Semestrial

Creşterea numărului de
mobilităţi pentru studenţii
FIMSA comparativ cu anul
universitar 2015-2016

Prodecan
Responsabil Erasmus
Directori Departam.

Permanent

Oferte programe de instruire
specifice cadrelor didactice

Prodecan
Directori Departam.

Permanent

Procese verbale întâlniri

Decan
Prodecan
Directori Departam.

Permanent

Adrese interne

Decan

RESURSELE UMANE
Creşterea calitativă a
resurselor umane ale
facultăţii prin sprijinirea
dezvoltării carierei
profesionale a fiecarui
membru al comunităţii
academice
Îmbunătăţirea comunicării
interne şi realizarea unui
feedback mai eficient între
cadrele didactice şi
conducerea facultăţii

Identificarea unor programe de formare continuă
specifice şi a unor oportunităţi de instruire pentru
cadrele didactice tinere

Intensificarea întâlnirilor informale între cadrele
didactice şi persoanele cu funcţie executivă din
structura facultăţii
Informare promptă a persoanelor implicate în luarea
deciziilor

Permanent
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BAZA MATERIALĂ
Achiziţii reactivi şi sticlărie
Achiziţii aparatură şi echipamente specifice
Dezvoltarea infrastructurii
didactice

Realizare up-grade echipamente IT şi componente
periferice
Dezvoltarea unui Centru de Practică pe Platoul Bucegi
– zona Padina
Cresterea numărului de abonamente la reviste şi
publicaţii de specialitate

Dezvoltarea fondului
documentar

Listă reactivi/sticlarie
achizitionata
Listă echipamente
achizitionate
Achiziţie sau asigurare
mentenanţă pentru
echipamentele menţionate
Participarea la realizarea
Studiului de fezabilitate și a
Proiectului tehnic
Realizarea de minim 2 noi
abonamente la publicaţii de
specialitate

Îmbunătăţirea fondului de carte existent
Achiziţia a minim 15 de noi
titluri de specialitate

Eficientizarea activităţii
administrative

Reducerea costurilor prin eficientizarea utilizării
materialelor şi monitorizarea continuă a consumurilor
de energie electrică, gaze, apă

Menţinerea consumurilor de
energie electrică, gaze şi apă
cel puţin la nivelul anului
universitar anterior

Decan
Directori Departam.
Decan
Directori Departam.
Decan
Directori Departam.
Decan
Director Departam.
IM
Directori Departam.
Responsabil FIMSA
pentru relatia cu
Biblioteca UVT
Decan
Directori Departam.
Responsabil FIMSA
pentru relatia cu
Biblioteca UVT
Decan
Prodecan
Directori Departam.

Noiembrie 2017
Decembrie 2017
Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2017

DECAN,
Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA
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