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Obiective Acțiuni Responsabili Termene Resurse Observații  

Educație 

1. Dezvoltarea relațiilor de 

colaborare cu mediul socio-

economic 

-Identificare programe de 

intership. 

Decan Decembrie 

2018 

-Umane,  

 

 

2. Monitorizarea și evaluarea 

traseului profesional al 

absolvenților 

- Aplicarea unei 

metodologii privind 

urmărirea traseului 

profesional al 

absolvenților. 

Prodecan  Decembrie 

2018 

-Umane,  

 

 

 

3. Modernizarea   procesului   

didactic   de    predare/învăţare   

prin   dezvoltarea laboratoarelor 

didactice, alocarea de fonduri 

bugetare şi atragerea de fonduri 

suplimentare. 

 

-Înființarea de laboratoare 

didactice; 

 

Decan  Noiembrie 

2018 

 

-Umane,  

-Financiare, 

-

Infrastructură 

 

4. Consultarea angajatorilor 

relevanți în privința programelor 

de studii solicitate, precum și a 

conținutului acestor programe 

(planuri de învățământ și fișele 

disciplinelor). 

 

-Întâlniri cu agenți din 

mediul socio-economic; 

-Propuneri de îmbunătățire 

a planurilor de învățământ. 

Decan Decembrie 

2018 

-Umane,  

 

 

 

5. Continuarea aplicării unor 

politici sociale pentru studenții 

UCB. 

-Acordarea de burse 

sociale;  

-Acordarea de ajutoare 

sociale; 

Prodecan  Octombrie 

2018 

-Umane,  

-Financiare, 
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-Organizarea de acțiuni cu 

caracter social pentru 

studenți. 

 

6. Susţinerea activităţilor de 

voluntariat prin recunoaşterea şi 

creşterea importanţei acestora, 

prin acordare de credite 

suplimentare, granturi de tip 

Erasmus+, tabere, cazare 

gratuită etc.  

-Lansarea unui nou 

program de voluntariat în 

UCB; 

 

 

Prodecan  Decembrie 

2018 

-Umane,  

-Financiare, 

 

 

Cercetare științifică 

1. Creșterea importanței și 

calității cercetării în dezvoltarea 

instituțională. 

-Publicarea de articole, 

participarea la 

conferințe/participări la 

evenimente 

internaționale/universitate/

facultate; 

-Încheierea de 

proiecte/contracte de 

cercetare; 

-Atragerea de fonduri  prin 

proiecte de cercetare; 

-Alocarea din partea UCB 

a contribuțiilor de 

cofinanțare a unor proiecte 

de cercetare;  

-Modificare indicatori de 

evaluare a performanței 

științifice și didactice și 

Prodecan  Decembrie 

2018 

- Umane,  

-Financiare 
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extinderea intervalului de 

evaluare; 

2. Continuarea indexarii în 

baze de date internaționale a 

publicațiilor științifice ale UCB. 

-Demersuri pentru 

indexare de reviste în BDI 

sau Web of Science; 

Decan Noiembrie 

2018 

- Umane,  

-Financiare 

 

 

Relațiile internaționale, promovarea imaginii Universității și implicarea în comunitate 

 
1. Dezvoltarea de colaborări 

și parteneriate internaționale. 
-Încheierea de noi 

acorduri de colaborare cu 

universități din străinătate; 

 

Decan Decembrie 

2018 

-Umane,  

-Financiare 

 

2. Creșterea gradului de 

internaționalizare a studiilor si a 

universității prin încurajarea și 

susținerea mobilităților 

internaționale a studenților, 

cadrelor didactice și a 

cercetătorilor. 

-Efectuare de mobilități 

internaționale studenți și 

cadre didactice; 

 

Decan, Directori de 

Departament 

Decembrie 

2018 

-Umane,  

-Financiare, 

-

Infrastructură 

 

3. Asigurarea accesului 

studenților care nu beneficiază de 

activități internaționale 

tradiționale la experiențe 

internaționale (internaționalizare 

acasă). 

-Organizarea de conferințe 

internaționale la UCB; 

Decan Decembrie 

2018 

Umane,  

-Financiare, 

-

Infrastructură 

 

4. Inițierea și derularea de 

programe și proiecte orientate 

spre problematici majore definite 

împreună cu mediul economic, 

societatea civilă și administrația 

-Încheierea de parteneriate 

cu agenți economici, cu 

administrația publică, cu 

instituții ale societății 

Decan Evaluare 

bilunară 

-Umane 
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Decan, 

 

Prof. univ.dr. Sorin Purec 

publică.  civile. 

 

Management administrativ 

 

1. Creșterea calității resursei 

umane la toate nivelurile: 

 

-Organizare/participare la 

programe specifice de 

formare oferite tuturor 

categoriilor de angajați;  

-Set de standarde folosite 

pentru evaluarea periodică 

a tuturor categoriilor de 

angajați. 

Decan Raportare 

bilunară 

-Umane,  

-

Infrastructură 

 


