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PLAN OPERAȚIONAL
al Departamentului de Măsurări și Electronică Optică
pentru anul 2018

Prezentul plan operațional a fost întocmit pornind de la planul strategic al Departamentului de Măsurări și Electronică Optică și identificând necesitățile de funcționare
și dezvoltare ale departamentului.Este aferent anului calendaristic 2018șieste rezultatul consultărilor cu membriiDepartamentului.
Acțiunile propuse în acest plan operațional sunt grupate pe 6 direcții care au strânsă legătură cu comisiile Consiliului Departamentului (prevăzute de Carta Universității
Politehnica Timișoara).

I. Strategii și politici
Acțiune
Acțiune

Termen

Responsabili

1. Întocmirea statului de funcțiuni și a statului de plata cu ora, stabilirea posturilor

01.10.2018

Comisia de strategii și politici (prin Șef. lucr. univ. dr.

vacante propuse a fi scoase la concurs
2. Identificarea unor programe/cursuri de formare și dezvoltare continuă în
colaborare cu operatori economici

ing. Pazsitka Robert) și directorul de departament
permanent

Comisia de strategii și politici (prin Prof. Univ. Dr. Ing.
Lascu Mihaela)

II. Didactic
Acțiune
Acțiune

Termen

Responsabili

1. Analiza planurilor de învățământ în vederea identificării unor eventuale modificări

01.04.2018

Comisia didactică (prin Șef. lucr.univ. dr. ing. Dughir

care să fie propuse boardurilor și consiliului facultății.
2. Actualizarea conținutului cursurilor și a lucrărilor de laborator

Ciprian)
permanent

Fiecare cadru didactic titular

Acțiune
Acțiune

Termen

Responsabili

1. Identificarea oportunităților de finanțare pentru cercetare și depunerea de

permanent

Fiecare cadru didactic cu sprijinul comisiei de

III. Cercetare

proiecte
2. Identificarea unor oportunități de încheiere de contracte de colaborare-cercetare-

cercetare(prin Prof. univ. dr. ing. Belega Daniel)
permanent

consultanță cu mediul economic

Fiecare cadru didactic cu sprijinul comisiei de
cercetare(prin Prof. univ. dr. ing. Aldo De Sabata)

IV. Resurse umane
Acțiune
Acțiune

Termen

Responsabili

1. Demersuri pentru atragerea unor cadre didactice tinere pentru posturile de

permanent

Comisia de resurse umane(prin Prof. univ. dr. ing.

asistent
2. Demersuri pentru aducerea unor tineri doctoranzi

Belega Daniel) și directorul de departament
01.11.2018

Cadrele didactice conducători de doctorat

Acțiune
Acțiune

Termen

Responsabili

1.

01.06.2018

Responsabilii de laborator împreună cu titularii

V. Infrastructură

Identificarea necesităților privind înlocuirea unor aparate, dispozitive și

consumabile în laboratoarele didactice
2. Demersuri pentru obținerea unor sponsorizări pentru laboratoare (aparate sau bani

disciplinelor
permanent

Comisia de infrastructură (prin Șef. lucr. univ. dr. ing.

pentru achiziția lor)

Ionel Raul) și comisia de strategii și politici (prin Conf.
univ. dr. ing. Mischie Septimiu)

3. Optimizarea repartizării activităților pe sălile de laborator pentru anul universitar

01.10.2018

Comisia didactică (prin Șef. lucr.univ. dr. ing. Dughir

2018-2019

Ciprian) împreună cu directorul de departament

VI. Calitate
Acțiune
Acțiune

Termen

Responsabili
Comisia de calitate (prin Șef. lucr. univ. dr. ing. Iftode

1. Evaluarea periodică a cadrelor didactice din departament, conform
reglementărilor, utilizând platforma de evaluare on-line, prin:

Conform

termenelor

-

Propunerea disciplinelor care să fie evaluate în fiecare semestru

stabilite de conducerea

-

Sprijinirea procesului de evaluare prin crearea condițiilor optime

UPT

Cora)împreună cu directorul de departament

desfășurării acestuia și punerea la dispoziția studenților a infrastructurii
departamentului
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