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PREAMBUL
Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu cerinţele naţionale în domeniul educaţiei, reprezentând „unitatea academică
funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau
mai multe domenii de specialitate” (Art. 133, alin.1, LEN).

MISIUNE
Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică, prin programele de studiu oferite,
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu cerinţele naţionale şi europene în domeniul
educaţiei, în vederea formării de specialişti în domeniul inginerie electrică și științe inginerești
aplicate, înscriindu-se în misiunea principală a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa:
învăţământul.
Oferta educațională a Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică din cadrul
Facultății de Inginerie și Management:
Nivelul de studii
Licență
Masterat

Program de studii
Electromecanică
Informatică industrială
Sisteme electromecanice avansate

Directorul de departament „realizează managementul și conducerea operativă a
departamentului. În exercitarea acestei funcții, el este ajutat de consiliul departamentului,
conform Cartei universitare. Directorul de departament răspunde de planurile de învățământ,
de statele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar
al departamentului” (art. 213, alin, 11, LEN).
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Obiectivele propuse în cadrul Programului managerial se structurează pe cinci domenii
fundamentale de activitate: didactic, de cercetare, baza materială, resursele umane şi
financiare.

1. Activitatea didactică
Pentru dezvoltarea componentei didactice sunt necesare următoarele acțiuni:
1.1.

Dezvoltarea ofertei educaționale, prin:

-

reacreditarea programelor de studii existente;

-

inițierea programului de studii Informatică Aplicată în Inginerie Electrică, din
domeniul Inginerie Electrică.

1.2.

Analiza periodică, alături de coordonatorii programelor de studii, a conţinutului

planurilor de învăţământ, urmărindu-se:
-

alinierea la reglementările ARACIS în vigoare;

-

adaptarea ofertei educaţionale a departamentului la cererea existentă pe piaţa
muncii.

1.3.

Perfecționarea activităților didactice, prin:

-

utilizarea de strategii de predare-învăţare moderne şi diversificate;

-

elaborarea de către titularii de disciplină a suporturilor de curs, seminar, laborator,
proiect în format electronic şi tipărit;

-

accentuarea caracterului aplicativ al activităţilor de seminar/ laboratoar/ proiect;

-

îmbunătăţirea conţinutului cursurilor predate şi a temelor de laborator, seminar,
proiect prin revizuirea şi actualizarea periodică a informaţiilor oferite;

1.4.
-

asigurarea transparenţei în procesul de evaluare a studenţilor.
Îmbunătăţirea modului de desfăşurare a practicii de specialitate, prin:
dezvoltarea parteneriatelor cu reprezentanţi ai mediului de afaceri și crearea de noi
parteneriate;

-

urmărirea atentă a procesului de realizare a stagiilor de practică de către tutorii de
practică.

2. Activitatea de cercetare
Pentru dezvoltarea componentei de cercetare sunt necesare următoarele acțiuni:
2.1.
-

Dezvoltarea activității de cercetare, prin:
consolidarea colectivelor de cercetare existente, în care, cadrele didactice cu
experienţă să atragă alți colegi şi chiar studenţi;
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-

participarea cadrelor didactice ale departamentului la diverse manifestări ştiinţifice,
în ţară şi străinătate;

-

continuarea organizării, în anii pari, a Conferinței de Inginerie Electrică și Sisteme;

-

continuarea organizării anuale a Simpozionului Științific Studențesc EMING.

2.2.
-

Valorificarea rezultatelor cercetării, prin:
publicarea de lucrări științifice în reviste de prestigiu şi, în special, în reviste și
conferințe cotate ISI;

-

colaborarea cu cadre didactice și cercetători din departamente similare din ţară şi din
străinătate, în vederea publicări unor lucrări ştiinţifice.

3. Baza materială
Pentru dezvoltarea bazei materiale a departamentului sunt necesare următoarele
acțiuni :
3.1.
-

Dezvoltarea bazei materiale, prin:
accesarea de proiecte în vederea atragerii fondurilor necesare modernizării bazei
materiale;

-

implicarea agenților economici din regiune în modernizarea bazei materiale a
departamentului;

-

realizarea de standuri didactice în cadrul proiectelor de diplomă și a lucrărilor de
disertație.

3.2.
-

Utilizarea corespunzătoare a bazei materiale, prin:
gestionarea cu responsabilitate a infrastructurii şi întreţinerea corespunzătoare a
acesteia;

-

inventarierea bazei materiale a departamentului și punerea la dispoziția cadrelor
didactice a echipamentelor cu un grad redus de utilizare.

4. Resursele umane
Pentru dezvoltarea corespunzătoare a activităților din cadrul departamentului s unt
necesare următoarele acțiuni :
4.1.

Crearea şi păstrarea unei atmosfere sănătoase, prin:

-

aprecierea muncii fiecărui membru al departamentului;

-

respect reciproc şi comunicare pozitivă;

-

promovarea spiritului de echipă, a onestităţii şi integrităţii;
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-

implicare şi asumarea răspunderii pentru activitatea realizată;

-

receptivitate la solicitările departamentului.

4.2.
-

Întocmirea statelor de funcții, având în vedere:
asigurarea normelor didactice, în conformitate cu pregătirea şi competenţele fiecărui
cadru didactic;

-

avansarea pe post a cadrelor didactice, în vederea consolidării programelor de studii;

-

atragerea cadrelor didactice asociate, care au rezultate ştiinţifice remarcabile în
domeniu.

4.3.
-

Dezvoltarea resursei umane, având în vedere:
perfecţionarea personalului existent, prin participarea la programe de formare
continuă, cursuri de informare şi perfecţionare, în ţară şi străinătate;

-

atragerea de noi membri în cadrul departamentului, în vederea desfăşurării
corespunzătoare a tuturor activităţilor;

-

sprijinirea cadrelor aflate la începtul activității didactice, în vederea formării lor
profesionale;

-

sprijinirea absolvenților de masterat în vederea continuării pregătirii prin studii
doctorale în marile centre universitare;

-

susținerea personalului din departament, în vederea obținerii abilitării și înfiin țării
conducerii de doctorat în inginerie Electrică.

5. Resursele financiare
Pentru realizarea managementului financiar al departamentului sunt necesare
următoarele acțiuni :
5.1.

Gestionarea bugetului alocat departamentului, prin:

-

analiza obiectivă a rentabilităţii programelor de studii;

-

compatibilizarea disciplinelor aferente programelor de licență, în vederea reducerii
costurilor;

5.2.
-

menţinerea cheltuielilor materiale la un nivel rațional.
Identificarea altor surse de finanţare:
accesarea de proiecte/granturi cu finanţare nerambursabilă, pentru modernizarea
bazei materiale,

sau pentru susținerea activităţilor cadrelor didactice ale

departamentului;
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-

accesarea de fonduri publice, pe bază de proiect, de la Consiliul Local al
Municipiului Reşiţa şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin;

-

continuarea organizării cursurilor de formare continuă şi perfecţionare;

-

motivarea cadrelor didactice şi a studenţilor pentru implicarea în campanii de
promovare a imaginii facultăţii și departamentului în licee.

Prezentul program managerial poate fi completat/îmbunătățit de către membrii
colectivului din Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică. Sunt convinsă că numai
împreună, prin implicare, respect şi responsabilitate, vom reuşi să contribuim la dezvoltarea
departamentului, facultății și universității.

Reșița, 28.02.2019
Ș.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
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