PLAN OPERAȚIONAL
al Departamentului Electronică Aplicată
pentru anul 2017

Planul operaţional al departamentului a fost aprobat în
unanimitate de către Consiliul departamentului
Electronică Aplicată în şedinţa din data de 23.03.2017

1. Consideraţii generale
Misiunea departamentului Electronică Aplicată este de a livra servicii educaţionale de
calitate pentru formarea unor specialiști de înalta performanță si competență, cu o bună pregătire
în domeniul electronicii în general şi a electronicii aplicate în special, capabili să se integreze
rapid în economia de piață. În egală măsură misiunea departamentului vizează cercetarea
științifică de înaltă ţinută, ca entitate a unei universităţi de cercetare avansată şi educaţie. În
prezent, departamentul Electronică Aplicată pregătește studenți în cadrul următoarelor forme de
învățământ:




Licenţă, cu durata 4 ani, învăţământ de zi şi la distanţă
Master, cu durata 2 ani
Doctorat

Prezentul Plan Operațional detaliază, pentru anul 2017, activitățile specifice pentru atingerea
obiectivelor cuprinse in Planul Strategic al departamentului Electronică Aplicată elaborat pentru
perioada 2016-2020. Planul strategic al departamentului a fost elaborat în acord cu:
 Legea Educaţiei Naţionale
 Planul strategic al Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) pentru perioada 2016-2020
 Carta UPT
 Planul strategic al facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale
 Planul managerial al directorului de departament
 Experienţa de cercetare, didactică şi abilităţile manageriale ale cadrelor didactice din
departament care sunt membre în Consiliului Facultăţii de Electronică, Telecomunicații şi
Tehnologii Informaţionale
Obiectivele generale urmărite prin acest plan operaţional sunt:
 Excelenţa în procesul didactic
 Excelenţa în cercetare
 Relaţii instituţionale solide şi management modern
În vederea elaborării planului operațional al Facultății de Electronică și Telecomunicații
pentru anul 2017 s-au avut în vedere următoarele aspecte:
 Politicile şi managementul procesului didactic
 Politicile şi managementul activităţilor de cercetare
 Politica de personal şi aspecte motivaţionale
 Politica de atragere a elevilor valoroşi spre învăţământul de electronică şi a studenţilor
valoroşi ai primului ciclu de licenţă spre specializarea Electronică Aplicată.
 Vizibilitatea internaţională a departamentului, colaborări cu instituţii şi personalităţi de
largă recunoaştere pe plan internaţional
 Dezvoltarea bazei materiale
 Aspecte socio-umane corespunzătoare unei entităţi dintr-o instituţie academică
Comisiile Consiliului departamentului Electronică Aplicată se doresc a fi veriga de bază din
procesul de implementare a politicilor departamentului. Fiind convinşi că dintre toate aspectele
enumerate mai sus în planul rezultatelor cele de cercetare şi cele didactice sunt de departe cele mai
importante, dat fiind însă contextul socio-economic în care trăim şi pentru că în final toate se
realizează prin oameni de calitate, analiza va începe cu acţiunile legate de resursa umană.

2. Acțiuni specifice
Comisiile Consiliului departamentului Electronică Aplicată au următoarea componenţă

La aceste comisii se adaugă comisia de calitate a departamentului compusă din: prof. dr.
ing. Dan Lascu, conf. dr. ing. Bogdan Marinca, s.l. dr. ing. Ioana-Monica Pop-Călimanu, s.l. dr.
ing. Marllene Dăneţi, stud. Alexandru Bîrzan an III EA. Membri în Consiliul facultăţii ETcTI, fără
calitatea de membru în Consiliul departamentului sunt prof. dr. ing. Ivan Bogdanov, prof. dr. ing.
Cătălin Căleanu şi conf. dr. ing. Bogdan Marinca.
În continuare, se prezintă sintetic acţiunile specifice pentru anul 2017 la nivelul departamentului.

