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PLAN STRATEGIC 2012-2016
1.

Misiune

Misiunea Facultăţii de Management in Productie si Transporturi, în acord cu misiunea
asumată de UPT prin Cartă, va promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică avansată, dezvoltarea şi
inovarea în acord cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii care presupune integrarea în
spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice prin promovarea
Excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate (formare profesională
superioară – licenţă, master, doctorat: - postuniversitară în conceptul de învăţare pe tot parcursul
vieţii, cercetare ştiinţifică, etc).
Facultatea de Management in Productie si Transporturi va contribui la dezvoltarea locală,
regională si naţională din punct de vedere economico-social, stiinţific, în acord cu nevoile
comunităţii.
Facultatea de Management in Productie si Transporturi îşi propune să se menţină ca
leader al învăţământului de Inginerie şi Management şi al cercetării ştiinţifice din domeniul
Inginerie şi Management.
Rezumată, misiunea FMPT constă în avantajul competitiv axată pe EXCELENŢĂ şi
PROFESIONALISM în toate activităţile.

2. Obiective şi opţiuni strategice la nivelul Facultatii de Management in
Productie si Transporturi
Obiectivele strategice sunt definite în corelaţie directă cu planul managerial al rectorului,
Prof.dr.ing. Viorel Aurel Şerban şi Hotărârea Senatului UPT nr. 05/16.02.2012 cu privire la
politica de asigurarea calităţii actului didactic în UPT:
A. EDUCAŢIE şi formare continuă :Elaborarea ofertei educaţionale: licenţă, master,
doctorat şi formare continuă a facultatii prin corelarea resurselor interne cu dinamica
mediului economic, social si cultural, pregătirea specialiştilor.
B. CANDIDAŢI: Atragerea de candidati capabili conform ofertei de locuri a facultatii si
pregatirea lor la cel mai inalt grad de profesionalism, considerand aceasta prioritatea
noastra, alături de inserţia acestora pe piaţa forţei de muncă
C. CERCETARE AVANSATĂ: Realizarea permanenta a unui cadru adecvat creatiei
stiintifice originale cu caracter de cercetare avansată şi recunoaşterea ei
D. INTEGRAREA facultatii in circuitul academic si economico-social la nivel national,
european;
E. Realizarea unui MANAGEMENT eficient al resurselor umane, materiale, informationale
si financiare ale facultatii
F. CALITATE: Continuarea implementarii sistemului de asigurarea calitatii la nivelul
tuturor activitatilor facultatii si promovarea unui management de calitate.
OPŢIUNI STRATEGICE
A. Educaţie şi formare continuă (licenţă, master, doctorat şi formare continuă)
A.S1. Realizarea unor cercetari ale pietei fortei de munca in domeniile de interes pentru a putea
identifica nevoile locale si zonale
a) realizarea unor studii ale pietei fortei de munca de catre cadrele didactice de
specialitate din facultate şi studenţi
b) elaborarea unor propuneri de granturi vizand piata muncii in zona orasului Timisoara

A.S2. Solicitarea cifrelor de scolarizare anuale, prin corelarea nevoilor identificate cu strategia
pe termen scurt a facultatii (1-2 ani)
a) elaborarea unor cercetari de marketing de catre cei de specialitate vizand optiunea
viitorilor candidati
A.S3. Realizarea instruirii postuniversitare “la comandă”

a) elaborarea unui studiu a nevoilor de “formare continuă”
b) crearea “Centrului educaţie şi formare continuă în FMPT” ca parte integrantă a Şcolii
Postuniversitare de la nivelul UPT.
A.S4. Pregătirea de specialişti în concordanţă cu oferta educaţională.

B. Atragerea de candidati capabili conform ofertei de locuri a facultatii si pregatirea lor
la cel mai inalt grad de profesionalism, considerand aceasta prioritatea noastra;


Atragerea candidatilor

B.S1. Dezvoltarea si perfectionarea unui program promotional la nivelul facultatii ca mijloc de
comunicare a oportunitatilor si beneficiilor pe care le ofera Facultatea de Management in
Productie si Transporturi
b) comisia

de Marketing de la nivelul Consiliului facultatii va pregati materiale

promotionale si se va ocupa de implementarea acestor programe.
c) se va actualiza permanent pagina de INTERNET a facultatii.
B.S2. Procedura concursului de admitere, in concordanta cu practica din UPT
a)

mentinerea in media concursului a mediei examenului de bacalaureat - cu ponderi
diferite in functie de procedurile Universitatii “Politehnica “ din Timisoara.

B.S3. Susţinerea unor cursuri suplimentare pentru anul I de studii, in scopul complementarii
eventualelor lacune in pregatirea fundamentala a noilor studenti.(matematică, fizică)
a) efectuarea unei analize pentru stabilirea nivelului de pregatire a studentilor, la nivelul
anului I de studii, de catre tutorele de an , situatie centralizara de prodecanul
facultatii;
b) organizarea unui program special de pregatire pentru studentii ce prezinta lacune in
pregatire, la specializarile unde este cazul.
c) dezvoltarea sistemului tutorial

cu responsabilităţi concrete(conform normelor

ARACIS)


Pregatirea profesionala

B.S4. Adaptarea continua a curriculei la nivelul standardelor specifice nationale si
internationale in conformitate cu hotararile Unversitatii “Politehnica” din Timisoara si
imperativele invatamantului romanesc si al UE şi AP.
a) analiza permanenta a planurilor de invatamant in boardurile programelor de studii şi
actualizarea acestora (inaintandu-se apoi pentru aprobare) in conformitate cu reforma
de restructurare a curriculumului universitar;

b) coroborarea fişelor de discipline cu imperativele curriculei universitare şi cu
realizarea specializărilor în “Registrul naţional al calificărilor din învăţământul
superior” , RNCSIS;
c) dezvoltarea de practici si proceduri in raport cu Hotararea UPT care sa asigure ca
standardul realizat este echivalent standardelor internationale
d) monitorizarea programelor de studiu şi întocmirea documentaţiei pentru îndeplinirea
dezideratelor de calitate ( ARACIS sau alte organisme de evaluare internaţională)
B.S5. Modernizarea metodelor de predare cu particularizare pentru specificul fiecarei
specializari, tinzând spre învăţământul interactv şi creativ
a) metodele de predare si invatare utilizate in facultate vor fi diversificate si
particularizate specificului fiecarei specializari. Se vor aborda curajos metode
moderne care sa permita activizarea colectivelor de studenti. .Introducerea accesului
electronic la documentare, metodele de predare si invatare se vor modifica in ideea
abandonarii predarii discursive in favoarea enuntului si dezbaterii problemelor.
Accentul actului didactic se va muta din zona aspectului informativ in cea a formarii,
a ridicarii si rezolvarii practice de probleme, a dezbaterii si gasirii solutiilor.
b) abordarea mult mai curajoasa a conceperii si utilizarii de materiale didactice moderne
(platforma e-learning).
c) se vor analiza anual continutul disciplinelor din curriculele facultăţii;
d) in evaluarea corecta a conţinutului cursurilor se vor utiliza experti de la alte
universitati din tara (de exemplu prin intermediul Consortiului de Inginerie
Economica )
B.S6. Metode de evaluare a cunostintelor, cu scaderea ponderii examenului final si cresterea
ponderii verificarilor.
a) prin modificarea metodelor de predare in favoarea invatamantului creativ, participativ
va creste ponderea activitatii din timpul anului (teste, activitati stiintifice, studii de
caz ) in nota finala.
B.S7. Dezvoltarea invatamantului postuniversitar in conformitate cu cererea pietii
a) dezvoltarea unor cercetari de marketing vizand studiile postuniversitare.
B.S8. Modernizarea invatamantului de lunga durata prin introducerea unor noi programe de
studii
a) stabilirea propunerilor de noi programe de studii in functie de cererea de pe piata.
b) aprobarea in Senat si intocmirea documentatiei necesara acreditarii.

B.S9. Promovarea programelor de studii de master în limbi de circulaţie internaţională.(de
exemplu IMC, MAAA, IMSL –in limba engleza)
B.S10. Consolidarea şi dezvoltarea activităţii studiilor universitare de doctorat.
B.S11. Reorientarea activităţii de practică la contextul economic actual
 Concordanţa dintre oferta facultăţii şi cerinţele pieţei forţei de muncă (inserţia pe
piaţa muncii)
a) evaluare anuală a inserţiei pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor facultăţii de la
ciclul licenţă, master, doctorat
b) activarea colaboratorilor ALUMNI prin platforma e-Alumni

C. Realizarea permanenta a unui cadru adecvat creatiei originale cu caracter de
cercetare avansată
C.S1. Relansarea activitatii de cercetare stiintifica in toate domeniile si integrarea in
comunitatea social – economica.
a) cercetarea stiintifica trebuie sa devina sursa cea mai frecventa de venituri
extrabugetare.
b) centrul de cercetare isi va elabora planul de cercetare cu temele importante de
cercetare ce vor fi abordate in urmatorii ani.
c) preocuparea pentru accederea mai curajoasa in colectivele de cercetare nationale a
cadrelor didactice ale facultatii.
d) promovarea unei activitati de prospectare a necesitatilor de cercetare pe care le au
agentii economici si sociali..
C.S2. Racordarea cercetării la programe prioritare de cercetare pe plan national si
international.
a) exploatarea legaturilor de colaborare initiate in anii anteriori prin diverse ocazii
(burse, participari la manifestari stiintifice, vizite, profesori invitati si altele) mult mai
ferm in sensul initierii de proiecte de cercetare in comun.
b) crearea unei reţele internaţionale de cercetare
C.S3. Atragerea studentilor (ciclul lung, master si doctorate) in activitatea de cercetare
stiintifica si aplicativa, astfel:
a) va creste preocuparea conducerii facultatii pentru impletirea cercetarii stiintifice cu
procesul didactic

b) se va urmari dezvoltarea accentuata a invatamantului de masterat si doctorat cu
frecventa
c) se vor atrage studentii foarte buni si cu disponibilitate catre cercetare la invatamantul
de masterat si de doctorat cu frecventa
d) se va urmari implicarea mai curajoasa a studentilor, in activitati de cercetare
stiintifica prin activizarea cercurilor studentesti.. In acest scop propun conducerea de
cercuri stiintifice studentesti sa fie prevazuta in activitatea normata (la “alte
activitati”) a fiecarui cadru didactic cu functie de predare. De asemenea, aprecierea
acestor cadre didatice (apreciere anuala, acordare de salarii de merit, gradatii de
merit) va tine cont si de acest aspect.
e) asigurarea si actualizarea bazei materiale si financiare prin introducerea unor
echipamente, tehnicii si a unui software competitiv .
C.S4. Valorificarea rezultatelor stiintifice prin manifestari stiintifice, contracte de cercetare
stiintifică publicatii
a) creşterea numărului de lucrări ISI şi baze de date recunoscute naţional şi internaţional
, reviste şi conferinţe, necesare clasificării programelor de studii în clasa A (IM) şi
clasa B ( AP )
b) impulsionarea activitatii de catre Comisia de Cercetare Stiintifica de la nivelul
facultatii (coordonata de Prodecan), cu cuantificarea intregii activitati de cercetare;
c) organizarea de manifestari stiintifice ale specialistilor, dar si manifestari stiintifice
studentesti
d) evaluarea centrului de cercetare stiintifica “ Inginerie şi Management “ din facultate
in conformitate cu normele de recunoastere la nivel national si international.

D. Integrarea facultatii in comunitatea academică si economică naţională şi internaţională.
D.S1. Intensificarea relatiilor de parteneriat cu facultati, universitati din ţară şi străinătate
prin recunoasterea reciproca a curriculumului, schimb de studenti si profesori, colaborari
stiintifice, etc.
a) integrarea in retele universitare de valoare, care isi recunosc reciproc planurile de
invatamant;(ex. Consorţiu IE)
b) realizarea schimbului de studenti si de cadre didactice;
c) dezvoltarea schimbului stiintific
d) granturi finantate de organisme comunitare

D.S2. Cresterea numărului de mobilitati ale studentilor, pe baza sistemului de credite si
apartenenta la diverse programe de colaborare internationale, (unele existente).
a) dezvoltarea sistemelor de dublă diplomă cu universităţi europene

D.S3. Se va urmari cu prioritate initierea de proiecte de cercetare stiintifica pe plan national si
international cu colective din UE şi nonUE, facand astfel pasi pentru integrarea internationala.
D.S4. Organizarea la nivelul facultatii, a monitorizarii continue a situatiei absolventilor de
licenţă,master,doctorat.
a) organizarea activitatii de relatii cu absolventii, sub conducerea prodecanului pe
facultate;
b) realizarea unei baze de date cu absolventii facultatii
c) asigurarea corespondentei si a intalnirilor anuale cu absolventii
d) crearea Asociatiilor Absolventilor la nivelul facultatii ( pentru IM şi Administraţie)
D.S5. Intensificarea relaţiei cu mediul economico- social prin:
a) parteneriate cu mediul de afaceri
b) afilierea FMPT în reţele şi asociaţii profesionale ( ex. AMIER)

E. Management eficient al resurselor umane, materiale, informationale si financiare ale
facultatii


Opţiuni Strategice cu privire la resursele umane ( cadre didactice şi studenţi)

E.S1. Asigurarea cu personal didactic competitiv pentru acoperirea corespunzatoare a
posturilor vacante, din statele de funcţii..
E.S2. Continuarea procesului de evaluare colegială şi evaluare c.d. de către studenţi cu facerea
publică a rezultatelor
a) realizarea unei baze de date cu evaluările cadrelor didactice
E.S3. Parteneriat cu studenţii
a) implicarea directă a studenţilor în managementul facultăţii
b) continuarea discuţiilor bitrimestriale cu reprezentanţii studenţilor
c) crearea unor cercuri de management conduse de cd pentru transferul practic de
abilităţi şi cunoştinţe
d) susţinerea de concursuri ştiinţifice studenţeşti
e) sprijinirea programelor de mobilităţi ale studenţilor în ţară şi străinătate

f) implicarea în consolidarea şi mai buna funcţionare a asociaţiei absolvenţilor
ALUMNI ( asociaţie a căror membrii pot facilita activitatea de practică a studenţilor
şi de inserţie pe piaţa muncii)
g) crearea unei platforme „e-Alumni” – Comunitate virtuală a absolvenţilor
h) dezvoltarea competenţelor de cercetare a tinerilor masteranzi şi doctoranzi prin
susţinerea de conferinţe, seminarii : min un eveniment anual.


Opţiuni Strategice de gestionarea bazei materiale

E.S4. Se va urmari întreţinerea clădirii centrale a facultăţii şi reamenajarea spaţiilor din SPM
şi ASPC
E.S5. Dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea didactica, stiintifica
a) dotarea cu aparatură performantă a centrului de cercetare


Opţiuni Strategice financiare

E.S6. Gestionarea corecta si eficienta a resurselor financiare in conformitate cu normele UPT
E.S7. Directionarea resurselor financiare spre întreţinerea cu tehnica de calcul, aparatura
pentru laboratoare si documentare
E.S8. Identificarea surselor extrabugetare de venituri: granturi de cercetare, donatii,
sponsorizari, consultatii, pentru îmbunătăţirea acţiunilor facultăţii.

F. Dezvoltarea sistemului de asigurarea calitatii la nivelul tuturor activitatilor facultatii si
promovarea unui management de calitate
F.S1. Dezvoltarea conceptului de management in scopul imbunatatirii permanente a stilului de
lucru al fiecaruia dintre noi
a) actul managerial va urmari doua aspecte importante:
1.

consultarea democratica a comunitatii academice in stabilirea actului
decizional

2.

urmarirea indeplinirii prevederilor acestuia

F.S2. Planificarea strategica si transparenta decizionala in cadrul facultatii
a) raportari anuale ale decanului

DECAN
Prof.dr.ing. Monica IZVERCIANU

