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PLAN OPERAȚIONAL 

Pentru anul universitar 2018 -2019 

 
NR. 

CRT. 

Obiective Acţiuni, programe, proiecte 

pentru îndeplinirea 

obiectivelor 

Responsabil Termen Indicatori 

1. Dezvoltatrea unui 

mediu academic 

competitiv prin 

perfecţionarea 

colectivului facultăţii, 

bazat pe 

profesionalism, 

perseverență, 

performanță și dialog 

Evaluarea permanentă de către 

studenți, colegi, director de 

departament, 

a întregului personal 

didactic, pe baza 

chestionarului de evaluare 

 

Decan, 

 

Director 

Departament 

Științe Socio-

Umane 

 

Octombrie 

2018 

 

Ianuarie 2019 

 

Iunie 2019 

 

 

100% cadre didactice 

autoevaluate, evaluate de 

către studenţi, colegi şi 

director departament 
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 Identificarea și atragerea unor 

persoane cu experiență în 

domeniu care să participe la 

pregătirea practică a 

studenților FPSEAS 

Decan, 

Director 

Departament 

Științe Socio-

Umane 

Septembrie 

2018 

Mentori practică 

Organizarea unor întâlniri de 

lucru pentru încurajarea 

dialogului deschis și 

constructiv la toate nivelurile, 

atât pe orizontală, cât și pe 

verticală 

Decan, 

Director 

Departament 

Științe Socio-

Umane 

CEAC 

Septembrie 

2018 

Minim 8 întâlniri 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Un management 

performant pentru 

susţinerea şi 

promovarea 

cercetării ştiinţifice 

Stabilirea unei strategii de 

cercetare viabile pe teme şi 

direcţii de actualitate  

Responsabil 

cercetare 

ştiinţifică 

Martie 2019 Revizuire Strategiei de 

cercetare  

FPSEAS 

 Centrarea procesului de 

cercetare pe nevoile concrete 

ale mediului  social din zonă 

Decan, 

Responsabil 

cercetare 

ştiinţifică 

Octombrie 

2018 

Stabilirea unor proiecte de 

cercetare cu impact 

relevant pentru institutiile 

locale şi regionale 

Consolidarea centrelor de  

cercetare științifică existente în 

cadrul facultății FPSEAS 

 

Responsabil 

cercetare 

ştiinţifică 

Mai 2019 Organizarea de manifestări 

ştiinţifice şi accesarea de 

proiecte sub egida 

Centrelor de cercetare ale 

FPSEAS: Centrul de 

Resurse umane. Centrul de 

Investigare socială. Centrul 

de Consiliere Educațională 

și Formare creativă Ion 

Holban 

 

 Încurajarea creativităţii şi 

atragerea studenților în 

activitatea de cercetare 

Responsabil 

cercetare 

ştiinţifică 

Decembrie 

2018 

Minim 10 studenţi şi 

masteranzi cooptaţi în 

activităţi de redactare a 

articolelor ştiinţifice 
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 Diseminarea rezultatelor 

cercetării pe plan național și 

internațional 

Responsabil 

cercetare 

ştiinţifică 

Decembrie 

2019 

Fiecare cadru didactic va 

avea cel puţin un articol 

BDI /participare la o 

conferinţa  naţională 

/internațională 

  Realizarea unor parteneriate de 

cercetare aplicativă cu instituții 

publice,   

Decan 

Responsabil 

cercetare 

ştiinţifică 

Permanent Minim 2 parteneriate 

3.  

 

 

 

 

 

Managementul 

calităţii în pregătirea 

studenţilor 

Actualizarea şi implementarea 

standardelor de calitate în 

organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor didactice (coerență 

în elaborarea/actualizarea 

planurilor de învăţământ şi a 

fişelor disciplinelor 

Decan, 

Director 

Department  

Resposabil 

CEAC 

Septembrie 

2018 

Revizuirea planurilor de 

învăţământ 

şi a fişelor discilinelor 

aferente anului 

universitar următor 

 Participarea alături de studenţi 

la organizarea unor activităţi 

extracurriculare, 

culturale etc 

Decan, 

Director 

Departament 

Coordonator 

Program studii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

universitar 

2018-2019 

Organizarea a minim 2 

acţiuni extracurriculare 

 Consultarea permanentă a 

studenţilor, prin reprezentanţii 

acestora atât cu privire la 

problemele care-i privesc în 

mod direct cât şi cu privire la 

problemele generale ale 

facultăţii 

Decan, 

 

Director 

departament 

Științe Socio-

Umane 

 

 Organizarea unei întâlniri 

cu studenţii fiecărui 

program de studii 

Participarea studenţilor în 

comisii şi în consiliul 

departamentului/facultăţii 

4  

 

 

Creşterea numărului 

de studenţi 

Popularizarea ofertei facultăţii 

noastre în liceele din judeţ și 

din județele învecinate 

Decan, 

Prodecan 

Director 

Pe tot 

parcursul 

anului 

universitar 

Popularizarea ofertei 

academice a 

FPSEAS în liceele din  

județul Iași şi judeţele 

învecinate. 



4 
 

Department 

Științe Socio-

Umane 

Coordonator 

Program studii 

Campanie mass-media, 

Ziua porţilor deschise, 

Simpozionul asistenților 

sociali, Simpozionul 

Național Kreatikon 

5 Consolidarea 

implicării Facultății 

PSEAS, specializarea 

Asistență Socială în 

integrarea 

absolvenților pe piața 

muncii 

Actualizarea permanentă a 

bazei de date cu absolvenții 

facultății 

Centrul de 

consiliere Ion 

Holban 

Pe tot 

parcursul 

anului 

universitar 

 

  Consultarea  membrilor 

comunității ALUMNI privind 

inserția viitorilor absolvenți pe 

piața muncii, prin evenimente 

culturale, acțiuni civice 

Prodecan, 

Director 

Departament 

Științe Socio-

Umane  

Permanent Minim 2 întâlniri  

ALUMNI / an 

  Creșterea vizibilității  FPSEAS 

în comunitatea locală și 

internațională prin organizarea 

de evenimente dedicate 

publicului larg, pe teme de 

interes general  

Decan, 

Prodecan, 

Director 

Departament  

 

 

Permanent Minim 2 evenimente / an 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Cristina Maria STOICA 

 


