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Programul managerial propus se refera la perioada 2015-2019 și este formulat pe baza
experienței acumulate în activitate didactică.

I. OBIECTIVE
Consolidarea prestigiului departamentului de MATEMATICĂ - INFORMATICĂ prin
creşterea performanţei şi calităţii, prin recunoaşterea sa pe plan naţional şi internaţional;
Orientarea activităţii spre formarea unor absolvenţi de valoare, care să răspundă în
totalitate cerinţelor beneficiarilor şi să facă faţă cu succes provocărilor de pe piaţa muncii;
Asigurarea unei atmosfere de muncă care să asigure condiţiile optime pentru buna
desfăşurare a activităţilor didactice şi ştiinţifice, atmosferă bazată pe seriozitate şi
responsabilitate faţă de misiunea de formare profesională şi de educare a tinerilor cărora să le
inducă şi motiveze aspiraţia spre performanţă profesională.

II. ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
II.1. Conţinutul procesului de învăţământ
Revizuirea planurilor de învăţământ, pentru asigurarea competenţelor care definesc
cariera profesională, în acord cu cerinţele de pe piața muncii. În acest sens, se vor urmări:
- actualizările permanente a disciplinelor din curriculum;
- revizuirea conţinutului disciplinelor;
- actualizarea permanentă cu noutăţi în domeniu a cursurilor;
- stimularea interesului studenţilor pentru studiul individual şi munca de cercetare;
- accentuarea caracterului practic, aplicativ al seminariilor şi laboratoarelor;
- legarea mai strânsă a procesului didactic de activitatea practică, de nevoile reale ale
economiei de piaţă;
- dezvoltarea bazei materiale.
Continuarea eforturilor pentru acreditarea specializării Matematică – Informatică.
II.2. Modernizarea tehnologiilor didactice
- informatizarea sistemului de predare şi evaluare;
- extinderea învăţământului asistat de calculator la discipline de specialitate;
- creşterea ponderii temelor şi disciplinelor pentru care lucrările aplicative se
desfăşoară pe microgrupuri;
- dezvoltarea pregătirii personale, didactice şi pedagogice, împletind experienţa
şi rezultatele proprii cu noile direcţii şi orientări manifestate pe plan european,
adaptându-le la condiţiile concrete locale;
- dotarea sălilor de curs şi lucrări practice cu materialul didactic necesar;
- extinderea relaţiilor universitare reciproce;
- editarea de material didactic;
- creşterea ponderii activităţilor de pregătire individuală a studenţilor, prin teme
de casă, etc.

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
- implicarea studenţilor ciclului master în activitatea de cercetare şi direcţionarea
studiilor masterale, îndeosebi a disertaţiilor aferente lor astfel încât minimum 50 %
dintre studenţi să aibă în momentul absolvirii cel puţin o lucrare ştiinţifică publicată
sau acceptată spre publicare;
- încurajarea publicării rezultatelor obţinute în cercetare de către cadrele
didactice în reviste de specialitate
- continuarea și dezvoltarea activității revistei TJMM - Transylvanian Journal of
Mathematics and Mechanics

IV. DOTARE
- producerea de materiale multimedia care să vină în sprijinul actului de predareînvăţare;
- instalarea cursurilor şi a îndrumarelor de laborator, a temelor de casă etc., pe pagini
web;
- continuarea eforturilor pentru asigurarea accesului la modalităţi moderne de
informare şi documentare didactică, tehnică şi ştiinţifică;
- identificarea resurselor financiare pentru asigurarea accesului la baze de date
naţionale şi internaţionale.

V. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
- stabilirea de relaţii de colaborare cu parteneri externi;
- participarea la programe ale Uniunii Europene sau ale altor organisme;
- facilitarea plecării cât mai multor cadre didactice în străinătate, în schimb de
experienţă sau la lucrările diverselor foruri, ca reprezentanţi ai universităţii;
- facilitarea plecării cât mai multor studenţi în străinătate, pentru urmarea de
cursuri, efectuarea de stagii practice.

VI. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND CORPUL PROFESORAL
- Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe performanţă şi probitate;
- Diseminarea şi sprijinirea excelenţei academice;
- Asigurarea flexibilităţii în modul de utilizare a timpului;

VII. STUDENŢII
- punerea la dispoziţia studenţilor a unei oferte de învăţământ la nivelul
standardelor naţionale şi internaţionale;
- crearea de condiţii cât mai bune de formare profesională, prin urmărirea
atentă a calităţii procesului de învăţământ şi permanenta lui perfecţionare;
- asigurarea accesului studenţilor la dotarea tehnică şi la fondul de carte,
cursuri etc. de care universitatea dispune;
- încurajarea implicării studenţilor în cât mai multe relaţii internaţionale, prin
informarea lor asupra oportunităţilor şi cooptarea în diverse programe (SOCRATES
ERASMUS etc.).

VIII. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI PRIVIND IMAGINEA DEPARTAMENTULUI
În prezent, prestigiul Departamentului este dat de către cadrele didactice care participă
la diverse evenimente din domeniu, de la nivel naţional şi internaţional dar şi de activitatea şi
conduita academică a acestora.
De aceea, consider că, pentru a păstra şi a dezvolta ceea ce avem în prezent, este
nevoie de mai multă implicare, vizibilitate. Unul din obiectivele mele este acela de a contribui
la imaginea departamentului prin promovarea imaginii departamentului prin:
- dezvoltarea colaborărilor cu instituţii, asociaţii din domeniu de la nivel naţional şi
internaţional;
- afilierea la asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale de prestigiu din domeniu;
- actualizarea permanentă a site-ului departamentului cu informaţii, imagini, materiale
didactice.
- organizarea de conferinţe şi participarea membrilor departamentului la manifestări
ştiinţifice organizate de parteneri;
- participări la târguri şi expoziţii academice etc.

IX. ACTUL MANAGERIAL
Actul managerial va fi unul marcat de ideea de participativitate. Aceasta se va
materializa prin consultări diverse, premergător luării deciziilor de importanţă majoră, după
caz:
- cu colegii de echipă managerială;
- cu toţi membrii departamentului;
- cu conducerea facultăţii.
Alte caracteristici ale actului managerial vor fi:
- onestitatea;
- loialitatea faţă de instituţie si departament;
- respectul faţă de lege;
- colegialitatea;
- transparenţa;
- spiritul democratic.
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