Universitatea Babeş-Bolyai
Plan Operaţional 2015
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Realizarea evaluării
Analiza documentelor interne existente şi
Planului Operaţional al
stabilirea gradului de realizare a obiectivelor
FPSE pentru anul 2014
propuse in 2014

Realizarea Planului
Operaţional al FPSE
pentru anul 2015

Evaluarea PO al FPSE 2014, pe baza machetei
sugerate de către Rectoratul UBB
Discutarea în şedinţa de Consiliu a FPSE a
categoriilor de includere a obiectivelor PO
2015

Cuantificarea
Obiectivului
Document de
evaluare a PO al
FPSE 2014

Planul Operaţional al
FPSE pe anul 2015

Promovarea culturii
organizaționale a UBB în
cadrul Facultății (cadre
didactice, studenți, Școli
Doctorale)

Sursă
finanţare

Responsabil

Prodecan Alina S.
RUSU

Directori
Departamente

Termen

Februarie
2015

Februarie
2015

Prodecan Alina S.
RUSU

Transmiterea şi sumarizarea sugestiilor
directorilor de Departamente, includerea
acestora in Planul Operaţional, transmiterea PO
spre Rectorat şi plasarea acestuia pe site-ul
Facultăţii
Consultarea PO al UBB şi ajustarea
obiectivelor PO al FPSE la Planul Operaţional
al Universităţii.
Pomovarea elementelor de identificare
instituțională a UBB în cadrul FPSE și
identificarea elementelor specifice identității
Facultății și a Departamentelor

Costuri
estimate

Elaborarea de
proceduri (minim
două) privind
promovarea și
dezvoltarea culturii
instituționale a UBB

Decan Calin
FELEZEU
Prodecani

Pe tot
parcursul
anului

Secretar Șef
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Internalizarea politicii
UBB de a asigura
vizibilitatea universității în
ierarhizările internaționale

Oferirea de informații la timp la cererile
structurilor responsabile la nivel de UBB cu
sumarizarea datelor pentru diferite ranking-uri
Discutarea la nivel de Consiliu al Facultății a
strategiilor realiste de optimizare a
performanței în funcție de indicatorii de
performanță ceruți.

și a FPSE, ca parte a
UBB, atât la nivel de
comunicare directă
între departamente,
cât și la nivel de
comunicar a
informațiilor pe siteurile Departamentelor
și a Facultății
Ședințe de
Departament

Mirela MOTEOC

Ședințe de Consiliu al
Facultății

Directori
departamente

Directori
Departamente
Reprezentanți
studenți CP
Președinte ASPR
Prodecan Aurora
SZENTAGOTAI

Directori Școli
Doctorale

Pe tot
parcursul
anului

Prodecan FORISFERENCZI RITA
Autorizarea și acreditarea
(sau reacreditarea unde
este cazul) a unor noi
programe de studiu

Propunerea de noi programe de studiu (licență,
master, cursuri postuniversitare) în funcție de
nevoile pieței de muncă
Analiza necesității și fezabilității acestor
programe la nivel de Departament și Consiliu
al Facultății (planurile de învățământ, resurse
umane, potențial număr de studenți etc.)

Asigurarea calității

Aplicarea procedurilor de acreditare și
reacreditare în vigoare.
Revizuirea planurilor de învățământ pentru

Număr de programe
propuse
Număr de programe
autorizate și
acreditate.

Planuri revizuite

Prodecan Ioan
ALBULESCU
Directori de
Departamente

Prodecan Ioan

Decembrie
2015

Aprilie
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programelor de studiu
(nivel licență, master și
programe postuniversitare)
și asigurarea unei
comunicări eficiente cu
prorectoratul de resort.

Revizuirea
Regulamentului de
organizare și desfășurare
a examenului de
finalizare a studiilor
(licență, masterat)

fiecare program

Actualizarea Regulamentului prin introducerea
prevederilor legislative în vigoare, pe baza
indicațiilor prorectoratului de resort și a
hotărârilor CA al UBB.
Planificarea sesiunilor de finalizare a studiilor.
Informarea personalului secretarial și a
directorilor de departamente privind calendarul
examenelor de finalizare, precum și
Regulamentul (plasare Regulament și calendar
pe site-ul Facultății și pe site-urile fiecărui
Departament).

Revizuirea
Regulamentului de
Admitere pe baza politicii
UBB de a atrage cei mai
buni candidați, precum și
pe baza noilor prevederi
legislative

Revizuirea Regulamentului de Admitere 2015.
Constituirea comisiei de admitere și
desemnarea responsabililor cu examenul de
Admitere la nivel de facultate.

pentru toate
programele nivel
licență, master și
cursuri
postuniversitare ale
PFSE.

Regulament de
finalizare a studiilor
2015.
Informații actualizate
pe site-ul Facultății și
pe site-urile fiecărui
Departament.

ALBULESCU
Prodecan FORISFERENCZI Rita

2015

Directori de
departamente
Coordonatori de
programe
postuniversitare
Secretar Șef
Mirela MOTEOC
Decan Călin
FELEZEU
Prodecan Ioan
ALBULESCU

Ianuarie
2015

Prodecan FORISFERENCZI RITA

Regulament de
Admitere 2015.
Informații încărcate
pe site-ul Facultății și
pe site-urile
Departamentelor.

Directori
Departamente
Responsabil
Comisie Admitere
BALAZSI Robert
Directori
Departamente

Ianuarie
2015

Secretar Șef
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Mirela MOTEOC
Decan Călin
FELEZEU
Utilizarea eficientă a
aplicației AcademicInfo,
atât pentru admitere, cât și
pentru comunicarea
rezultatelor examenelor pe
parcursul sesiunilor
semestriale.

Instruirea la cerere a utilizării platformei
AcademicInfo.
Stimularea comunicării imediate de către
cadrele didactice și personalul secretarial a
dificultăților de utilizare a Platformei, în
vederea soluționării imediate ale acestora.
Afișarea unui ghid bazic (tutorial) de utilizare a
Platformei pe site-ul Facultății (cu link de pe
site-urile Departamentelor).
Folosirea cataloagelor electronice generate prin
platforma AcademicInfo.

Eficientizarea și
optimizarea activității
secretariatelor

Alcătuirea de ședințe de lucru periodice de
soluționare a problemelor specifice legate de
activitatea secretarială (linie română, maghiară,
germană, extensii, Zi, ID).
Afișarea fișelor de disciplină pe site-ul
Facultății.
Afișarea pe site-ul facultății a unui contract de
studiu – model, pentru a putea fi consultat de
către student, cu marcarea articolelor privind
obligațiile și drepturile.

Cuantificarea
semestrială a cadrelor
didactice care
folosesc platforma
AcademicInfo.
Număr de candidați la
admitere înscriși prin
aplicația de admitere.
Informații despre
utilizarea Platformei
afișate pe site-ul
Facultății – tutorial
video.
Ședințe de lucru.
Fișe de discipline
afișate pe site pentru
anul 2015.

Secretariat
Decan Călin
FELEZEU
Inginer
Informatician
Marius BĂNUȚ
Cadre didactice utilizatori

Prodecan Ioan
ALBULESCU

Aprilie
2015

Septembrie
2015

Înainte de
fiecare
sesiune

Prodecan Alina S.
RUSU
Secretar Șef
Mirela MOTEOC
Ing. Informatician
Marius BĂNUȚ
Directori

Septembrie
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Întocmirea online a contractelor de studii.

Departamente

2015

Directori Extensii
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Optimizarea ofertei de
Recenzarea materialelor de învățare
materiale de suport de curs Reeditarea materialor de învățare
Elaborarea de noi materiale de învățare

Cuantificarea
Obiectivului
Materiale de învățare
recenzate la nivelul
fiecărei specializări.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil
Directori de
departamente
Prodecan Ioan
ALBULESCU

Adaptarea cursurilor
universitare la sistemul
Blended Learning

Dezvoltarea și promovarea
Școlilor Doctorale –
promovarea comunicării
dintre Școlile Doctorale
ale UBB și ale Facultății,
precum și ale altor
Universități din consorțiu.

Instruirea cadrelor didactice pentru livrarea
cursurilor în sistem Blended Learning
Proiectarea și realizarea de cursuri în sistem
Blended-Learning

Vizibilizarea site-urilor Școlilor Doctorale
(limbile română, engleză și altele, în funcție de
specific) – aducerea la zi a informațiilor despre
noii studenți înmatriculați și interesele acestora
de cercetare.
Cooptarea de noi conducători de doctorat prin
abilitare.

Număr minim de cursuri
în sistem
BL/departament
(propunere: minim două)

Site-uri aduse la zi ale
Școlilor Doctorale și
materiale informative
despre acestea.
Număr de teze susținute
în 2015.

Termen

Prodecan
FORISFERENCZI Rita
Directori de
Departamente
Directori
Programe ID

La
începutul
fiecărui
semestru

Septembrie
2015

Prodecan Ioan
ALBULESCU
Directori Școli
Doctorale
Directori
Proiecte de
Cercetare

Mai 2015

Directori de
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Organizarea de evenimente știintifice specifice
fiecărei Școli Doctorale.
Implicarea studenților doctoranzi în activități
de predare și cercetare (ex. Programe de tip
Tinere Echipe etc.).
Vizibilizarea doctoranzilor înspre potențiali
angajatori și experți în domeniile de cercetare
ale Școlilor Doctorale.

Număr de noi
conducători de doctorate.

Departamente

Număr de teze de
abilitare susținute.
5.06.2015 - Eveniment
“Meet the Experts” –
Psychological and
Educational Assessment
in a Changing World
(Invitat: Prof. Dr. Dragoș
Iliescu, Univ. din
București și președinte
International Testing
Commission) - Școala
Doctorală Educație,
Reflecție, Dezvoltare.
3-5.07.2015.
International Symposion
– Education, Reflection,
Development, 3rd Edition
(Școala Doctorală
Educație, Reflecție,
Dezvoltare.

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – LINIA MAGHIARĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului
Reforma predării şi
Ajustarea competenţelor şi a standardelor
Ajustarea competenţelor
profesionale la cerintele piaţei forţei de muncă şi a standardelor
învăţării, promovarea
profesionale la cerintele
pedagogiei interactive şi a pentru absolvenții specializărilor în limba

Costuri
estimate
20
000/an

Sursă
finanţare
Granturi
şi proiecte
tematice

Responsabil

Termen

Directorul de
departament
DEMENY
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învăţării centrate pe
nevoile studenţilor- pieţei
forţei de muncă pentru
absolvenții liniilor de
studii în limba maghiară.

maghirară.

piaţei forţei de muncă.

Sponsoriz
ări,
finanţări
externe

Organizarea cursului de vară: Pedagogii
interactive
Organizare workshop-ului: Metode
cooperative
Organizarea workshop: Metode alternative

Paraschiva

Prodecan
FORIS
FERENCZI
Resurse
extrabuget Rita
are

Organizarea unor cursuri
de vară, workshop-uri
exploratorii, Scoli de
studii avansate – pe tema
invatarii si predarii
interactive.

Școli de Studii Avansate – pe tema invatarii si
predarii interactive.
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – LINIA GERMANĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului
Dezvoltarea și
Consolidarea relațiilor cu universități germane Revizuirea și prelungirea
intensificarea
cu care există acorduri (PH Ludwigsburg,
acordurilor de colaborare
relațiilor cu spațiul
Univ. Regensburg, Univ. Giessen).
în cadrul Erasmus Plus
academic germanofon prin
diferite programe comune: Cursuri si conferințe ținute de cadre didactice
școli de vară, publicații,
din universitățile partenere
proiecte comune.
3 proiecte comune cu cadre didactice și
studenți de la PH Ludwigsburg (proiect de
teatru: Mit den Augen der Anderen, proiect de
comunicare interculturală, proiect de didactică)

Consolidarea liniei de
studiu germane

Publicații împreună cu colaboratorii de la PH
Ludwigsburg („Film – Sprache – Begegnung”)
Inaugurarea de noi specializări postuniversitare
cu predare în limba germană

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Director
Departament
Mirona
STĂNESCU
Responsabil
Erasmus la nivel
de Facultate,
Carolina
BODEAHAȚEGAN

Pe
parcursul
anului

Director
Departament
Mirona
7

Creşterea numărului studenţilor veniţi din
spaţiul german.

STĂNESCU
Decan Călin
FELEZEU

Creşterea numărului studenţilor bursieri veniţi
din spaţiul german.
Moderinzarea site-ului DPDLG.
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Dezvoltarea competențelor Curs Mentoratul în Universitate
transversale (cursuri
finanțate în cadrul unor
Curs Evaluator de competențe profesionale
proiecte europene)
Curs Consilier vocațional

Cuantificarea
Obiectivului
Număr cursuri.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

POSDRU

Dezvolatarea
competentelor
antreprenoriale

Program de formare competențe
antreprenoriale

Număr participanți.

Dezvoltarea expertizei
didactive universitare

Workshopuri tematice

Număr workshopuri și
număr participanți.

Acreditarea și
reacreditarea programelor

Realizarea demersurilor privind acreditarea și
reacreditarea, pe baza metodologiei ARACIS

Număr programe ID
acreditate și reacreditate

POSDRU

Venituri
proprii

Responsabil

Termen

Director
Departament
Adriana
BĂBAN
Director
Proiect Adrian
OPRE
Centru CIPI
Director
Proiect Adrian
OPRE
Centrul CIPI
(Adrian OPRE)
Director
Departament
Adriana
BĂBAN
Prodecan Ioan
ALBULESCU
Director
Departament
Vasile CHIȘ
Directori
Departamente

Decembrie
2015
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de studii ID la care s-au
depus dosare în acest scop
(cf. politicii UBB și
CFCIDFR)
Stimularea inițierii de noi
programe postuniversitare
și asigurarea nmărului de
cursanți prevăzut în cadrul
cursurilor postuniversitare
existente

Promovarea admiterii
pentru programele
netradiționale de studiu ale
Facultății

Prodecan Ioan
ALBULESCU
Directori linii
de studiu ID
Pregătirea dosarelor conform metodologiei în
vigoare și prezentarea propunerilor de cursuri
în Consiliul Profesoral
Stimularea cursurilor postuniversitare în
colaborare cu Universitățile din consorțiu și cu
alte Facultăți ale UBB

Număr de cursuri
postuniversitare

Directori de
Departamente

Curs postuniversitar
(UBB-USAMV CN) –
Terapia și Activitățile
Asistate de Animale
pentru Persoane cu
Nevoi Speciale

Decembrie
Directori de
2015
cursuri
postuniversitare

Includerea unor secțiuni speciale pe site-ul
Facultății, ușor de accesat, pentru atragerea
studenților maturi

Directori
specializări ID
Directori de
departamente

Aprilie
2015

Decan Călin
FELEZEU
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului
Dezvoltarea colaborărilor
17-19 mai: Excursie tematică: Cultura
Excursii tematice
cu învăţământul
maghiară la ceangăii din Moldova (linia
preuniversitar, în vederea
maghiară)
oferirii de oportunități de
practică (pe bază de
contracte de colaborare)
Propunerea unor proiecte
Aşa predăm noi – lecţii finale ale studenţilor
Număr proiecte propuse
didactice de practică cu
din anul III al secţiei Pedagogia învăţământului
valorizarea metodelor
primar şi preşcolar
activ-participative, cu
stimularea interacțiunii
Trăiesc în colectivul clasei – Seminar interactiv
elevi-studenți

Costuri
estimate

Sursă
finanţare
Fonduri
proprii,
sponsoriz
ări

Responsabil
Director
Departament
DEMENY
Paraschiva
Director
Departament
DEMENY
Paraschiva

Termen

Iunie 2015

Iunie 2015
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– cu participarea studenţilor şi elevilor claselor
a XII

Director DPPD
Cătălin GLAVA

Călătorie în viitor – despre alegerea profesiei
viitoare – Seminar intaractiv cu participarea
studenţilor şi elevilor de clasa a XII

Director
Departament
Liliana
CIAȘCAI

Cu ochii deschişi în lumea ştiinţei – seminar
interactiv cu participarea studenţilor şi elevilor
de clasa a XII

Optimizarea practicii
pedagogice a studenților

Cum să învăţăm eficient - seminar interactiv cu
participarea studenţilor şi elevilor de clasa a
XII
Realizarea unor cursuri de mentorat pentru
profesorii mentori de practică pedagogică.

Oferirea de consiliere
vocațională și practică
profesională

Revizuirea materialelor destinate practicii
pedagogice si elaborarea unor noi materiale
suport, cu bibliografie de ultimă oră.
Consiliere vocațională și practica profesională
pentru studenții specializărilor psihologie
(licență si master) in Proiectul ETIC

Stimularea contractelor de
practică profesională cu
potențialii angajatori –
târguri de oferte de
practică și internships (cu
implicarea asociațiilor
studențești și a proiectelor
de practică POSDRU
existente)

Realizarea unor târguri de oferte de practică și
stagii de lucru (internships) – organizate de
ASPR sau în cadrul proiectelor POSDRU de la
nivel de facultate și Universitate.

Director
Departament
Cosmin
PRODEA
Materiale revizuite,
cursuri de mentorat

Ședințe de consiliere
vocațională și oferte de
practică prevăzute în
proiectul ETIC

Directori
Departamente

POSDRU

Număr contracte de
practică
Număr târguri de oferte
de practică și stagii de
lucru (internships)

POSDRU
Sponsoriz
ări

Responsabili
practică
studențească
Director Proiect
Adrian OPRE
Centru Student
Expert
Responsabili
practică
studențească
Directori
Proiecte
POSDRU
Reprezentanți
ASPR

Octombrie
2015

Pe tot
parcursul
anului

Decan Călin
FELEZEU
Responsabili
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Stimularea mobilităților de
dezvoltare a cunoștintelor
procedurale privind
oferirea de practică
pedagogicp

Proiect internaţional Erasmus Plus cu ELTE
Budapesta şi Germania privind practica
pedagogică a viitorilor învăţători

practică
studențească
Directori de
Departamente

Număr vizite și număr
proiecte.

Directori de
proiecte

Proiect internaţional împreună cu ELTE –
Budapesta şi Universitatea Debreţin

Finanțare
din
proiectele
specifice

Parteneriat Erasmus cu Universitatea Subotica
– Serbia.

Multiplicarea proiectelor şi Linia maghiară: Înfiinţarea Centrului de
granturilor de cercetare la
cercetare Inoclass – interdisciplinar.
toate structurile facultăţii
Toate liniile de studiu: Menținerea și
înnoirea instrumentelor de lucru pentru
centrele de cercetare existente ale FPSE

Pe tot
parcursul
anului

Responsabil
Erasmus
Carolina
BODEAHAȚEGAN

Noi colaborări de tip ERASMUS PLUS.

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Linia maghiară: Dezvoltarea continuă a
Dezvoltarea centrelor de
Proiectului Gyakorlatkozelben – realizarea
excelenţă si crearea unor
noi centre de cercetare, pe de noi volume.
baza unor noi proiecte
naționale și internaționale Linia maghiară: Înfiinţarea Centrului de
excelenţă : Napsugar – pentru copii din
ciclul primar

Prodecan Alina
S. Rusu

Cuantificarea
Obiectivului
Dezvoltarea de noi centre
de cercetare, susținute de
proiecte naţionale şi
internaţionale.

Utilizarea continua a
surselor de informare
asupra temelor şi
granturilor de cercetare,
pentru creşterea numărului
de aplicaţii ale facultăţii la
ofertele de programe
naţionale şi internaţionale.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Directori de
proiecte
Buget
prevăzut
în
proiecte

Proiecte de
cercetare
(ex.
Capacități),
premii,
sponsorizări

Directori de
departamente
Prodecan Aurora
SZENTAGOTAI

Pe tot
parcursul
anului

Decan Călin
FELEZEU
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Utilizarea continua a
surselor de informare
asupra temelor şi
granturilor de cercetare,
pentru creşterea numărului
de aplicaţii ale facultăţii la
ofertele de programe
naţionale şi internaţionale.

Strategii specifice fiecărui Departament de
comunicare a informațiilor despre
aplicațiile pentru proiecte de cercetare.

Proceduri la nivel de
Departamente.
Prodecan Aurora
SZENTAGOTAI
Directori de
departamente

Pe
parcursul
anului.

Decan Călin
FELEZEU

Organizarea de conferinţe, 24-26 aprilie 2015. Conferniţa
simpozioane, seminarii,
Internaţională de Ştiinţe ale Educaţiei pe
workshop-uri exploratorii, tema: Perspectivele pregătirii dascălilor în
școli de studii avansate etc. secolul XXI.
16 februarie 2015. Carte frumoasă –
simpozion
25 aprilie 2015. Workshop pe tema:
pedagogii alternative în învăţământul
românesc.
20 martie – Ceaiul de la ora cinci – discuţii
pe diferite teme student-profesor.

Realizarea în fiecare
departament a unor
seminarii tematice.
Directori de
Departamente
Număr evenimente
organizate.

Responsabili
evenimente
Proiecte de
cercetare,
sponsorizări

Decembrie
2015

Școala de vară: Human Action Control:
From Basics to Dynamics (Adrian OPRE,
Renata HEILMAN)
Meet the Experts – Workshop Explorator
Psychological and educational assessment
in a changing world (Școala Doctorală
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Promovarea
interdisciplinarităţii prin
realizarea de proiecte și
evenimente comune cu
Universităţile din
Consorţiu, cu accent pe
promovarea Școlilor
Doctorale și a
Laboratoarelor de
cercetare ale FPSE.
Creșterea vizibilității liniei
germane la nivel de
cercetare științifică.
Valorificarea activităţii de
cercetare a studenţilor,
masteranzilor şi
doctoranzilor (Școli
Doctorale) și stimularea
utilizării de către aceștia a
Bazei de Date
Managementul Cercetării.
Stimularea studenților în
aplicarea pentru burse de
cercetare de performanță.

Educație, Reflecție, Dezvoltare)
Evenimente interdisciplinare (conferințe,
simpozioane, prelegeri).

Ex. Interdisciplinary
Science Days UBBUSAMV CN (cu
participarea FPSE la
activitatea Ziua
Interacțiunii Om-Animal,
26.02.2015).

Sponsorizări Directori de
Fonduri
Școli Doctorale
proprii etc.
Prodecani

Pe tot
parcursul
anului

Decan
Publicatii pe diferite teme în reviste
recunoscute BDI și ISI (Didactica,
Pedagogie, Educație prin teatru)

Materiale publicate
(număr)

Participarea studenților, masteranzilor si
doctoranzilor la manifestări științifice din
țară și străinătate.

Număr de manifestări.

Organizarea unor manifestari științifice
dedicate studenților

Număr de burse de
cercetare de performanță
obținute.

Înființarea unei reviste în care studenții să
publice.
Publicarea rezultatelor activității studenților
in volume colective

Număr de studenți
candidați și admiși la
CSPA.

Stimularea studenților în
admiterea la Colegiul
Studențesc de Performanță
Academică (CSPA) al
UBB.
Optimizarea programelor
de achiziție, menținere și

Directori de
departamente

Aplicații de proiecte pentru dotare și
modernizare a laboratoarelor de cercetare

Număr aplicații de
proiecte, număr de

Director
Departament
Mirona
STĂNESCU

Prodecan Alina
S. RUSU
Directori de
Departamente

Decembrie
2015

Septembrie
2015

Prodecan Aurora
SZENTAGOTAI
Reprezentanți
studenți

Directori de
proiecte

Decembrie
2015
13

utilizare eficientă a
echipamentelor de
cercetare

existente sau planificate (ex. program
Capacități).

laboratoare utilate
Directori Centre
de Cercetare
Directori de
Departamente
Decan Călin
FELEZEU

Specializarea cercetătorilor Formarea și perfecționarea personalului
în utilizarea
implicat în utilizarea echipamentelor din
echipamentelor
dotările laboratoarelor de cercetare.
performante
Organizarea de workshopuri de pregătire și
cursuri de formare pentru cunostințe
procedurale și competențe necesare.

Susținerea cooperării cu
mediul economic la nivel
de facultate

Angajarea de personal calificat pentru
utilizarea echipamentelor.
Întocmirea unei baze de date cu partenerii
economici (IMM-uri) din programele de
cercetare și afișarea acesteia pe site-ul
facultății

Număr de cursuri de
formare și workshopuri.

Directori
Departamente
Proiecte de
cercetare

Directori
proiecte de
cercetare

Decembrie
2015

Prodecan Aurora
SZENTAGOTAI
Bază de date.

Decan Călin
FELEZEU
Prodecan Aurora
Decembrie
SZENTAGOTAI
2015
Directori
proiecte
cercetare

Introducerea la zi a
informațiilor legate de
performanțele în cercetare
în Baza de date
Managementul Cercetării

Informarea personalului didactic și de
cercetare privind introducerea informațiilor
în Baza Managementul Cercetării.
Verificarea periodică a bazei de date de
către directorii de departamente și
semnalarea nominală a personalului cu
informațiile neaduse la zi.

Informații în baza de date.
Ședințe de departament –
informarea situației
privind procesul de
menținere la zi a bazei de
date.

Directori
Departamente
Prodecan Aurora
SZENTAGOTAI

Pe tot
parcursul
anului.
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4. STUDENȚI
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Linia maghiară: OTDK- Sesiune de comunicări
ştiinţifice

Dezvoltarea activităților
cercurilor studențesti
existente, promovarea unor
noi cercuri tematice și a
Zilele Facultății de Psihologie și Științe ale
evenimentelor studențești
Educației

Cuantificarea
Obiectivului
Număr manifestări
științifice și activități
realizate.
Număr cercuri tematice

Linia maghiară: Concurs de retorică Kossuth
Lajos din Ungaria.

Implicarea studenților în
programe de cercetare și
stimularea aplicațiilor
pentru burse de
performanță și pentru
admiterea la structuri ale
UBB care promovează
performanța și
interdisciplinaritatea
(Colegiul Studențesc de
Performanță Academică)
Dezvoltarea unor
programe de consiliere în
învățare a studentilor din
anul I si a studenților cu
risc de abandon scolar, a
studenților cu dificultăți de
învățare

Workshopuri și prelegeri ale ASPR
Oferirea de informații la timp privind
laboratoarele de cercetare și proiectele în care
se pot implica studenții.

Informații afișate pe siteul FPSE și site-urile
departamentelor.

Organizarea admiterii pentru bursele de
performanță.

Număr studenți aplicanți
la burse de performanță.

Selecția dosarelor pentru admiterea la Colegiul
Studențesc de Performanță Academică a UBB,
la nivel de Facultate.

Număr studenți aplicanți
la CSPA al UBB.

Identificarea studentilor cu risc de abandon
școlar

Număr studenți
consiliați.

Consilierea studentilor care întâmpină
dificultăți în realizarea sarcinilor academice
Consilierea psihopedagogică a studenților cu
dificultăți de învățare, prin colaborarea cu BSD

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Reprezentanți
ai studenților
Buget
propriu,
Reprezentanți
sponsoriză ASPR
ri, proiecte
Directori
Departamente
Prodecan Alina
S. RUSU
Decan Călin
FELEZEU
Prodecan
Aurora
SZENTAGOT
AI
Directori de
Departamente

Iunie 2015

Centru Expert
(Adrian OPRE)
Directori de
Departamente

Pe tot
parcursul
anului.

Coordonator
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Promovarea relației cu
Centrul Student Expert și
cu Biroul pentru Studenți
(BSD).Pe
Optimizarea programelor
de tutorat existente

Birou pentru
Studenți cu
Dizabilități
(Alina S.
RUSU)

Identificarea principalelor dificultati
întâmpinate in colaborarea tutore-studenți
Identificarea așteptărilor studenților cu privire
la tutoriat
Instruirea tutorilor de an cu privire la sarcinile
ce le revin.
Instruirea studenților privind colaborarea cu
tutorele de an
Promovarea activităților de Realizarea unui Birou de Service-Learning, în
tip Service Learning
colaborare cu Asociația Studenților Psihologi
(învățare prin activități
din România, Consiliul Studenților al FPSE și
spre comunitate și de tip
studenții reprezentanți de an.
student-pentru-student) și
găsirea unor soluții de
creditare a acestor
activități.

Stimularea participării
studenților cu rezultate
deosebite în Taberele de
Performanță oferite de
Rectoratul UBB (ex.
Tabăra anuală de la Baru
Mare)

Cursuri de formare in
domeniul tutoriatului
academic

Directori
Departamente

Proiecte
specifice
(ex.
Directori
POSDRU) Proiecte
POSDRU

Proceduri de evaluare a
activităților de tip
Service-Learning și de
creditare a acestora (ex.
ore de voluntariat).

Prodecan Alina
S. RUSU

Birou dedicat activităților
de tip Service-Learning

Reprezentanți
ai studenților

Informarea studenților privind calendarul
Număr studenți
aplicațiilor pentru Tabăra de Performanță UBB. participanți.

Președinte
ASPR

Tutori ai
disciplinelor de
practică
Reprezentanții
studenților în
Consiliul
Facultății

Pe
parcursul
anului

Mai 2015

Prodecan Alina
S. RUSU
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Stimularea implicării
studenților în programe de
accesibilizare socială și
conștientizare a
diversității, precum și de
dezvoltare a cunoștințelor
procedurale pregătitoare
pentru carieră (voluntariat,
internshipuri) – colaborare
cu centrele UBB existente
și cu Asociația Studenților
Psihologi din România.
Promovarea colaborării
studenților UBB cu
studenți ai universităților
din consorțiu

Evenimente orientate spre comunitate –
sprijinirea studenților prin alocare de spații și
materiale publicitare.

Număr evenimente
organizate (minim două
anual).

Directori de
departamente
Sponzoriz
ări,
proiecte
educaționa
le

Facilitarea organizării de târguri de voluntariat,
internshipuri și întâlniri cu experți în diferite
domenii, pe baza propunerilor studenților.

Prodecan Alina
S. RUSU
(relația cu
studenții)

Pe tot
parcursul
anului

Reprezentant
ASPR
Evenimente comune cu universitățile din
consorțiu – ex. Zilele Interacțiunii Om-Animal
și Interdisciplinary Science Days (UBB –
USAMV CN).

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.1. MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Excursii tematice
17-19 mai: Excursie tematică: Cultura
interdepartamentale cu
maghiară la ceangăii din Moldova
valoare de cunoaștere a
diversității culturale
Organizarea de cursuri
Acţiuni în cadrul programului „Şcoala altfel” –
deschise și activități pentru pentru și la instituţiile şcolare doritoare.
elevi (viitori potențiali
studenți) - Școala Altfel,
Participarea la cursuri și seminarii în cadrul
Junior Summer University proiectului OSUBB Junior Summer University.
(OSUBB).

Evenimente organizate și
studenți participanți.

Responsabili
evenimente
Prodecan Alina
S. RUSU
(relația cu
studenții)

Cuantificarea
Obiectivului
Excursii tematice.

Acțiuni în săptămâna
Școala Altfel.
Număr de cursuri oferite
în cadrul JSU.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare
Fonduri
proprii,
sponsoriz
ări

Responsabil
Director
Departament
DEMENY
Paraschiva

Decembrie
2015

Termen

Mai 2015

Directori
Departamente
Iulie 2015
Prodecan Alina
S. RUSU
17

Promovarea relației de
Exemplu: Masa rotundă – Mentoratul în
colaborare cu Inspectoratul practica pedagogică – noi dimensiuni – cu
Județean Cluj
participarea ISJ – Cluj şi mentorii practicii
pedagogice.

Activități comune cu
Inspectoratul Județean
Cluj.

Responsabili
practică
Directori
Departamente

Decembrie
2015

Prodecan Ioan
ALBULESCU
5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.2. RELAȚIA CU ALUMNI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Organizarea de seminarii,
Exemplu: Eveniment Meet the Experts –
worskhopuri cu experţi
Psychological and Educational Assessment in a
Alumni în domenii de
changing world (invitat Alumni UBB: Prof. Dr.
interes pentru educație,
Dragoș Iliescu, președinte ales al International
cercetare, angajare și stagii Test Commission).
de practică.
Implicarea Alumni UBB (FPSE) în activitatea
Oferirea informațiilor
centrelor existente – ex. Biroul pentru Studenți
despre Alumni FPSE către cu Dizabilități (voluntari Alumni FPSE).
centrul CCARMA al UBB.
Invitați Alumni UBB la evenimente ale
Asociației Studențești ASPR și la Zilele
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
Valorizarea cunoștințelor
Contracte de colaborare cu Alumni UBB
procedurale și a expertizei
Alumni prin implicarea
Proiecte de tip Parteneriate cu Alumni UBB
acestora în acțiuni de
aflați în diferite Instituții, IMM-uri, Centre de
susținere ale activităților
Cercetare etc. (ex. Administrația Națională a
facultății (oferte de
Penitenciarelor etc.).
practică, traininguri),
proiecte de cercetare de tip

Cuantificarea
Obiectivului
Număr evenimente.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Directori
Departamente
Proiecte
cercetare,
fonduri
proprii

Număr contracte de
colaborare la nivel de
departamente, Școli
Doctorale

Reprezentant
ASPR

Decembrie
2015

Responsabil
Relația cu
Alumni FPSE
Cătălin GLAVA

Directori
Departamente
Responsabil
Relația cu
Alumni FPSE
Cătălin GLAVA

Decembrie
2015
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PARTENERIATE etc.
5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.3. FUNDRAISING
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Stimularea depunerii de
Proiecte de tip student-pentru-student (Service
proiecte pe platforma de
Learning), proiecte de accesibilizare pentru
crowdfunding a UBB.
studenții cu nevoi speciale de învățare, proiecte
de accesare a spațiilor necesare pentru predare
etc.
Includerea FPSE în
Identificarea de structuri locale și regionale din
structuri locale, regionale, care FPSE poate face parte – prin rețeaua de
naționale și internaționale colaboratori ai UBB și ai fiecărui Departament
ce favorizează colaborarea și centru ce Cercetare.
cu mediul de afaceri și
administrația locală și
regională.

6. MANAGEMENT – 6.1. FINANCIAR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Reorganizarea activităților Identificarea cheltuielilor care nu se suțin
didactice din extensii
avându-se în vedere
Realizarea unui proiecții bugetare per extensie
criteriile privind calitatea
profesională și
sustenabilitatea financiară

Comunicarea transparentă
între directorii de proiecte
care solicită creditări,
decanat și Consiliul
Facultății – realizarea de

Analiza la nivel de Consiliu al FPSE a fiecărei
cereri de creditare pentru proiectele curente
(POSDRU și altele), în vederea discutării
fezabilității acordării creditării.

Cuantificarea
Obiectivului
Număr proiecte depuse.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil
Directori
departamente

Număr de structuri
identificate.
Taxă de
membru.

Proiecte
de
cercetare
– regie.

Decan Călin
FELEZEU
Directori
proiecte
Directori
Departamente

Termen

Decembrie
2015

Decembrie
2015

Decan Călin
FELEZEU

Cuantificarea
Obiectivului
Plan de buget al
extensiilor

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil
Directorii de
extensii
Decan Călin
FELEZEU

Cereri și analiza acestora
la nivel de Consiliu al
FPSE.

Termen

Administrator
Șef Dorin
MICU
Decan Călin
FELEZEU
Administrator
Șef Dorin

Decembrie
2015

Pe
parcursul
anului
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proiecții bugetare și
analiza fezabilității
creditărilor (respectarea
Regulamentului UBB
privind managementul
financiar)

MICU
Directori
Departamente

6. MANAGEMENT – 6.2. INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Asigurarea unei utilizări
Gestionarea optimă a spațiilor de predare în
optime a spațiului pe
funcție de specializări și numărul de studenți –
facultate
utilizarea eficientă a calendarului online
(google calender) la nivel de secretariate.

Cuantificarea
Obiectivului
Săli alocate în funcție
de nevoile reale ale
fiecărei specializări,
program masteral, Școli
Doctorale.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Directori de
Departamente
Secretar Șef
Mirela
MOTEOC

Comunicarea între departamente în ceea ce
privește alocarea spațiilor.
Respectarea orarelor sălilor.
Înnoirea aparaturii video și Verificarea periodică și revizia/înlocuirea
audio în spațiile de
aparaturii media.
predare, în funcție de
tehnologiile la zi și nevoile
de predare.

Responsabil

Aparatură media
verificată și înlocuită.

Termen

Pe tot
parcursul
anului

Directori de
Departamente
Regie proiecte
Decan Călin
de cercetare
FELEZEU
Sponsorizări
Resurse
extrabugetare

Octombrie
Administrator 2015
Șef Dorin
MICU
Directori
proiecte

Înființarea unor noi
laboratoare didactice

Identificarea unor locații adecvate pentru
laboratoarele didactice și dotarea acestora cu
materialele didactice necesare

Laboratoare didactice
noi.

Proiecte
educaționale
Resurse
extrabugetare
(altele)

Directori de
Decembrie
Departamente 2015
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6. MANAGEMENT – 6.3. RESURSE UMANE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Optimizarea raportului
Angajarea pe posturi vacante, mai ales în
dintre numărul de studenți posturile de asistent şi lector (în special pe
și numărul de posturi
poziții determinate).
ocupate, respectiv de cadre
didactice
Respectarea politicii interne a UBB de a
asigura un echilibru între angajarea de cadre
noi și promovări, cu luarea în considerare a
pensionărilor.
Stabilizarea situaţiei doctoranzilor
6. MANAGEMENT – 6.4. ASIGURAREA CALITĂȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Eficientizarea procesului
Inter-evaluări periodice
de evaluare colegială
Evaluarea periodică a activităților didactice și
de cercetare a fiecărui cadru didactic de către
directorul de departament
Evaluarea activității didactice și de cercetare a
tuturor cadrelor didactice la ședințele
departamentului (1 evaluare/ședință)
Stimularea utilizării
platformei online de
evaluare a cursurilor de
către studenți

Plasarea informațiilor pe site-ul facultății, cu
termene limită privind evaluarea.
Utilizarea colaborării cu CSUBB și ASPR
pentru distribuirea informațiilor privind
evaluarea cursurilor de către studenți pe
grupurile de discuții și paginile de internet ale
acestora.

Cuantificarea
Obiectivului
Respectarea
reglementărilor UBB în
vigoare: procente posturi
didactice și cercetare și
structura personalului
didactic pe formula: 1
profesor, 2 conferențiari,
3 lectori, 2 asistenți) etc.

Costuri
estimate

Cuantificarea
Obiectivului
Rapoarte de evaluări și
analiza acestora în
ședințe de departament,
cu stabilirea clară a
strategiilor specifice de
eficientizare a activității
profesionale.

Costuri
estimate

Raport de evaluare.

Sursă
finanţare

Responsabil

Directori
Departamente
Decan Călin
FELEZEU

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Octombrie
2015

Termen

Directorii de
departamente
Prodecan Ioan
ALBULESCU
Prodecan
FORISFERENCZI Rita
Reprezentanți
studenți
Secretar Șef
Mirela
MOTEOC

Februarie
2015
Iunie 2015

Prodecan Alina
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S. RUSU

Asigurarea calității la
nivelul serviciilor
administrative.

Comunicarea la nivel de
departamente a necesității
colectării informațiilor
privind vizibilizarea FPSE
(și UBB) la nivel
internațional – sisteme de
ierarhizare

Revizuirea Regulamentului Facultății și
elaborarea de noi proceduri la nivelul
serviciilor administrative.

Transmiterea informațiilor privind participarea
UBB în diverse sisteme de ierarhizare și
facilitarea colectării la timp a datelor necesare.

Directori
Departamente
Prodecani

Regulament revizuit,
proceduri noi.

Decan Călin
FELEZEU

Octombrie
2015

Comisie
Asigurare
Calitate FPSE
Decan Călin
FELEZEU

Date transmise, rapoarte
de evaluare (în funcție de
cerințe).

Secretar Șef
Mirela
MOTEOC

Pe parcursul
anului

Directori
Departamente
7. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Promovarea admiterii
2015

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Organizarea strategiilor de promovare a
admiterii (participarea la târgurile de
promovare a admiterii – desemnarea
persoanelor participante, utilizarea simbolurilor
identitare ale FPSE la fiecare participare,
alcătuirea de pliante și alte materiale
publicitare).

Cuantificarea
Obiectivului
Întâlniri de lucru între
secretariat, directori de
departamente și comisia
de admitere a FPSE.

Film de prezentare FPSE. 8000 lei
Materiale de promovare.

Realizarea unui film de prezentare a FPSE –
prin Departamentul de Comunicare și PR al
UBB.

Costuri
estimate

Participare la minim 2
târguri de promovare.

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Directori
Departamente

Venituri
proprii.

Decan Călin
FELEZEU

Iunie 2015

Responsabil
Comisia de
Admitere
BALAZSI
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Promovarea prin materiale publicitare și online
a admiterii la liniile de studiu de tip ID.

Stabilirea purtătorilor de
cuvânt la nivel de
departamente.

Robert

Promovarea activă a admiterii la cursurile
postuniversitare.

Promovarea la nivel
național și internațional a
ofertei de studii doctorale
la Facultatea de Psihologie
și Științe ale Educației

Accesibilizarea materialelor de admitere pentru
persoane cu dizabilități (ex. Centru CATA).
Dezvoltarea și actualizarea (inclusiv în limba
engleză) a site-urilor Școlilor Doctorale ale
FPSE.
Stimularea programelor de cotutelă cu Școli
Doctorale internaționale și naționale.

8. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Organizarea de şcoli de
Exemplu: Organizarea unei scoli de vara de
vară cu participare
Educatie prin teatru la care participa studenti
internaţională
din Serbia, Croatia, Ungaria si Romania (linia
germană).
Stimularea semnării de noi
contracte de mobilităţi, în
special ERASMUL PLUS
(studenţi, cadre didactice)
şi prelungirea celor
existente, pe baza
indicațiilor oferite de CCI
și optimizarea transmiterii
informațiilor privind
mobilitățile către studenți
și cadre didactice
interesate.

Întâlnire de lucru cu reprezentanții CCI al UBB
și includerea indicațiilor de optimizare a
politicii de internaționalizare în Regulamentul
Facultății.
Realizarea site-ului FPSE în limba engleză.
Stimularea la nivel de Departamente a
revizuirii și prelungirii contractelor Erasmus cu
partenerii existenți și semnarea de noi contracte
(ex. cu universitățile partenere în contractele de
cercetare de tip IDEI; Horizon 2020 etc.)

Secretar Șef
Facultate Mirela
MOTEOC
Site-uri actualizate.
Venituri
proprii.

Programe de cotutelă
(număr).

Cuantificarea
Obiectivului
Școli de vară organizate.

Număr contracte
revizuite, prelungite și
noi.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare
Proiecte
educațion
ale
Sponzoriz
ări.

Directori Școli
Doctorale

Iunie 2015

Responsabil

Termen

Directori
Departamente

Iulie 2015

Responsabil
Erasmus
carolina
BODEAHATEGAN
Prodecan Alina
S. RUSU

Decembrie
2015

Directori
Departamente

Afișarea informațiilor despre ofertele de
23

Instituirea de noi
parteneriate şi colaborări
instituţionale în
(preuniversitar şi
universitar)
Sprijinirea studenților
străini pentru integrarea în
mediul FPSE

mobilități pe site-ul Facultății și pe site-urile
Departamentelor.
Încheierea de parteneriate cu instituţii de
învăţământ superior şi preuniversitar din
străinătate.

Realizarea unor sesiuni de adaptare/tutoriat
prin întâlniri cu studenții FPSE (colaborare cu
Consiliul Studenților și ASPR)

Număr parteneriate.

Număr întâlniri.

Directori
Departamente
Decan Călin
FELEZEU
Reprezentanți
studenți
Prodecan Alina
S. RUSU

Prodecan,
Alina S. Rusu

Decembrie
2015

Decembrie
2015

Decan,
Călin Felezeu
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