
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 
PROGRAM STRATEGIC 2012-2015 

 
Obiective Cuantificare obiectiv Costuri  Sursa de 

finanţare 
 
Responsabil Estimate  

DOMENIUL I - Învăţământ 
Iniţierea unor noi programe de 
studiu la nivel licenţă, in acord cu 
cerintele reale pe piata fortei de 
munca 
 
Iniţierea unor noi programe de 
studiu la nivel master  

 programe studiu nivel licenţă 
 
 
 
 
programe master propuse 
  

- in functie de numarul 
programelor de studiu si 
capacitatea institutionala pentru 
fiecare program 
 
 
- in functie de numarul 
programelor de master propuse si 
capacitatea institutionala pentru 
fiecare program. 

Buget, minim 60% 
Venituri proprii, maxim  
40 % (taxe). 
 
 
Buget, minim 60% 
Venituri proprii, maxim  
40 % (taxe 

Şefi de departamente, Decan 
Directorii de studii Master şi  
Doctorat 
 
 
Şefi de departamente, Decan 
Directorii de studii Master şi  
Doctorat 

Reactualizarea curriculei potrivit 
structurilor de învăţare promovate de 
Spaţiul Academic European 

Reactualizare curriculumului in 
accord cu nevoile studentilor si 
noile specializari nivel  licenta si 
nivel master. 
 
Informare optima privind alegerea 
cursurilor facultative si optionale. 

10000 / an Granturi şi proiecte 
tematice 

Comisia de asigurare a 
calităţii şi Comisia de 
curriculum 
Şefii de departamente 

Reforma predării şi învăţării, 
promovarea pedagogiei interactive şi a 
învăţării centrate pe nevoile 
studenţilor- pieţei forţei de muncă 

Ajustarea competenţelor şi a 
standardelor profesionale la 
cerintele piaţei forţei de muncă. 
 
 
Organizarea unor cursuri de vară, 
work-shop-uri exploratorii, Scoli 
de studii avansate – pe tema 
invatarii si predarii interactive. 

15000 / an Granturi şi proiecte 
tematice 
Sponsorizări, finanţări 
externe 
Buget 
Resurse extrabugetare 

Şefii de departamente, 
directorii de studii master şi 
doctorat 
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Corelarea dinamicii efectivelor de 
studenţi la evoluţia resurselor de 
instruire şi cerinţele pieţei forţei de 
muncă 
 

Stabilizarea efectivelor de studenţi 
la indicii de înmatriculare ai 
fiecarui an universitar anterior si 
conform cerintelor ARACIS. 

 
 
 

 Decan 
Oficiul Admiterii 
Şefi de departamente 

Creşterea calităţii, a nivelului de 
competenţă şi performanţă al 
absolvenţilor facultăţii şi a serviciilor 
de instruire, consultanţă şi expertiză 
oferite către comunitate. 

Organizarea procesului de 
învăţământ după principiile 
calităţii, eficienţei, 
multiculturalismului şi crearea 
unui echilibru între valorile 
internaţionale şi păstrarea 
specificului local al învăţării pe 
durata vieţii. 
 
Dezvoltarea sistemului de credite 
transferabile în scopul 
individualizării parcursului 
educaţional, asigurând posibilitatea 
de echivalare a studiilor de la 
UBB. 
 
Extinderea şi diversificarea 
serviciilor către comunitate: 
învăţământ formal, formare 
continuă, expertiză şi consultanţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comisia de asigurare a 
calităţii şi Comisia de 
curriculum 
Şefii de departamente 

DOMENIUL II - Cercetare 
Dezvoltarea centrelor de excelenţă si 
crearea unor noi centre de cercetare. 
 
Multiplicarea proiectelor şi granturilor 
de cercetare la toate structurile 
facultăţii 

Dezvoltarea de noi centre de 
cercetare. 
 
Initierea de noi proiecte naţionale 
şi internaţionale. 
 
Utilizarea continua a surselor de 
informare asupra temelor şi 
granturilor de cercetare, pentru 

9.000.000 / an  Proiecte finanţate de 
Comunitatea Europeană, 
Programe FP7 
Granturi şi proiecte 
naţionale 
Parteneriate cu 
Organizaţii 
Neguvernamentale, 
autorităţi locale etc 

Centre de excelenţă şi de 
cercetare, Departamente, 
Prodecani, Directori de 
proiecte 
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creşterea numărului de aplicaţii ale 
facultăţii la ofertele de programe 
naţionale şi internaţionale. 
 
 

Organizarea de conferinţe, 
simpozioane, seminarii, workshop-uri 
exploratorii, scoli de studii avansate 
etc. 

Realizarea în fiecare departament a 
unor seminarii tematice. 
 
Diseminarea rezultatelor parţiale 
prin conferinţe şi workshopuri. 
Implicarea in programele de 
cercetare a studenilor de la nivel 
master si scoli doctorale. 
 
Dezvoltarea activitatilor cercurilor 
studentesti existente si promovarea 
unor noi cercuri tematice. 

10.000/an Sponsorizări, granturi 
cercetare, workshop-uri 
exploratorii, scoli de 
studii avansate etc. 

Şefi de departamente 
Prodecani 
Directori Programe de Studii 

Creşterea performanţei ştiinţifice şi 
completarea continua a bazei de date 
existente cu publicaţiile personalului 
facultăţii (cercetare si didactic) 

Creşterea numărului de lucrări – 
cărţi şi studii – publicate la edituri 
şi reviste recunoscute în străinătate 
(BDI, ISI etc.). 
 
Introducerea constanta a 
rezultatelor cercetarii in Baza de 
date a Managementului Cercetarii 
(UBB).  
 
Lansarea unor noi publicatii de 
către Catedrele şi colectivele 
Facultăţii.  

30000/an Proiecte interne şi 
internaţionale 
Contracte cu agenţi 
economici, sociali 

Directori / responsabili 
centre de cercetare 
Şefi de departamente, Decan 

Dotarea cu aparatură şi tehnică 
performantă a centrelor şi colectivelor 
de cercetare 

Identificarea necesarului de 
aparatură, softuri, materiale 
bibliografice, acces la baze de date 
stiintifice,  contractarea şi 
instalarea aparaturii în laboratoare 

300000/an Buget, granturi Directori de granturi 
Şefi de departamente, Decan 
Prodecani 
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şi cabinete de lucru. 

DOMENIUL III – Studenţi 
Diversificarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor şi facilităţilor oferite 
studenţilor 

Sprijinirea organizaţiilor 
studenţeşti (ASPR, ş.a.) prin 
acordarea de spaţii de lucru şi 
asistenţă în derularea programelor 
proprii. 
 
Asigurarea accesului fiecărui 
student la internet (acces wireless, 
acces laboratoare). 
 
Asiguarea unor aviziere pentru 
informatiile de interes pentru 
studenti, gestionate de catre 
acestia. 

30.000/an Sponsorizări, după caz Decan, Prodecani, 
Sefi de departamente 

DOMENIUL IV – Dezvoltarea liniilor de studiu şi organizarea multiculturală 
Dezvoltarea liniei de studiu în Limba 
Maghiară si Limba Germana 

Atragerea studenţilor la 
programele liniilor maghiare  si 
germane de studiu şi asigurarea 
mobilităţilor la universităţi de 
prestigiu din străinătate. 

Cotă parte din finaţarea globală 
pe facultate. 

Buget 
Venituri proprii 
Granturi 
Sponsorizări 
Etc. 

Prodecan responsabil cu 
linia maghiară de studiu 
Decan 
Reprezentanţi în Colegiul 
Consiuliului Facultatii 

DOMENIUL V – Relaţii internaţionale 
Creşterea numărului de mobilităţi ale 
cadrelor didactice, cercetatori şi ale 
studenţilor (masteranzi, doctoranzi, 
postdoctoranzi si nivel licenta) 
 
Dezvoltarea colaborărilor în domeniul 
învăţământului universitar şi 
cercetării. 

Realizarea mobilităţilor Socrates-
Erasmus - Grindtvig şi a altor 
mobilităţi prin susţinere financiară 
complementară. 
 
Atragerea de directori de granturi, 
doctoranzi si postdoctoranzi din 
strainatate. 

450.000 /an Granturi, resurse 
extragebutare 

Asociaţiile studenţeşti 
Decanat 
Responsabil Relatii 
internationale 
 
 
 

DOMENIUL VI – Managementul resurselor umane 
Îmbunătăţirea raportului între numărul 
poziţiilor din Statele de funcţiuni şi 

Angajarea pe posturi vacante, mai 
ales în posturile de asistent şi 

95.000/an Buget şi resurse 
extrabugetare 

Şefi de departamente 
Prodecani 
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personalul didactic titular, in acord cu 
politica de personal a UBB 

lector şi cu precădere la Extensiile 
universitare. 

Decan 

Instalarea unui management flexibil, 
eficient şi descentralizat, la nivel de 
Catedră, Unitate, departament 

Creşterea gradului de implicare şi 
responsabilizare a Birourilor de 
departamente. 
 
Asigurarea unei dotari optime a 
spatiului administrativ 
(secretariate, administrator sef, 
casierie etc.). 

50.000/an Venituri proprii 
 

Şefi de catedre 
Decan 
Secretar şef 
 

DOMENIUL VII – Buget şi administrative 
Realizarea criteriilor pentru o finanţare 
optimă de la Bugetul de stat 

Optimizarea raportului studenţi 
echivalenţi – număr de posturi.   
 
 
Realizarea indicatorilor calitativi 
de finanţare, exprimaţi prin 
producţia ştiinţifică, servicii către 
comunitate, programe şi granturi 
de cercetare, centre de excelenţă 
etc 

20.000 / an Buget, venituri din 
cercetare şi contracte. 

Decan 
Administrator sef 

Diversificarea formelor de învăţământ 
cu taxă, a programelor postuniversitare 
şi a serviciilor către comunitate 

Menţinerea efectivelor de studenţi 
cu taxă, in limitele permise de 
ARACIS. 

30.000 / an Venituri extrabugetare Decan 
Prodecani 
Şefi de departamente 
Responsabili de Contracte 
Administrator sef 

Cumularea unor venituri importante 
din Granturi şi Proiecte de cercetare 

Creşterea numărului de aplicaţii şi 
programe aprobate cu finanţare 
internaţională  
 
Intensificarea participării facultăţii 
la programele naţionale de 
cercetare (ex. cu finantare de tip 
UEFISCDI) 

6.000.000/an Venituri extrabugetare Decan 
Prodecani 
Şefi de departamente 
Directori de Contracte 
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Realizarea excelenţei în 
managementul facultăţii 
 

Descentralizarea fondurilor şi 
controlul până la nivelul 
departamentelor, cu 
responsabilizarea acestora. 
 
Efectuarea unui control bugetar 
riguros şi eficient. 

10.000/an Venituri proprii, 
extrabugetare 

Decan 
Prodecani 
Administrator şef 

Finanţare 
 
 
 
 

O mai bună gestionare a 
resurselor bugetare existente şi 
obţinerea de resurse 
extrabugetare prin: 
monitorizarea permanentă a 
resurselor disponibile, 
încheierea unor contracte de 
prestări servicii cu diferite 
instituţii. 

  Decan 
Administrator şef 
Directori de departamente 

Infrastructură 
 

Construirea unui nou corp de 
clădire pentru facultate absolut 
necesar evitării unor aglomerări 
in spaţiile de curs si pentru 
asigurarea spatiilor de lucru 
studentilor la doctorat admisi la 
Scolile Doctorale. 
 
Innoirea reţelelor de 
calculatoare din cladirile 
existente. 

  Decan 
Prodecani 
Administrator şef 

 
 
                Prodecan       Decan, 
    Conf. Dr. Alina S. Rusu      Prof. Univ. Dr. Călin Felezeu 


