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PLAN OPERAȚIONAL
2021 –2022
Facultatea de Design de produs și mediu (DPM) a luat ființă în anul 2010 în baza Hotărârii de Guvern nr. 631/2010 și are în componență un singur departament: Design de
produs, mecatronică și mediu, cu un colectiv de 43 de cadre didactice (23 cu titlul de profesor, 9 - conferențiar, 11 - șef de lucrări), 1 cercetător și 6 personal didactic auxiliar.

Facultatea gestionează 10 programe de studii - 8 programe de studii de licență (dintre care la 1 nu sunt înmatriculați studenți) și 2 programe de studii de masterat - la care, în
prezent, sunt înmatriculați 961 de studenți.
Planul Operațional este întocmit pe baza strategiei de dezvoltare a Universității Transilvania din Brașov și a Facultății de Design de produs și mediu, în scopul derulării de
activități didactice și de cercetare la standarde înalte de calitate în vederea creșterii vizibilității instituționale, regionale, naționale și internaționale a facultății..
Obiective generale şi activități specifice
Obiectivul

Activități

Aplicarea

unei

strategii

coerente

personal

și

unui

afirmării

cadru
și

de

asigurarea
adecvat

dezvoltării

personale și instituționale

Termen

Reevaluarea necesarului de resurse umane la nivelul facultății și identificarea

octombrie 2021

necesităților de dezvoltare

Responsabili
Decan
Director departament

Susținerea cadrelor didactice din facultate pentru îndeplinirea standardelor de

permanent

performanță în activitatea didactică și de cercetare

Conducerea facultății

Susținerea cadrelor didactice din facultate pentru obținerea abilitării

permanent

Scoaterea la concurs a posturilor vacante şi promovarea personalului didactic şi

permanent

Crearea cadrului necesar perfecționării personalului didactic-auxiliar din

permanent

TESA

facultate
Susținerea cadrelor didactice pentru participarea la mobilități și programe de
formare de tip ERASMUS+ și la cursuri de perfecționare
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permanent

Decan

Director departament
Conducerea facultății

Recrutarea și promovarea tinerilor masteranzi și doctoranzi cu perspective de a

permanent

Recunoașterea rezultatelor academice excepționale ale profesorilor pensionari

permanent

deveni cadre didactice sau cercetători

prin acordarea de distincții ale Universității Transilvania din Brașov
Dezvoltarea
educaționale

ofertei

cu cerințele pieței muncii,
condițiile

permanent

şi

armonizarea permanentă
în

Extinderea ofertei educaționale pe baza strategiei de dezvoltare a facultății

asigurării

calității procesului didactic

Decan
Consiliul Facultății
Coordonatori programe de studii

Evaluarea anuală a programelor de studii

octombrie 2021

Organizarea de întâlniri ale board-urilor programelor de studii pentru revizuirea

permanent

Coordonatori programe de studii

permanent

Decan

planurilor și corelarea conținutului disciplinelor
Revitalizarea activității de tutoriat pentru micșorarea ratei de abandon și
creșterea ratei de absolvire

Tutori

Invitarea de specialiști din țară și străinătate pentru susținerea de activități

permanent

didactice și conferințe în cadrul programelor de burse ale universității
Monitorizarea semestrială a rezultatelor sesiunilor de examene

Conducerea Facultății

După sesiunile de

Decan

examene

Tutori
Coordonatori programe de studii

Îmbunătățirea colectării feedback-ului de la studenți privind procesul didactic și

permanent

elaborarea planurilor de măsuri adecvate

Decan
Director departament
CEAC-D

Studenți Consiliul Facultății
Elaborarea temelor pentru proiecte de licență, conform Metodologiei UniTBv și

Octombrie 2021

a Facultății DPM

Decan,
Coordonatori programe de studii

Continuarea activității de dotare a laboratoarelor de licență și a sălilor de curs
cu echipamente şi tehnică de calcul performante

permanent
Conducerea facultății

Modernizarea şi reabilitarea spațiilor facultății, terase și ziduri exterioare

permanent

Actualizarea ALUMNI la nivelul facultății – completarea bazei de date

permanent

Prodecan studenți
Responsabil ALUMNI facultate

Consolidarea rețelei de colaborare cu companii locale şi naționale pentru
efectuarea şi monitorizarea practicii și angajarea absolvenților, crearea de
centre de instruire, dotarea prin sponsorizare a unor laboratoare, invitarea

practicienilor din industrie pentru susținerea de conferințe și efectuarea de
vizite de studii în companii
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permanent

Decan

Prodecan studenți

Dezvoltarea posibilităților de colaborare cu parcurile industriale și companiile

din Brașov, continuarea colaborării cu Primăria și Consiliul Județean pentru

permanent

dezvoltarea de proiecte comune (științifice, design, recreative etc.)
Creșterea

Elaborarea și implementarea în facultate a unei strategii și a unui plan de

performanțelor științifice

activități pe termen scurt și mediu, în vederea creșterii performanțelor

nivel

Asigurarea cadrului pentru îndeplinirea criteriilor de performanță la nivel

și a vizibilității cercetării la
național

și

internațional

noiembrie 2021

Decan
Prodecan cercetare științifică

științifice

permanent

individual, institutional și național

Decan
Prodecan cercetare științifică
Director departament

Atragerea de fonduri naționale, europene şi ale unor firme interesate în

permanent

dezvoltarea cooperării cu Facultatea DPM pentru realizarea temelor de

Decan

cercetare de interes

Prodecan cercetare științifică

Stimularea dezvoltării activității de cercetare prin doctorat şi în cotutelă

permanent

Coordonatori centre de cercetare

orientată pe probleme din economia zonală şi de interes european
Invitarea de personalități ştiințifice de nivel național şi internațional pentru

permanent

susținerea de conferințe, workshop-uri şi ateliere tematice
Realizarea unei platforme de comunicare de tip google drive pentru

popularizarea în colectiv a evenimentelor științifice de marcă la nivel național și

februarie 2022

Prodecan cercetare științifică

internațional pe domeniile facultății, a call-urilor pentru proiecte și a stagiilor de
formare și de mobilități
Creșterea nivelului de

internaționalizare

a

Promovarea, programelor cu predare în engleză pe site-ul facultății – versiunea
în engleză și prin înscrierea programelor pe platforme de profil (de tip

facultății pentru o mai

www.academiccourses.com,

bună vizibilitate

studenți străini la studiile de licență, masterat şi doctorat

februarie 2022
Decan

www.masterstudies.com) pentru atragerea de

Susținerea studenților și a cadrelor didactice din facultate pentru participarea la

permanent

mobilități de tip Erasmus+

Decan
Prodecan studenți

Ressponsabili Erasmus+

Realizarea de parteneriate active cu universități și institutele de cercetare la

permanent

nivel european pentru integrarea în echipe interdisciplinare de cercetare
Susținerea activităților studențești din facultate care au ca obiectiv participarea
la concursuri internaționale de profil (Bluestreamline, Glassberries Design
Awards, Concursul Studențesc ”Ingineria Sistemelor Microelectronice Sergiu
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Decan
Prodecan cercetare științifică

permanent

Decan
Prodecan studenți

Rădăuțan” Chișinău, Wordskills, Euroskills etc.)
Asigurarea
pentru

cadrului

Susținerea studenților cu probleme sociale și a studenților cu rezultate

dezvoltarea

deosebite, în conformitate cu politica la nivelul conducerii Universității

profesională și personală

Transilvania din Braşov

a studenților în vederea

Revigorarea activității din cadrul cercurilor ştiințifice studențeşti și AFCO

integrării lor active pe
piața muncii și în societate

permanent

Decan
Prodecan studenți

Martie 2022

Prodecan studenți
Responsabil AFCO, SSCS

Asigurarea accesului la o rețea de calculatoare, la o sală de studiu și la

permanent

Decan

Angrenarea studenților în concursuri de profil (ZEM, Glassberries, Wordskills,

permanent

Prodecan studenți

facilitățile de imprimare 3D din facultate / universitate
Euroskills, Renault, Continental etc.)

Coordonatori programe de studii

Organizarea anuală de întâlniri ale studenților cu absolvenții de succes ai

permanent

Decan

facultății și cu reprezentanți ai firmelor

Prodecan studenți

Responsabil CICOC facultate

Organizarea unei excursii de studii la firme de profil

permanent

Prodecan studenți
Coordonatori programe de studii
Tutori

Reorganizarea activității de practică în condiții create de pandemie

octombrie

2021-

februarie 2022

Prodecan studenți

Coordonatori programe de studii
Responsabili practică

Organizarea de întâlniri periodice, în plen, cu studenții diferitelor programe de

permanent

studii
Încurajarea studenților facultății pentru a se implica în activități de voluntariat

permanent

în municipiul și județul Brașov
februarie 2022

studenților
strategiei de marketing

universitar 2021 - 2022

pentru

Actualizarea filmului de prezentare și a informației despre facultate (ofertă

vizibilității și promovarea
ofertei educaționale și de
cercetare a facultății

Decan
Coordonator Club Design

Elaborarea strategiei de promovare a ofertei educaționale pentru anul
creșterea

Decan
Prodecan studenți

Amenajarea în holul corpului E a unei zone expoziționale pentru realizările
Dezvoltarea

Conducerea facultății

ianuarie 2022

Conducerea Facultății
Coordonatori programe de studii

permanent

educațională și de cercetare) pe internet (site, facebook)

Decan
Director de departament

Implicarea studenților, prin voluntariat, la prezentarea ofertei facultății în licee

permanent

Conducerea Facultății
Reprezentanți studenți în Consiliul
Facultății
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Implicarea studenților în realizarea emisiunilor radio, tv și online ale
universității, pe teme care să promoveze imaginea facultății

permanent

Decan

Reprezentanți studenți în Consiliul
Facultății

Încheierea de acorduri de parteneriat cu principalele licee din Brașov și

permanent

Conducerea Facultății

Comunicarea cu inspectoratele școlare și liceele din zonă pentru promovarea

permanent

Conducerea Facultății

Postarea pe site-ul facultății de testimoniale ale absolvenților de succes

permanent

Decan

organizarea de activități pentru elevi - studenți
ofertei educaționale

Planul operațional a fost discutat și aprobat în întâlnirea Consiliului Facultății din data de 14.10.2021.
Decan,

Profesor dr. ing. Codruța Ileana JALIU
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