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RAPORT
privind gradul de împlinire al Planului Operațional al
Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial
pentru anul 2017

Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte
preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Grad/Mod de realizare
+ Justificări

1. Managementul instituțional
Prezentarea și discutarea în Consiliul facultății a Realizat: Documentele au fost prezentate,
Raportului anual la Planul Operațional al facultății discutate și aprobate în Consiliul facultății.
pentru anul 2016
Dezbaterea şi aprobarea în Consiliul facultății a Realizat: Planul Operațional pe 2017 a fost
Planului Operaţional al Facultății de Inginerie discutat și aprobat de Consiliul facultății,
Energetică și Management Industrial pentru anul respectiv a fost afișat pe site-ul facultății.
2017, adaptat la necesităţile de îmbunătăţire a
calităţii proceselor educaționale, de cercetare și
administrative; afișarea Planului Operațional pe
site-ul facultății
Dezbaterea
si
aprobarea
în
Consiliile Realizat: Planurile Operaționale pe 2017 au fost
departamentelor a Planurilor Operaționale ale discutate și aprobate de Consiliile departadepartamentelor
și
afișarea
pe
site-urile mentelor și afișate pe site-ul facultății.
departamentelor
Analiza trimestrială a stadiului îndeplinirii Realizat: În cadrul ședințelor Consiliului
acțiunilor incluse în Planul Operaţional
facultății s-a analizat gradul de îndeplinire a
acțiunilor incluse în Planul Operațional
Actualizarea şi afişarea pe site-ul Universităţii din Realizat: Declaraţiile de avere pentru persoanele
Oradea a declaraţiilor de avere pentru persoanele stabilite prin lege au fost postate pe site-ul
stabilite prin lege
Universității.
Organizarea lunară a şedinţelor Consiliul facultății, Realizat: Consiliul facultății s-a întrunit lunar în
în vederea luării deciziilor ce se impun şi ședință ordinară, respectiv, de câte ori a fost
transmiterii informaţiilor privind activitatea necesar în ședință extraordinară.
universităţii și facultății
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Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte
Grad/Mod de realizare
preconizate pentru îndeplinirea obiectivului
+ Justificări
Actualizarea Ghidului de studii pentru programe de Realizat: Ghidul de studii a fost actualizat, tipărit
licenţă şi master
și transmis studenților din anul I
Scoaterea la concurs a posturilor didactice în Nerealizat: În anul 2017 nu au fost scoase la
vederea acoperirii cu personal didactic calificat, concurs posturi didactice; motivație: activitățile
titular, de bună calitate, a posturilor din statele de didactice au fost acoperite integral cu personalul
funcţii
existent și, în acest fel, s-au realizat economii la
nivelul departamentelor.
Urmărirea execuţiei bugetare la nivelul facultății și Realizat: Situația execuției bugetare pe facultate
a departamentelor, prin analize trimestriale în și la nivelul departamentelor a fost analizată în
Consiliul facultății
cadrul ședințelor Consiliului facultății.
Raportare către MEN a realizărilor didactice și Realizat: Facultatea a raportat către MEN
științifice pentru finanţarea de bază şi suplimentară realizările didactice și științifice pentru finanțarea
a UO
de bază și suplimentară a UO.
2. Managementul calităţii
Elaborarea RAE și pregătirea procesului de evaluare Realizat parțial: Au fost elaborate RAE pentru
externă pentru două programe de licenţă (ISER și cele două programe de studii de licență și sunt
IEI) şi domeniile de master (Inginerie energetică și programate vizitele de evaluare. Nu au fost
Inginerie și management)
elaborate RAE pentru programele de master.
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a Realizat: Facultatea a aplicat întocmai procedura.
activităţii didactice și a disciplinelor de către
studenţi, reflectarea în Rapoartele de Autoevaluare,
preluarea în baza de date şi prezentarea situaţiei în
Consiliul facultății
Participarea la elaborarea RAE pentru domeniul de Realizat parțial: Nu au fost finalizate
doctorat „Inginerie energetică” pentru evaluarea reglementările, la nivel național, în acest
externă, în vederea acreditării
domeniu.
Afişarea pe site-ul facultății a Raportului de Realizat: Raportul de activitate privind
activitate privind asigurarea și evaluarea calității
asigurarea și evaluarea calității a fost discutat și
aprobat de Consiliul facultății și postat pe site-ul
facultății
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a Realizat: Facultatea a aplicat întocmai procedura.
prestaţiei cadrelor didactice şi a disciplinelor de
studiu (autoevaluare, evaluare în departament),
reflectarea în RAE şi în baza de date, prezentarea
situaţiei în Consiliul facultăţii
Eliminarea „punctelor slabe” din Raportul Realizat: S-au eliminat „punctele slabe” din
Departamentului de Evaluare a Calităţii al ARACIS Raportul Departamentului de Evaluare a Calităţii
privind evaluarea instituţională a UO 2013
al ARACIS privind evaluarea instituţională a UO
2013
Analiza rezultatelor obținute de studenți în sesiune Realizat: După încheierea fiecărei sesiuni s-a
analizat rezultatele obținute de studenti în
Consiliul facultății.
Verificarea şi efectuarea compatibilizării planurilor Realizat: Planurile de învățământ ale tuturor
de învăţământ și fișelor de disciplină ale programelor de studii gestionate de facultate au
programelor de studii universitare de licenţă, cu cele fost revizuite în 2017 și sunt implementate din
existente la universităţi de referinţă din Europa şi anul universitar 2017/2018, începând cu anul I de
România
studii.
Evaluarea internă a programelor de studii sub Realizat: În anul 2017 au fost evaluate intern
aspectul calităţii şi eficienţei. Lichidarea programele de studii, atât sub aspectul calității,
programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile cât și al eficienței.
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de calitate sau / şi un minim al eficienţei
Verificarea respectării obligativităţii cadrelor Realizat: Fișele disciplinelor au fost depuse la
didactice de a prezenta la prima oră de curs fişa directorul de departament la începutul anului
disciplinei şi depunerea acesteia la directorul de universitar. Directorii de departament au verificat
departament
prezentarea acestora la primul curs.
3. Managementul procesului educațional
Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Realizat: Facultatea a verificat lunar prezența
Măsuri şi sancţiuni
la activitățile didactice și nu au fost constatate
abateri nemotivate de la orar, astfel încât nu a
fost necesară solicitarea aplicării unor
sancțiuni.
Verificarea optimizării financiare a planurilor de Realizat: Planuri de învățământ sunt
învăţământ ale programelor de studii universitare de compatibilizate pentru toate programele de
licenţă şi master
studii ale facultății, ceea ce asigură o reducere
a cheltuielilor aferente activităților didactice.
Stabilirea numărului de grupe şi subgrupe în anul I Realizat: Numărul formațiunilor de studii, atât
de studiu pentru elaborarea statelor de funcţii 2017- pentru anul I, cât și pentru ceilalți ani de studiu,
2018
a fost stabilit conform reglementărilor existente
la nivelul UO.
Traducerea paginii web a facultăţii în limba engleză Realizat parțial: Site-urile facultății și ale
departamentelor oferă informațiile necesare și
în limba engleză, dar nu sunt disponibile în
limba engleză toate documentele postate.
Diversificarea ofertei educaţionale în limba engleză Nerealizat: S-a analizat demararea procedurii
pentru toate nivelele, în vederea atragerii de studenţi de inițiere a programului de master „Energii
străini
regenerabile” în limba engleză. Acest proces
nu poate fi finalizat decât după reacreditarea
programelor de master în limba română.
Asigurarea desfăşurării activităţii de practică în Realizat: Studenții facultății au efectuat
colaborare cu mediul socio-economic
practica în 2017
în cadrul entităților
economice de profil din jud. Bihor, iar o parte
dintre ei au participat la Școala de vară „Perfecționarea competențelor tehnice și
manageriale”. Au fost încheiate convenții
pentru desfășurarea stagiilor de practică cu mai
mulți agenți economici de profil din zonă.
Elaborarea materialelor didactice proprii pentru Realizat: Toate programele de studii sunt
programele de studii deficitare. Se va elabora planul acoperite cu cursuri proprii, disponibile
propriu de editare-actualizare a cursurilor astfel studenților fie în format electronic, fie tipărite
încât să fie acoperite la zi, programele de studii. (sau ambele). S-a elaborat Planul editorial
Utilizarea resurselor alocate pentru achiziţii carte în 2017, transmis Editurii UO. Pentru resursele
scopul tipăririi în cadrul UO şi achiziţiei cursurilor alocate, s-au întocmit referate de necesitate
proprii
pentru achiziția de cărți și reviste.
Organizarea unor activităţi de instruire şi formare Realizat: Pe parcursul anului 2017 s-a derulat,
profesională continuă
cursul de pregătire teoretică a electricienilor, în
vederea autorizării.
Înfiinţarea de programe de studii postuniversitare Realizat: În anul 2017 s-au autorizat patru
şi/sau de formare continuă atestate de Autoritatea programe de studii postuniversitare din
Naţională pentru Calificări (ANC)
domeniul managementului energetic și al
elaborării auditurilor energetice (autorizate de
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Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte
preconizate pentru îndeplinirea obiectivului
Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de
învăţământ a confirmării de consultare a
angajatorilor
Verificarea existenţei și actualizarea planurilor de
învăţământ în Registrul Național al Calificărilor
(RNC)

Grad/Mod de realizare
+ Justificări
către ANRE).
Realizat: Planurile de învățământ au fost
discutate cu reprezentanții angajatorilor și au
anexate procesele-verbale încheiate în urma
consultării angajatorilor.
Nerealizat: Planurile de învățământ au fost
introduse pe vechiul site al RNCIS, dar
existența unor probleme de sistem au făcut ca
aceste informații să se piardă, fiind necesară
reintroducerea lor pe noul site ANC.
Nerealizat: Nu s-a reușit încheierea unor astfel
de parteneriate.

Dezvoltarea de parteneriate cu alte universităţi din
ţară şi străinătate în vederea realizării unor programe
de studii integrate, în parteneriat cu universităţi
româneşti şi europene (cu precădere la nivel de
masterat şi doctorat) care să conducă şi la obţinerea
de diplome comune
Încărcarea materialelor didactice pe platforma Realizat parțial: Suporturile de curs și
e-learning (Moodle) şi/sau pe site-ul facultății
îndrumătoarele de aplicații au fost încărcate pe
site-urile departamentelor, respectiv au fost
transmise studenților în format electronic.
Realizat: Am organizat și derulat examene de
Organizarea examenelor de finalizare a studiilor
finalizare a studiilor în toate cele trei sesiuni
(diplomă și disertație) pentru absolvenții facultății
din anul 2017 (februarie, iulie și septembrie).
Realizat: Admiterea 2017 s-a desfășurat în
Organizarea și derularea admiterii 2017
două sesiuni: iulie și septembrie.
Realizat parțial: Numai o parte din fișele de
Traducerea fișelor de disciplină în limba engleză
disciplină au fost traduse în limba engleză.
4. Managementul procesului de cercetare

Elaborarea de proiecte pentru finanţarea Centrelor Realizat parțial: Cadrele didactice ale facultății
de Cercetare, din programele naţionale şi au făcut parte din echipe de cercetare care au
internaţionale de finanţare, având ca şi destinaţie redactat propuneri de proiecte de cercetare cu
construcţia / reabilitarea spaţiilor şi achiziţia finanțare națională sau europeană, având și o
echipamentelor destinate activităţilor de cercetare, componentă de dotare cu echipamente. În anul
dezvoltare, inovare
2017 nu a primit finanțare niciuna dintre aceste
propuneri.
Pregătirea rapoartelor pentru evaluarea centrelor de Realizat: Au fost actualizate rapoartele de
cercetare
evaluare ale celor două centre de cercetare.
Organizarea manifestărilor științifice ale facultății Realizat: Au fost organizate cele două
manifestări științifice tradiționale ale facultății.
Menținerea şi creşterea fondului de cărţi şi reviste Realizat: Pentru resursele financiare alocate
din Biblioteca Universităţii din Oradea
facultății în anul 2017, s-au întocmit referate de
necesitate și au fost achiziționate cărți și reviste
de specialitate.
Sprijinirea activităţilor cercurilor de cercetare Realizat: Lucrările elaborate de studenții
studenţeşti şi implicarea studenţilor în procesele de implicați în cercurile de cercetare au fost
cercetare
prezentate la conferințe/simpozioane studențești,
unele fiind premiate. O parte a lucrărilor de
finalizare a studiilor au înglobat rezultatele
cercetărilor efectuate în cadrul cercurilor de
cercetare studențești.
4/7

Obiectivul / Acţiuni, programe, proiecte
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Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti, Realizat: A fost organizat Simpozionul
organizarea de concursuri profesionale şi sprijinirea studențesc „Energie-Resurse-Mediu”, aflat la cea
participării la manifestări similare din alte centre de a șaptea ediție. S-au organizat două
universitare
manifestări științifice: workshop-ul „Creşterea
eficienţei energetice la consumatori industriali şi
casnici” și școala de vară „Perfecționarea
competențelor tehnice și manageriale”. Studenții
facultății au participat la mai multe
conferințe/simpozioane studențești, organizate în
alte centre universitare.
Parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru Realizat: Au fost încheiate contracte de cercetare
dezvoltarea de proiecte comune, adresate cu autoritățile locale, cu societăți comerciale de
comunităţii
utilitate publică, la care participă cadre didactice
și de cercetare din cadrul facultății.
5. Managementul resurselor și activităţilor tehnico-economice
Reducerea pierderilor financiare realizate de către Nerealizat: Execuția bugetară pe facultate pentru
facultate
anul 2017 arată o creștere a deficitului înregistrat
la nivelul facultății, datorată, în principal,
reducerii numărului de studenți.
Analiza trimestrială a situaţiei execuţiei bugetare pe Realizat: Situația execuției bugetare pe facultate
fiecare departament și la nivelul facultății, în cadrul și la nivelul departamentelor a fost analizată în
şedinţelor de consiliu al departamentelor, precum şi cadrul ședințelor Consiliului facultății.
în cadrul Consiliului facultăţii
Elaborarea Planului anual de achiziţii pentru anul Realizat: Planul anual de achiziții pentru 2018 a
2018
fost elaborat și transmis Conducerii Universității.
Creşterea
fondului
de
documentare
prin Realizat parțial: Fondurile disponibile nu au
abonamente la trei reviste de specialitate în permis achiziționarea tuturor revistelor solicitate.
domeniile Inginerie energetică, Inginerie și
management și, respectiv, Inginerie industrială.
6. Parteneriate
Organizarea periodică a unor întâlniri cu Realizat: Periodic, am organizat în UO întâlniri
reprezentanţi ai instituţiilor locale şi/sau mediului de cu reprezentanți ai mediului de afaceri. Studenții
afaceri din domeniu
au participat la vizite în entități de profil.
Selectarea studenţilor cu rezultate profesionale Realizat: Studenții facultății noastre au participat
foarte bune pentru perioade de studii în străinătate, în programele de mobilități în străinătate
finanţate prin programe europene
(Erasmus+).
Recompensarea studenţilor cu rezultate profesionale Realizat: Au fost acordate biletele de tabără,
foarte bune prin acordarea de bilete de tabără în repartizate facultății, studenţilor cu rezultate
perioada vacanţelor, în limita alocărilor
profesionale foarte bune.
Cazarea studenţilor universităţii, care formulează Realizat: Studenții au fost cazați în căminele
cereri, în funcţie de reglementările interne, în studenţeşti în limita locurilor disponibile.
cămine studenţeşti sau în alte locuri de cazare
destinate universităţii, în limita locurilor disponibile
Sprijin
pentru
participarea
studenţilor
la Realizat: Studenții care au participat la
concursurile profesionale naţionale şi internaţionale, manifestările studențești au fost susținuți parțial
sesiuni de comunicări ştiinţifice studențești
din fonduri de la minister și prin sponsorizări.
Facilitarea acordării de burse de studiu de către Nerealizat:
Disponibilitatea
și
interesul
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Grad/Mod de realizare
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companii, studenţilor selectaţi în vederea angajării companiilor în acordarea de burse de studiu sunt
după absolvire în companiile respective
foarte scăzute.
Atragerea studenţilor în procesul de cercetare Realizat parțial: Numărul studenților implicați,
ştiinţifică pe bază de contract
prin cercurile științifice, în activitatea de
cercetare pe bază de contract este relativ scăzut.
Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţii Realizat parțial: S-au desfășurat astfel de
mediului economico-social pentru promovarea întâlniri cu reprezentanții câtorva companii, dar
directă a unor servicii educaționale şi de cercetare rezultatele sunt încă modeste, numărul
din oferta facultății
contractelor încheiate fiind mic.
Continuarea
dezvoltării
parteneriatelor
cu Realizat: Au fost încheiate noi acorduri de
universităţi din UE prin încheierea de noi acorduri cooperare bilaterale cu universități europene.
de cooperare bilaterale
Acordare de credite transferabile pentru activităţile Nerealizat: Nu avem studenți care să beneficieze
de voluntariat ale studenților
de credite pentru activități de voluntariat.
Crearea și menținerea legăturii permanente cu Realizat parțial: S-au desfășurat acțiuni în acest
mediul economic și dezvoltarea relațiilor de sens, fără a avea rezultate importante.
parteneriat cu organizațiile publice/private pentru
sprijinirea integrării absolvenților pe piața muncii şi
alte activităţi specifice
7. Imagine şi comunicare
Publicarea pe site-ul facultăţii a ofertei privind Realizat: Site-ul facultății prezintă informații
programele de studii
referitoare la toate programele de studii
Intensificarea prezenţei facultăţii în mediul socio- Realizat: Legătura facultății cu mass-media
economic bihorean şi în mass-media locală
locală a fost întărită; conferințele, seminariile,
admiterea, în general, realizările facultății au fost
prezentate în presa locală.
Elaborarea unei strategii privind „Admiterea 2017” Realizat parțial: Strategia și acțiunile întreprinse
și participarea la târguri de oferte/caravane cu privire la admitere nu au condus la atragerea
educaționale în vederea atragerii unui număr cât mai unui număr mai mare de candidați.
mare de candidaţi pe locurile finanțate de la buget şi
pe cele cu taxă
Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei Realizat: Facultatea a fost implicată în acțiuni de
educaționale a facultății (Zilele Porților Deschise, acest tip (Zilele Porților Deschise, Noaptea
Târguri educaționale, Vizite licee etc.)
cercetătorilor, vizite în licee etc.).
Actualizarea bazei de date Alumni pentru Realizat parțial: Absolvenții, în momentul
absolvenții facultății
ridicării diplomei, completează un document-tip
care conține informații ce se introduc ulterior în
baza de date Alumni. Cu toate acestea, numărul
absolvenților înscriși este relativ mic.
Organizarea
activității
Asociației
Alumni Realizat parțial: Am organizat, în comun cu
Universitatea din Oradea – Facultatea IEMI
absolvenții noștri, cursurile festive desfășurate cu
ocazia întâlnirii de 10 ani.
Elaborarea de materiale promoţionale şi de ofertă Realizat: Materialele promoționale au fost
academică
elaborate și distribuite cu mai multe ocazii,
organizate de universitate sau de facultate.
Atragerea de fonduri prin sponsorizare
Realizat parțial: Fondurile atrase prin
sponsorizări sunt relativ mici și au vizat
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organizarea manifestărilor științifice și dotarea
unor laboratoare didactice.
Prospectarea cererii de cursuri postuniversitare „la Realizat parțial: Au fost transmise spre agenții
comandă” pentru beneficiarii din mediul economic economici oferte de cursuri postuniversitare, dar
numărul solicitărilor din partea acestora a fost
redus.
Workshop-uri de informare a personalului asupra Realizat: La nivelul Universității s-au organizat
cerinţelor proiectelor cu finanţare UE
periodic astfel de acțiuni de informare.

Aprobat în ședința Consiliului Facultății I.E.M.I. din 07.03.2018.

D E C A N,
conf. univ. dr. ing. Cristina HORA
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