PLANUL OPERAȚIONAL AL FSEAA
pentru anul universitar 2022 – 2023

Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor – FSEAA, este alcătuită din 57

de cadre didactice (din care 49 titulare pe perioadă nedeterminată și 8 titulare pe perioadă
determinată) și coordonează 8 programe de studii Licență ZI, 5 programe de studii Licență ID și 8
programe de masterat (dintre care 7 sunt funcționale pe parcursul anului universitar 2022-2023).
1. OBIECTIVE DIDACTICE

TERMEN

RESPONSABIL

Mai 2023

Consiliul FSEAA

Organizarea optimă a examenelor de Licență Zi +

Feb. 2023

Coordonatori

2023, iunie-iulie 2023

Iulie 2023

Pregătirea cursurilor în format ID de către toate

Permanent

Optimizarea procesului didactic prin armonizarea

planurilor de învățământ pe structura Licență –
Masterat – Doctorat
ID și de Disertație din ambele sesiuni: februarie

cadrele didactice implicate în program

aria geografică de unde provin candidații noştri

Coordonatorii
Decan

Permanent

Desfășurarea în condiții bune a examenului de

Iulie –

admitere la toate formele şi nivelurile de

septembrie

învățământ: licență – masterat – doctorat

Decan

programe studii

Promovarea, prin mijloace variate, a Facultății de
Științe economice și administrarea afacerilor în

programe studii,

Prodecan cercetare

2023

Consiliul FSEAA

Septembrie

Conducătorii de

Selectarea riguroasă, pe bază de concurs, a
doctoranzilor în Domeniile Marketing şi Finanțe în

acord cu regulamentul Şcolii Doctorale Interdisciplinare

(SDI)

din

cadrul

Universității
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2023

Doctorat

Transilvania din Braşov
Utilizarea optimă a laboratoarelor facultății

Permanent

Consiliul FSEAA

Păstrarea şi consolidarea structurii Facultății de

Științe economice și administrarea afacerilor în
actuala formulă

Cadrele Didactice

Permanent

Decan

Permanent

Consiliul FSEAA

Permanent

Conf. dr. Marinescu

Feb. 2023

Prodecan didactic

Creşterea numărului de contracte Erasmus+.
Orientarea către toate ţările membre U.E.,
inclusiv către statele din Europa Centrală şi de

Est, unde există programe similare de licență,

masterat şi doctorat, dar şi către ţări de pe alte
continente

Dezvoltarea

schimburilor

internaționale

studenți şi cadre didactice

de

Nicu

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți, la

începutul semestrului II pentru semestrul I al
anului universitar 2022-2023 şi la începutul
anului universitar 2022-2023 pentru semestrul II
al anului universitar 2021-2022

Armonizarea politicii FSEAA cu cea a Universității

Oct. 2022
Permanent

Decan

TERMEN

RESPONSABIL

Permanent

Consiliul FSEAA

Permanent

Consiliul FSEAA

Transilvania din Brașov în ceea ce priveşte
acreditarea europeană

2. OBIECTIVE ŞTIINȚŢIFICE
Accesarea de fonduri naționale şi internaționale

pentru cercetare. Fiecare Departament din cadrul
Facultății de Științe economice și administrarea

afacerilor urmează să scrie cel puțin un proiect
destinat finanțării

Creşterea vizibilității cercetării printr-o eficientă
comunicare a rezultatelor acestora

Decan

Pregătirea celei de-a șasea ediții a Conferinței

internaționale “International Conference „Inclusive

and sustainable economic growth. Challenges,
measures and solutions”, organizată împreună cu

Mai 2023

Prof. dr. Răileanu -

Mai 2023

Cadrele Didactice

Szeles Monica

Academia Română şi Institutul pentru Prognoză
economică, care se va desfășura în mai 2023
Participarea

la

toate

sesiunile

ştiințifice

studențeşti cu lucrări de foarte bună calitate şi
încurajarea studenților merituoşi

Certificarea de către CNCSIS, ca publicație Scopus
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Prodecan studenți
Decan

pentru volumul Științe Economice, Seria V, al
Buletinului Universității Transilvania din Braşov

Permanent

Decan

Creşterea numărului de articole ISI publicate de

membrii Departamentelor din cadrul FSEAA

Prodecan cercetare

Prodecan cercetare

precum şi publicarea de articole în reviste

Permanent

Realizarea de către toate cadrele didactice a

Decembrie

2022-2023

Iulie 2023–

Cadrele Didactice

Permanent

Consiliul FSEAA

Centrului de Cercetări Economice al Facultății de

Permanent

Prof. dr. Tache Ileana

3. OBIECTIVE PRIVIND BAZA MATERIALĂ

TERMEN

RESPONSABIL

Continuarea amenajării și dotării spațiilor pe care

Permanent

Consiliul FSEAA

înregistrate în BDI

normei de cercetare pentru anul universitar

2022

parțial

Utilizarea optimă a spațiilor destinate cercetării
din cadrul FSEAA, precum şi a bazelor de date
achiziţionate de Universitate
Integrarea

studenților,

masteranzilor,

doctoranzilor în activitatea de cercetare a
Științe economice și administrarea afacerilor

FSEAA le deține

Decan

Achiziționarea de echipamente noi pentru toate
cele trei Departamente ale Facultății de Științe

Permanent

Decan

economice și administrarea afacerilor

4. OBIECTIVE PRIVIND RELAȚIA CU MEDIUL
SOCIAL, ECONOMIC ŞI CULTURAL

Realizarea unui site performant al Facultății de
Științe economice și administrarea afacerilor,

TERMEN

RESPONSABIL

Permanent

Conf. dr. Lixăndroiu

Permanent

Coordonatori

precum şi actualizarea periodică a acestuia

Orientarea studenților către efecturarea practicii
profesionale

la instituții şi

firme potrivite

Consiliul FSEAA

calificării lor

Radu

programe studii,
Prodecan studenți

Creşterea numărului parteneriatelor cu firme
private și organizații pentru efectuarea practicii
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Permanent

Consiliul FSEAA

Prodecan studenți
Realizarea

unor

parteneriate

bilaterale

cu

Permanent

facultăți de profil de prestigiu din România,
dezvoltarea activității și vizibilității FSEAA în

Consiliul FSEAA

cadrul AFER

Promovarea activităților Facultății de Științe
economice și administrarea afacerilor

Prodecan cercetare

Permanent

Decan
Prodecan cercetare
Consiliul FSEAA

Implicarea activă a FSEAA în relația cu Agenția
Metropolitană de Dezvoltare Durabilă Brașov

5. OBIECTIVE

STUDENȚŢILOR

PENTRU

ACTIVITATEA

Comunicarea transparentă a tuturor problemelor
care-i privesc pe studenți, indiferent de forma de

Permanent

Consiliul FSEAA

TERMEN

RESPONSABIL

Permanent

Prodecan studenți
Consiliul FSEAA

învățământ pe care o urmează
Luarea în considerare a sugestiilor primite
semestrial
didactice

pentru

îmbunătățirea

activității

Optimizarea activității cu studenții la secretariatul

Facultății de Științe economice și administrarea

Decan

Permanent

Prodecan studenți
Consiliul FSEAA

Permanent

Prodecan studenți
Secretar-șef

afacerilor şi dezvoltarea unui program de lucru

Manolescu Monica

flexibil cu aceştia

Secretariat

Îmbunătățirea comunicării cu studenții prin
e-mail, pe adresele de an ale acestora

Permanent

Consiliul FSEAA
Secretar-șef

Manolescu Monica
Secretariat
Comunicarea la aviziere şi pe adresele de e-mail a
tuturor deciziilor luate de organismele de
conducere ale FSEAA

Permanent

Secretariat
Secretar-șef

Manolescu Monica
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Consiliul FSEAA
Sprijin

pentru

masteranzilor

participarea
la

studenților

manifestări

şi

Permanent

profesionale,

Consiliul FSEAA

ştiințifice şi culturale naționale şi internaționale

Recompensarea studenților cu rezultate la

competițiile naționale şi internaționale, conform

Permanent

ştiințifice organizate de studenți, cu condiția ca

Prodecan studenți
Consiliul FSEAA

regulamentului studenților

Sprijin pentru toate activitățile culturale şi

Prodecan studenți

Permanent

Prodecan studenți
Consiliul FSEAA

acestea să poarte garanția calității

6. OBIECTIVE ORGANIZATORICE
Colaborarea

cu

conducerea

Universității

Permanent

Transilvania, cu Rectorul şi cu Președintele

Decan

Senatului

Punerea în aplicare a Hotărârilor Senatului

Consiliul FSEAA

Permanent

Consiliul FSEAA
Decan

Comunicarea eficientă a Hotărârilor Senatului

Permanent

Senatorii FSEAA
Decan

Participarea activă şi susținerea punctului de

Permanent

Senatorii FSEAA

Comunicarea şi respectarea Hotărârilor Senatului

Permanent

Senatorii FSEAA

vedere al FSEAA în Senatul Universității
Universității Transilvania din Braşov

Convocarea, ori de câte ori va fi nevoie, a

Consiliului Facultății de Științe economice și

Consiliul FSEAA
Permanent

Decan

Permanent

Prodecani

administrarea afacerilor

Stabilirea unui program constant de audiențe
pentru studenți de către Decan și cei 3 Prodecani

Sprijin acordat Directorilor de Departamente
pentru îndeplinirea nediferențiată de către toate
cadrele didactice a sarcinilor didactice, ştiințifice
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Decan

Permanent

Decan

şi administrative
Respectarea

disciplinei

universitare

şi

Permanent

Decan

Permanent

Prof. dr. Constantin

Permanent

Decan

sancționarea conform legii a celor care nu o
respectă

Constituirea orarului în aşa fel încât el să
corespundă situației sălilor de curs, aşteptărilor
studenților şi profesorilor

Respectarea tuturor paşilor pe care-i presupune
programul GESFO, de la concordanța între fonduri

Cristinel

Prof. dr. Constantin

şi planuri de învățământ, la statele de funcții, la

Cristinel

orarul în formă electronică şi la afişarea orarului
pe săli

Respectarea voinței cadrelor didactice de a

participa la diferite manifestări ştiințifice şi

Permanent

culturale naționale şi internaționale în condițiile
reprogramării orelor şi

comunicării

acestor

Directorii de

Departament
Decan

reprogramări, după aprobarea Directorului de
Departament şi a Decanului, la biroul GESFO
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Prof. dr Gabriel BRĂTUCU

Decanul Facultății de Științe economice și administrarea afacerilor
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