
  
  
   

PLAN OPERAŢIONAL 
de dezvoltare a Facultăţii de Management în Producţie şi 

Transporturi în anul 2006 
  
  

1. Introducere  
 
Acest plan  este elaborat pe fundalul unor schimbări profunde la nivel naţional, 

în învăţământul superior, unde se desfăşoară o reformă profundă a sistemului de 
învăţământ pentru a-l putea face compatibil cu sistemul european. 

Reforma învăţământului cuprinde un complex de măsuri menite să 
convertească învăţământul dintr-un învăţământ predominant reproductiv, într-unul 
creativ şi replasarea cercetării ştiinţifice la baza studiilor universitare.  

Reforma îşi propune următoarele: 
- ameliorarea infrastructurii şi generalizarea comunicaţiilor electronice 
- crearea unui parteneriat şi, în general, a unei noi interacţiuni între şcoli şi 

universităţi, pe de-o parte, şi mediul înconjurător economic, administrativ şi 
cultural, pe de altă parte;  

- management orientat spre competitivitate şi performanţă;  
- integrarea în formele noi ale organizărilor comune, în reţeaua internaţională a 

instituţiilor de învăţământ. 
  
  
2. Misiunea facultăţii şi principalele obiective 

 
Există o concordanţă deplină între misiunea facultatii şi măsurile menţionate 

din cadrul reformei învăţământului românesc de management şi inginerie economică. 
Misiunea facultăţii este următoarea: 
 
    Facultatea  de Management in Productie si Transporturi trebuie să furnizeze 
economiei zonale şi naţionale specialişti bine pregătiţi teoretic şi practic, la 
nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă. 
     
Pentru realizarea misiunii enunţate, Facultatea  îşi va diversifica oferta educaţională 
şi ştiinţifică, căutând un raport optim între componenta pregătirii profesionale şi 
componenta cercetării ştiinţifice. Aceasta va permite atragerea de noi surse de 
finanţare, inclusiv din sectorul privat, alături de finanţarea bugetară care va avea cea 
mai mare pondere. 

Principalele obiective pe care şi le propune Facultatea de Management în 
Producţie şi Transporturi sunt următoarele: 
- ridicarea nivelului de pregătire profesională teoretică şi practică a cadrelor 

didactice de la facultatea noastră 
- atragerea unui număr sporit de studenţi bine pregătiţi 
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu întreprinderile din zonă pentru a avea un 

cadru concret de realizare a practicii productive şi a proiectelor de diplomă pentru 
studenţi 
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- dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică (inclusiv prin implicarea mai puternică 
a studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică) şi creşterea numărului de 
contracte de cercetare încheiate cu agenţii economici 

- dezvoltarea colaborării în cadrul consorţiului de Inginerie Economică la nivel 
naţional 

- dezvoltarea colaborărilor internaţionale atât cu facultăţi din Uniunea Europeană 
cât şi cu facultăţi din SUA, Israel, China, Rusia 

- creşterea numărului de proiecte europene şi internţionale în care facultatea 
noastră este implicată atât ca şi partener cât şi ca promotor – Leonardo da Vinci, 
Phare, Socrates, Erasmus etc.  

- O mai bună promovare a Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 
la nivel local şi naţional 

- Menţinerea poziţiei de frunte în ceea ce priveşte oferta academică şi cercetarea 
ştiinţifică 

  
  
3. Procesul de invatamant 
 

În acest moment, Facultatea coordonează: 
  
    A) Invatamant de lunga durata 

a). Domeniul Inginerie si Management – domeniu nou care în prezent are 
studenţi doar în anul 1. În momentul în care studenţii vor ajunge în anul 3 se vor 
împărţi pe 3 specializări - Industrie, Construcţii şi Transporturi 

b). Profilul Inginerie Economică cu specializarea: 
 Inginerie Economică Industrială pe patru secţiuni – pentru anii 2, 3, 4 şi 5 
         c) profilul Ingineria Transporturilor cu specializarea: 
              Ingineria Sistemelor de Circulatie – doar pentru anii 2, 3, 4 şi 5 
     
    B) Învăţământ de scurtă durată 
        - Organizarea şi gestionarea producţiei – anul 3 
  
    C) Invatamant postuniversitar de MASTER: 
            a) Managementul Competitivităţii; 
            b) Executive - Master Bussines Administration (MBA)  
            c) Managementul Sistemelor Logistice 
  
    D) Invatamantul doctoral 
             domenii: Inginerie Industriala 
  

Actuala structură funcţională a Facultatii a suferit modificări pentru adaptarea 
ei la cerinţele economiei româneşti. Din anul 1 s-a pornit un domeniu nou – Inginerie 
şi Management, învăţământul de scurtă durată dispărând începând cu anul 
universitar 2006/2007. Modificările preconizate au vizat îmbunătăţirea conţinutului 
unor specializări, dispariţia altora, precum şi apariţia de noi oferte şi direcţii de 
predare, de cercetare ştiinţifică şi servicii publice. Aceste modificări au vizat 
consolidarea specializarilor de invatamant postuniversitar de tip MASTER. 

Pentru a asigura o educaţie permanentă şi o pregătire continuă a specialiştilor 
din domeniile adiacente Facultatii,  oferta de predare, cercetare şi servicii va fi 
următoarea: 
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         – Şcoala postuniversitară de Management şi dezvoltarea de Mastere atât în 
Timişoara cât şi în alte localităţi importante din zonă unde există cerere pentru 
aceasta. Cel mai bun exemplu este Masterul MBA Executive de la Caransebeş care 
este deja la cea de-a 2 serie 
         – Învăţământul doctoral ce  îşi propune, pe anul 2006, menţinerea domeniilor 
de pregătire în Inginerie Industrială cu un număr sporit de candidaţi. 
  
  
4. Numărul de candidaţi 
 

În anul 2006 se preconizează mentinerea formei şi criteriilor actuale de 
admitere propunându-se concurs de dosare pentru admiterea in anul universitar 
2006/2007. Dorim ca numărul de studenţi admişi la Facultatea de Management în 
Producţie şi Transporturi să crească cu minim 3% la locurile fără taxă şi cu 6% la 
locurile cu taxă. În prezent la domeniul Inginerie şi Management avem 137 locuri la 
cursurile de zi fără taxă iar Master 28 locuri fără plata. Aceste creşteri preconizate ţin 
cont de absorbţia potenţială a absolvenţilor de către mediul economic, a ofertei de 
locuri de muncă, în perspectiva orizontului de timp de 5 ani, cât şi a spaţiilor de 
învăţământ realizabile, astfel încât procesul de învăţământ să nu sufere. 
  
  
5. Strategia de tehnologie didactică 

 
Strategia pregătirii calitative a studenţilor, incluzând şi strategia didactică, va 

trebui să aibă o prioritate absolută. Conceperea planurilor de învăţământ şi conţinutul 
programelor analitice a disciplinelor trebuie să fie în atenţia majoră a cadrelor 
didactice. Astfel se vor continua acţiunile de corelare a disciplinelor într-o succesiune 
firească, ţinându-se cont de ofertele prin pachete de discipline optionale în planul de 
învăţământ. 
         Se va perfecţiona sistemul de credite transferabile care, prin natura sa, 
pretinde o atitudine mai responsabilă a studentului faţă de procesul de învăţământ, 
iar cadrelor didactice o preocupare a planurilor de învăţământ, în concordanţă cu 
acest sistem. De asemenea se vor adapta disciplinele predate prin natură, număr, 
conţinut şi cuantum de ore cu tendinţele pe plan internaţional, cu nevoile firmelor şi a 
instituţiilor pe plan naţional, acordându-se o atenţie majoră managementului firmelor 
mici şi mijlocii. 
         În ceea ce priveşte legătura cu liceele se va menţine ponderea actuală a 
bacalaureatului în punctajele formelor de admitere în învăţământul superior, corelat 
cu creşterea calităţii pregătirii absolvenţilor de liceu. 
        Practica să fie o disciplină normată ca oricare din disciplinele de bază, 
încheiată cu examen şi susţinerea unui proiect realizat la locul desfăşurării – în firme. 
Aceasta ar presupune o restructurare a planului de învăţământ, fără lungirea duratei 
de şcolarizare şi ar prezenta următoarele avantaje: 
         – Practica se va desfăşura la firme cu tematică de proiect concretă susţinută în 
faţa conducerii firmelor şi evaluată şi de specialiştii direct interesaţi din firmă; 
         –  Legătura între învăţământ şi producţie ar putea fi adusă la un nivel superior; 
         – Tematica activităţilor practice va viza aspecte concrete ale firmei, desfăşurată 
pe baze contractuale cu avantaje pecuniare, în funcţie de rezultate. 

Consolidarea şi dezvoltarea „Centrului de întreprindere simulată”, pe care 
să se deruleze „jocuri de întreprindere”, cu implicarea colaboratorilor din centrele 
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universitare Cluj, Iaşi, Sibiu, care fac parte din Consorţiul de Management si a 
centralei de „SIMUL – IMPRESSA” din Italia este o altă activitate pe care se va pune 
un accent deosebit.  

Se va încerca demararea procedurilor de a crea un centru pentru învăţământ 
la distanţă. 
  
  
6. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 
În domeniul cercetării ştiinţifice, planul operaţional prevede relansarea acesteia. 

În termeni generali ai cercetării au fost identificate mai multe domenii interdisciplinare 
la care se estimează că forţa de cercetare a facultatii poate aduce o contribuţie 
naţională semnificativă. Aceste domenii sunt: 

– managementul în producţia industrială, si de servicii 
– marketing 
– resurse umane 
– logistică 
– competitivitate 

Semnarea acordului de creare a Centrului de competitivitate la care Facultatea de 
Management este partener cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara 
este un pas important în implicarea noastră ca şi un actor important în mediul 
economic local.     
De asemenea, va fi sprijinită activitatea de cercetare a doctoranzilor, pentru ca 
aceştia să susţină în termene referatele şi teza de doctorat. 
Alte strategii în această direcţie vor urmări: 

Dezvoltarea unor activităţi care pot constitui premise pentru obţinerea de 
finanţări de granturi din partea CNCSIS şi CNFIS, pentru următoarele: 
– probleme ergonomice şi protecţia muncii; 
– dezvoltarea informaticii şi a cooperării cu Universităţi de prestigiu în 

domeniul managementului şi marketingului; 
– promovarea tineretului în activităţi de cercetare managerială. 
Dezvoltarea Centrului de Cercetare prin următoarele: 
– lărgirea spectrului de activitate, exemplu: managementul firmei şi 

managementul producţiei; 
– intensificarea activităţilor de cercetare atât în cadrul proiectelor câştigate şi 

care sunt în curs de derulare cât si pentru proiecte noi; 
Îmbunătăţirea activităţii de la Studiile Master, prin colaborări ale cadrelor 
didactice şi studenţilor direct cu firme interesate pe probleme din cadrul planului 
de învăţământ sau în afara lui; 
Dezvoltarea unor activităţi directe de colaborare cu firme în care competenţa 
colectivelor catedrelor este necesară; 
Legarea aspectelor teoretice cu cele practice în cadrul activităţilor didactice şi 
de cercetare cu studenţii.  
Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti desfăşurată la nivel naţional, prin 
intermediul Consorţiului de IE; 
Continuarea publicării de articole valoroase în cadrul Buletinului Ştiinţific al UPT 
Publicarea celor mai valoroase lucrări în reviste de specialitate de prestigiu din 
ţări şi străinătate. 
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7. Colaborări interne şi internaţionale 
 

Facultatea doreşte să-şi extindă cooperările în domeniile didactic şi ştiinţific 
atât în interiorul, cât şi în exteriorul ţării. În interior se va intensifica colaborarea cu 
facultăţile, având specializări similare (Bucureşti, Iaşi, Cluj etc.), cu institute de 
cercetare de profil , precum şi cu societăţi comerciale, etc. În exterior se va continua 
colaborarea în cadrul unor programe internaţionale cu I.U.T. Bethune, I.U.T. Nantes, 
E.I. Pas de Calais, Universitatea Montesgue IV Bordeaux, Universitatea Catalunia – 
Barcelona, UTK-SUA, etc. De asemenea,se va intensifica colaborarea cu 
Universitatea Tehnica din Budapesta. 
     Facultatea  intenţionează să extindă cooperarea în domeniul formării prin 
intermediul schimburilor de studenţi, aşa cum o face în fiecare an,  
         - în martie, două studente vor pleca cu bursă Socrates la I.U.T. Bethune – 
Franţa, pentru trei luni 
        - studentii de la IUT Nantes si IUT Bethune in numar de opt vor desfasura 
activitatea de intocmire a proiectelor de diploma in cadrul Catedrei de Management si 
a firmelor timisorene. 
  
  
8. Politica în domeniul resurselor umane 
 

O politică dinamică a resurselor umane recunoaşte faptul că personalul 
reprezintă o investiţie majoră de care depinde calitatea procesului didactic şi ştiinţific. 
Politica noastră se va integra în politică Universităţii Politehnica. 

Facultatea va promova o politică de întinerire a catedrelor, prin reţinerea în 
învăţământul superior a celor mai buni absolvenţi, asigurând în fiecare an ocuparea a 
unu sau două posturi de preparatori. Promovarea cadrelor se va desfăşura conform 
normelor existente, elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Senatul 
Universităţii „Politehnica” din Timişoara. Pentru 2006 se preconizează reţinerea a 
două tinere cadre didactice şi completarea pe cât posibil a posturilor libere, la toate 
catedrele facultatii. 
Recrutarea şi promovarea cadrelor didactice au în vedere, pe de-o parte, ocuparea 
unor posturi vacante, iar pe de altă parte anticipează pensionările ce vor avea loc în 
viitorul imediat. 
Pentru a menţine un înalt nivel de competenţă, facultatea va încuraja vizitele cadrelor 
didactice în universităţi străine, precum şi participarea lor la sesiuni ştiinţifice din 
interiorul şi exteriorul ţării. Se vor primi cadre didactice străine care vor preda cursuri 
de scurtă durată în facultatea noastră. 
  
  
9. Politica de gestionare a bazei materiale 
 

Baza materiala a facultatii este insuficienta. Pentru a remedia acest lucru 
FMPT propune ca masura dezvoltarea spatiilor la sediul din strada Remus nr. 14, 
precum si finalizarea reparaţiei şi consolidării clădirii. Spaţiile existente în clădirea 
SPM, etajul II, vor fi dezvoltate moderat prin redistribuirea sălilor existente la acel 
nivel, precum dotarea corespunzătoare  ale acestora.. La clădirea ASPC, din strada 
Oltul, spaţiile deţinute de Catedra de Management vor fi in continuare modernizate, 
respectiv se va amenaja biblioteca specializată a catedrei. 
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Toate sălile de curs vor fi dotate cu aparatură performantă audio-video astfel încât 
procesul de învăţământ să se desfăşoare în condiţii foarte bune. 
Un alt efort va fi făcut în vederea înnoirii reţelelor de calculatoare existente şi dotarea 
cu softuri performante, necesare unui proces de învăţământ performant.  
  
  
10. Politica privind informaţia, documentarea, biblioteca 

– Alocarea de fonduri pentru reviste şi publicaţii de prestigiu din străinătate; 
– Informatizarea integrală a bibliotecii Universităţii „Politehnica” din Timişoara; 
– Acces de la catedre în baza de date a bibliotecii; 
– Dezvoltarea bibliotecii catedrelor şi utilarea unui spaţiu destinat acestora; 
– Actualizarea permanentă a paginii de Web a FMPT; 
– Acces nelimitat la documentarea pe Internet a tuturor cadrelor didactice. 

  
11. Implementarea sistemului de calitate în învăţământ 
 

Sistemul de calitate este extrem de important pentru procesul de învăţământ. 
Respectarea procedurilor, transparenţa procesului este obligatorie pentru a avea un 
învăţământ performant.  
Se va generaliza feed-back-ul de la studenţi cu privire la maniera de predare şi de 
comportament a cadrelor didactice. Manualul calităţii va fi prezentat tuturor cadrelor 
didactice pentru ca procedurile aferente acestuia să fie aplicate întocmai. 
  
12. Resursele financiare 
 

În acest an resursele financiare vor fi direcţionate atât pentru acoperirea 
nevoilor curente cât mai ales pentru investiţii. FMPT va depune un efort important în 
ambele direcţii. Ştiut fiind faptul că finanţarea de bază este aproximativ aceiaşi cu 
cea din 2005 este necesară identificarea de resurse suplimentare pentru acoperirea 
cheltuielilor propuse în acest an. 
Resursele proprii vor proveni atât din taxele şcolare cât şi din proiecte de cercetare 
ştiinţifică şi din contracte de cercetare. 
 
 
Decan, 
Prof.dr.ing. Anghel TĂROATĂ 
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