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Luni, Februarie 11, 2008 

 

PROGRAM MANAGERIAL 

pentru susŃinerea candidaturii la functiile de decan, prodecani şi secretar stiintific 

la Facultatea de ŞtiinŃe Economice – Universitatea din Oradea 

 

 

Echipa managerială propusă este compusă din:  

� Prof.univ.dr.ec. Anca-Otilia DODESCU – candidat la funcŃia de Decan  
� Conf.univ.dr.ec. Elena-Aurelia BOTEZAT – candidat la funcŃia de Prodecan,  

Domeniul de responsabilitate: Resurse umane şi programe de licenŃă (ZI şi ID)  
� Prof.univ.dr.ec. Alina-Daciana BĂDULESCU – candidat la funcŃia de Prodecan,  

Domeniul de responsabilitate: Programe de masterat, doctorat şi activitatea ştiinŃifică  
� Prof.univ.dr.ec. Mihai BERINDE – candidat la funcŃia Prodecan,  

Domeniul de responsabilitate: RelaŃia cu studenŃii, cu mediul extern naŃional şi  
internaŃional  

� Conf.univ.dr.ec. Dorina-Nicoleta POPA – candidat la funcŃia de Secretar ştiinŃific 

 

MotivaŃie: 

ÎnfiinŃată din 1991, Facultatea de ŞtiinŃe Economice s-a dezvoltat continuu, devenind, graŃie 
succesului absolvenŃilor noştri pe piaŃa muncii locală şi regională, o prestigioasă instituŃie de 
învăŃământ universitar şi continuu pentru ŞtiinŃe economice şi administrarea afacerilor în 
regiunea de Nord-Vest a României. De la un număr de 40 de studenŃi în anul 1991, şi două 
specializări autorizate să funcŃioneze provizoriu, Facultatea de ŞtiinŃe Economice pregăteşte 
astăzi peste 4500 de studenŃi la învăŃământul universitar de licenŃă (formele de învăŃământ de zi 
şi distanŃă), masterat şi doctorat, cu 6 specializări acreditate la învăŃământul universitar de 
licenŃă, forma de învăŃământ zi şi autorizate să funcŃioneze la forma de învăŃământ la distanŃă  – 
Afaceri internaŃionale, Contabilitate şi informatică de gestiune, Economia comerŃului, turismului 
şi serviciilor, FinanŃe şi bănci, Management şi Marketing şi 8 programe de masterat în curs de 
acreditare - Administrarea afacerilor interne şi internaŃionale ale IMM-urilor, Economie şi 
politici de dezvoltare locală, Economia şi managementul serviciilor în industria ospitalităŃii, 
RelaŃii Economice Europene, Bănci – Asigurări, Contabilitate – Auditul afacerilor, 
Managementul organizaŃiei şi Marketing şi comunicare în afaceri. Luând în considerare evoluŃia 
numărului de studenŃi, specializări, a învăŃământului la distanŃă şi a învăŃământului de masterat şi 
doctorat, ne mândrim că suntem cea mai dinamică Facultate a UniversităŃii din Oradea. Prin 
proiectele de cercetare-dezvoltare şi prin de parteneriatele derulate de Facultatea noastră, suntem 
implicaŃi responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi 
reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităŃii locale. Dorim ca acest 
palmares academic să evolueze ascendent pentru a consolida reputaŃia FacultăŃii şi a atinge cât 
mai repede exigenŃele şi standardele SpaŃiului European de ÎnvăŃământ Superior.  
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Viziune 

O viziune comună dă forŃă unei strategii, atât ca bază pentru planificare, cât şi pentru toate 
acŃiunile ulterioare de implementare a strategiei.  

Viziunea 2012 a echipei ce candidează pentru managementul FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice 
este aceea de a deveni o Facultate modernă, dinamică şi inovatoare, Facultate-leader în judeŃul 
Bihor şi în cadrul UniversităŃii din Oradea, Facultate etalon al învăŃământului superior economic 
din România, care oferă programe de studiu acreditate la nivel de licenŃă, masterat şi doctorat, 
angajată în ridicarea continuă a standardelor de calitate, promotoare a parteneriatului activ cu 
mediul de afaceri şi a dezvoltării relaŃiilor internaŃionale în interesul studenŃilor şi al comunităŃii 
locale. 

Realizarea Viziunii 2012 este posibilă printr-o politică managerială responsabilă la care să 
contribuie activ toŃi membrii FacultăŃii competenŃi, motivaŃi şi dedicaŃi FacultăŃii şi, în opinia 
noastră, prin implementarea unui stil managerial flexibil, deschis şi competitiv.  

Fundamentare: 

Programul managerial pe care îl propunem se fundamentează pe Planul Strategic de dezvoltare al 
UniversităŃii din Oradea pentru perioada 2008 – 2013 şi a fost elaborat în contextul general al 
reformei învăŃământului superior din România, potrivit cerinŃelor DeclaraŃiei de la Bologna 
(adoptată în 1999, inclusiv de România) şi a celor formulate de Programul SpaŃiului European al 
ÎnvăŃământului Superior şi al Cercetării ŞtiinŃifice, al planurilor de dezvoltare corespondente 
elaborate la nivel regional şi naŃional şi subordonându-se priorităŃilor învăŃământului superior şi 
cercetării ştiinŃifice identificate la nivel naŃional. Prezentul plan managerial al FacultăŃii de 
ŞtiinŃe Economice va fi supus analizei şi dezbaterii membrilor FacultăŃii, îmbogăŃit cu 
propunerile acestora şi supus aprobării Consiliului Profesoral. 
 
Prezentul plan managerial îşi propune să asigure continuitatea şi consolidarea realizărilor 
obŃinute până în prezent în procesul de reformă de către întreg colectivul de cadre didactice al 
FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice şi să creeze premisele pentru consolidarea reputaŃiei FacultăŃii şi 
pentru realizarea viziunii 2012. 
 
Principii fundamentale:  

 
Prezentul plan managerial managerial se bazează pe următoarele principii fundamentale:  
 

� TransparenŃă în procesul decizional; 
� Flexibilitate în gestionarea permanentă a schimbării şi în continuarea reformei; 
� Creşterea continuă a calităŃii programelor de studiu; 
� PerformanŃă în procesul didactic; 
� Competitivitate în cercetarea ştiinŃifică; 
� Parteneriat activ cu mediul intern şi internaŃional; 
� Spirit de echipă, colegialitate, moralitate, etică profesională, motivaŃie şi dedicaŃie. 

 

Misiune: 

Facultatea de ŞtiinŃe Economice îşi propune ca misiune să ofere programe de studii în domeniile 
Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie şi afaceri internaŃionale, FinanŃe, Management 
şi Marketing la nivel de licenŃă, masterat şi doctorat, la standarde de calitate europene, 
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performante şi centrate pe student, să promoveze competitivitatea în cercetarea ştiinŃifică şi 
parteneriatul activ cu mediul intern şi internaŃional. 

Obiective strategice:  

Pentru transpunerea în practică a viziunii şi misiunii FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice, programul 
managerial îşi propune următoarele obiective strategice:  

� Implementarea managementului strategic prin elaborarea planului strategic la nivel de 
Facultate şi catedre, elaborarea planurilor operaŃionale şi evaluarea îndeplinirii acestora; 

� Introducerea sistemului de management al calităŃii prin: stabilirea obiectivelor de calitate 
la nivel de Facultate şi catedre, promovarea unei politici de susŃinere şi consolidare a 
calităŃii în activitatea profesional-ştiinŃifică a cadrelor didactice; 

� Implementarea managementului financiar prin elaborarea bugetului anual al FacultăŃii şi 
urmărirea încadrării lunare a cheltuielilor FacultăŃii în resursele alocate prin finanŃarea de 
bază şi resursele extrabugetare, creşterea resurselor extrabugetare ale FacultăŃii şi 
optimizarea permanentă a cheltuielilor şi utilizarea pentru investiŃii şi dezvoltare a 
excedentului financiar al FacultăŃii; 

� PerfecŃionarea procesului de comunicare internă prin: îmbunătăŃirea fluxurilor de 
comunicare, atât pe verticală cât şi pe orizontală, asigurarea transparenŃei informaŃiilor şi 
deciziilor pentru toate componentele structurale ale FacultăŃii; 

� Extinderea spaŃiilor FacultăŃii, amenajarea, reabilitarea şi dotarea cu echipamente a 
acestora, modernizarea dotării laboratoarelor, sălilor de curs şi de seminarii existente, 
asigurarea funcŃionalităŃii sediilor catedrelor, asigurarea accesului gratuit la Internet 
pentru studenŃi; 

� Creşterea numărului de abonamente la reviste şi publicaŃii economice, actualizarea 
fondului de carte şi a resurselor electronice de specialitate în biblioteca UniversităŃii şi 
creşterea numărului de abonamente la baze de date on-line; 

� Creşterea gradului de implicare a tuturor membrilor Consiliului Profesoral al FacultăŃii în 
rezolvarea problemelor FacultăŃii prin adoptarea unui Regulament de funcŃionarea a 
Consiliului Profesoral al FacultăŃii şi înfiinŃarea unor comisii de lucru permanente astfel 
încât toŃi membrii Consiliului să fie cuprinşi în cel puŃin o comisie coordonată de un 
membru al conducerii FacultăŃii;  

� Întărirea spiritului de echipă, de colegialitate, de disciplină şi de respect faŃă de 
rezultatele muncii la toate nivelele de competenŃă din Facultate (decanat, catedră, 
secretariat, administraŃie, laboratoare, studenŃi, asociaŃii studenŃeşti etc.). 

Programul vizează componentele de bază ale activităŃilor ce se desfăşoară în Facultate:  

� managementul activităŃilor didactice pe cele trei cicluri de învăŃământ: licenŃă, masterat, 
doctorat;  

� managementul activităŃii de cercetare ştiinŃifică;  
� managementul relaŃiilor cu studenŃii şi cu mediul extern naŃional şi internaŃional;  
� managementul activităŃilor de promovare a imaginii FacultăŃii.  

Măsuri:  

Realizarea practică a obiectivelor strategice formulate implică un ansamblu coerent de 50 de 
măsuri, grupate pe componentele de bază ale activităŃilor ce se desfăşoară în Facultate, după cum 
urmează:  
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I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

1. Acordarea unei atenŃii deosebite practicii studenŃilor pentru a facilita integrarea 
absolvenŃilor pe piaŃa europeană a forŃei de muncă, dezvoltarea portofoliului de 
parteneriate pentru plasamentul studenŃilor în practică astfel încât numărul de locuri în 
practică să acopere nevoile FacultăŃii în funcŃie de numărul de studenŃi şi dezvoltarea 
portofoliului de parteneriate pentru inserŃia absolvenŃilor pe piaŃa muncii; 

2. Continuarea acŃiunilor de îmbunătăŃire şi modernizare a planurilor de învăŃământ/ 
curriculei la toate ciclurile de învăŃământ, programele de studii şi formele de învăŃământ, 
conform stadiului actual al cunoaşterii în domeniul fundamental al ştiinŃelor economice, 
evoluŃiilor înregistrate pe plan naŃional şi internaŃional în învăŃământul superior economic 
şi a exigenŃelor pieŃei muncii;  

3. Proiectarea adecvată a fişelor disciplinelor în conformitate cu standardele de calitate ale 
învăŃământului superior economic şi în sensul cerinŃelor pieŃei muncii pe baza dezbaterii 
semestriale a acestora în cadrul Catedrelor, a consultării colegiale cu colectivele de 
specialitate din Ńară şi străinătate şi a participării la dezbaterile pe domenii organizate în 
învăŃământul superior economic; 

4. IniŃierea unor dezbateri profesionale lunare/regulate în catedre pe teme de actualitate, în 
scopul prezentării stadiului cunoaşterii în domeniile disciplinelor de specialitate; 

5. Elaborarea statelor de funcŃiuni ale catedrelor pe baza principiului celei mai bune alocări 
posibile a disciplinelor în Facultate în conformitate cu domeniul de doctorat şi 
competenŃele cadrelor didactice, materialele didactice elaborate şi evaluarea din partea 
studenŃilor, dezbaterea în cadrul Catedrelor a statelor de funcŃiuni şi aprobarea acestora 
înainte de a fi supuse aprobării consiliului Profesoral;  

6. Dezvoltarea competenŃelor şi abilităŃilor profesionale ale cadrelor didactice prin 
încurajarea înscrierii şi susŃinerii doctoratului în domeniul disciplinelor postului ocupat, 
participarea la cursuri de perfecŃionare în domeniul de specialitate şi conexe acestora 
(limbi străine, informatică, management de proiect etc.), astfel încât cariera universitară 
şi dezvoltarea personală a cadrelor didactice să se îmbine armonios cu interesele 
colectivelor de specialitate şi ale dezvoltării FacultăŃii pe termen mediu şi lung; 

7. Elaborarea unui nou set de criterii interne de evaluare a rezultatelor şi performanŃelor 
profesionale şi ştiinŃifice ale cadrelor didactice şi a personalului tehnic şi administrativ, 
care va fi folosit pentru salarizarea diferenŃiată, pentru stimularea personalului şi pentru 
promovarea pe posturi superioare; 

8. Modernizarea procesului de predare, învăŃare şi evaluare - utilizarea tehnologiilor 
didactice asistate de calculator în cadrul laboratoarelor gestionate de colectivele de 
specialitate şi creşterea componenŃei participative şi stimulative a actului didactic prin 
introducerea cursurilor interactive, a proiectelor, muncii în grup etc., modernizarea 
activităŃii de evaluare a studenŃilor prin creşterea ponderii evaluării continue, trecerea la 
evaluarea personalizată a pregătirii studenŃilor, de exemplu, pe bază de eseu sau proiect 
semestrial, renunŃându-se, acolo unde este posibil, la evaluarea exclusiv prin teste-grilă;  

9. Consolidarea activităŃii de evaluare a procesului de învăŃământ de către studenŃi şi 
operaŃionalizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice în cadrul catedrelor; 

10. Consolidarea programelor de licenŃă şi a programelor de masterat acreditate şi acreditarea 
şcolilor doctorale în domeniile Economie, FinanŃe, Management, RelaŃii Economice 
InternaŃionale; crearea cadrului necesar pentru îndeplinirea standardelor de calitate pentru 
acreditarea şcolilor doctorale în domeniile Contabilitate şi Marketing; promovarea unor 
masterate şi doctorate în cotutelă; 

11. Acreditarea domeniului de licenŃă Administrarea afacerilor - filiala Beiuş şi înfiinŃarea 
unor noi filiale în judeŃul Bihor pe baza unor studii de piaŃă; 
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12. Autorizarea liniei de studiu în limba maghiară a domeniului de licenŃă Administrarea 
afacerilor prin folosirea oportunităŃilor oferite de relaŃiile excelente de colaborare dintre 
Universitatea din Oradea şi Universitatea din Debrecen; 

13. Acreditarea specializărilor de licenŃă la forma de învăŃământ la distanŃă şi extinderea 
sistemului de învăŃământ e-learning; 

14. Extinderea ofertei didactice a FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice cu programe acreditate de 
educaŃie a adulŃilor şi formare continuă, în acord cu cerinŃele pieŃei muncii; 

15. Dezvoltarea internaŃionalizării studiilor prin consolidarea mobilităŃilor cadrelor didactice 
şi studenŃilor la UniversităŃile partenere, iniŃierea de noi parteneriate şi asigurarea 
premiselor pentru autorizarea domeniului Economie şi Afaceri InternaŃionale în limba 
engleză. 

 

II. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ  

1. Consolidarea cu prioritate şi prin toate mijloacele a prestigiului obŃinut de Sesiunea 
ŞtiinŃifică InternaŃională „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României” 
în cadrul celor trei ediŃii derulate până în prezent - prima ediŃie: 26-27 mai 2005; a doua 
ediŃie: 26-27 mai, 2006; a treia ediŃie: 25-26 mai, 2007, prin organizarea cu regularitate 
anuală, în ultimul sfârşit de săptămână a lunii mai, a acestei sesiuni ştiinŃifice, astfel încât să 
devină un punct de reper pe agenda ştiinŃifică europeană; 

2. Indexarea în baze de date internaŃionale de referinŃă a volumului Sesiunii ŞtiinŃifice 
Economice InternaŃionale „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia 

României” - „Analele UniversităŃii din Oradea – SecŃiunea ŞtiinŃe Economice – Tom 
XIV/2005, XV/2006, XVI/2007”, ISSN: 1582-5450, editat de Universitatea din Oradea, 
actualmente cotat CNCSIS B+; 

3. Acreditarea CNCSIS a Centrului de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă 
(CCCDD), recunoscut instituŃional, consolidarea colectivelor de cercetare existente şi 
atragerea tinerelor cadrelor didactice, studenŃilor, masteranzilor şi doctoranzilor, a 
reprezentanŃilor practicii economice şi a mediului de afaceri în cadrul acestora, precum şi 
îmbogăŃirea portofoliului de parteneriate ale Centrului de Cercetare pentru Competitivitate şi 
Dezvoltare Durabilă;  

4. Dezvoltarea cu prioritate a activităŃii de cercetare ştiinŃifică prin proiecte de cercetare-
dezvoltare-inovare obŃinute prin competiŃie pe bază de contract/grant, în Ńară şi străinătate, 
încurajarea derulării proiectelor în cadrul şi în beneficiul FacultăŃii;  

5. Elaborarea unei politici de cercetare a FacultăŃii, la nivel de catedre şi colective de cercetare, 
identificarea domeniilor prioritare de cercetare în acord cu cele existente pe plan naŃional şi 
mondial, pe de o parte, dar şi cu temele de cercetare pentru doctorat ale doctoranzilor 
FacultăŃii; racordarea politicii de cercetare la nevoile şi cerinŃele mediului economic; 

6. Intensificarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică a fiecărui cadru didactic din Facultate ca o 
componentă prioritară a activităŃii profesionale prin includerea în fişa postului pentru norma 
de bază a activităŃilor aferente proiectelor de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul 
FacultăŃii/UniversităŃii sau în parteneriat cu aceasta; îmbunătăŃirea performanŃei şi prestaŃiei 
ştiinŃifice prin evidenŃierea, salarizarea diferenŃiată, asigurarea priorităŃii pentru promovare 
pe posturi superioare, premierea cadrelor didactice cu performanŃe în cercetare etc.; 

7. Organizarea lunară la nivel de catedră, a unor dezbateri ştiinŃifice în cadrul cărora se vor 
prezenta rezultatele proiectelor de cercetare ştiinŃifică în derulare, precum şi iniŃierea 
organizării anuale a unor simpozioane ştiinŃifice la nivel de catedră; 

8. Asigurarea nediscriminatorie a accesului tuturor cadrelor didactice, prin intermediul 
secretarilor ştiinŃifici ai catedrelor, la informaŃiile privind proiectele de cercetare-dezvoltare-
inovare pentru care colectivele sau membrii catedrei pot aplica sau participa la competiŃia 
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pentru contracte/granturi de cercetare, precum şi a revistelor ştiinŃifice în care pot publica sau 
a manifestărilor ştiinŃifice la care pot participa, de referinŃă pentru domeniu; 

9. Realizarea şi actualizarea permanentă, la nivelul fiecărei catedre, a unei baze de date pentru 
cercetare pe domeniile aferente catedrei, cuprinzând informaŃii despre competiŃiile lansate 
pentru proiecte de cercetare, parteneriate cu colective de specialitate din Ńară, reviste de 
specialitate cotate ISI sau indexate în baze de date internaŃionale, reviste de categoria A, B+, 
B în cotarea CNCSIS, sesiuni ştiinŃifice, conferinŃe internaŃionale de referinŃă pentru 
domeniu etc.; 

10. SusŃinerea financiară a participării cadrelor didactice cu performanŃe în cercetare la 
conferinŃe ştiinŃifice internaŃionale, respectiv a publicării unor lucrări ştiinŃifice în reviste de 
specialitate cotate ISI sau indexate în baze de date internaŃionale de referinŃă pentru domeniu; 
încurajarea publicării în reviste de categoria A, B+, B în cotarea CNCSIS, precum şi în 
reviste naŃionale recunoscute în domeniu (cu ISBN sau ISSN), în scopul mediatizării 
rezultatelor cercetării ştiinŃifice de la nivelul FacultăŃii; 

11. Încurajarea organizării şi coordonării unor sesiuni ştiinŃifice ale doctoranzilor FacultăŃii;  
12. Încurajarea participării masteranzilor şi a studenŃilor din anii terminali la activitatea de 

cercetare ştiinŃifică a catedrelor şi în cadrul colectivelor de cercetare de la nivelul CCCDD; 
13. Încurajarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică a studenŃilor FacultăŃii prin organizarea anuală a 

sesiunii cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul FacultăŃii, 
precum şi prin stimularea participării la olimpiadele studenŃeşti pe domenii organizate sub 
egida AFER; 

14. Dezvoltarea unei reŃele de relaŃii în plan ştiinŃific atât la nivel internaŃional şi naŃional, cu 
UniversităŃi şi centre de cercetare cu profil similar şi interdisciplinar, din Ńară şi din 
străinătate, cât şi la nivel euro-regional, regional şi local, cu Universitatea din Debrecen, 
Camera de ComerŃ şi Industrie Hajdú-Bihar, Primăria Municipiului Debrecen, Consiliul 
JudeŃean Hajdú-Bihar, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, cu ADR Nord-Vest, cu 
Consiliul JudeŃean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, AsociaŃia Zona Metropolitană 
Oradea, DirecŃia JudeŃeană de Statistică Bihor, cu ADR Nord Vest-filiala Bihor, cu DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Bihor, Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, Curtea de Conturi 
Bihor, Camera de ComerŃ şi Industrie Bihor, Trezoreria Municipiului Oradea, Casa 
JudeŃeană de Pensii Bihor, Autoritatea de Sănătate Publică Bihor etc., cu AGER, filiala 
Bihor, precum şi cu organizaŃiile profesionale ale contabililor, auditorilor, evaluatorilor, 
consultanŃilor fiscali din judeŃul Bihor - CECAR, CAFR, ANEVAR, CCFR etc. 

15. Facilitarea transferului cercetare ştiinŃifică economică - practică economică prin dezvoltarea 
unui incubator de afaceri la nivel local, care să valorifice şi potenŃeze parteneriatul 
colectivelor de cercetare din cadrul FacultăŃii cu mediul de faceri, precum şi spiritul 
antreprenorial al studenŃilor. 

 

III. RELAłIILE CU STUDENłII ŞI CU MEDIUL EXTERN NAłIONAL ŞI 

INTERNAłIONAL 

1. Stimularea prin toate mijloacele a performanŃei profesionale a studenŃilor (stimularea 
celor mai valoroşi studenŃi pentru a candida la bursele din cadrul programelor bilaterale 
de mobilităŃi, la bursele finanŃate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, la 
bursele finanŃate de Uniunea Europeană, la bursele finanŃate de mediul privat etc., 
evidenŃierea studenŃilor cu rezultate deosebite la învăŃătură şi/sau în activitatea de 
cercetare, a câştigătorilor la olimpiadele studenŃeşti pe domenii, atragerea celor mai 
valoroşi absolvenŃi ca preparatori sau asistenŃi de cercetare în cadrul FacultăŃii etc.); 

2. Consolidarea şi dezvoltarea relaŃiei şi a modului de lucru existente dintre reprezentanŃii 
studenŃilor şi Consiliul Profesoral al FacultăŃii; încurajarea întâlnirilor periodice ale 
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reprezentanŃilor studenŃilor în Consiliul Profesoral al FacultăŃii cu studenŃii; încurajarea şi 
sprijinirea reprezentanŃilor studenŃilor să acŃioneze pentru rezolvarea problemelor 
studenŃilor; 

3. Monitorizarea întâlnirilor periodice ale îndrumătorilor de an/ tutorilor cu studenŃii, pentru 
identificarea problemelor lor specifice şi monitorizarea modului de rezolvare a acestora;  

4. Sprijinirea comisiilor special constituite ale studenŃilor pentru repartizarea locurilor de 
cazare în cămine a studenŃilor FacultăŃii, a locurilor în taberele studenŃeşti şi a altor 
facilităŃi pentru studenŃi, şi pentru repartizarea fondului public de burse pe specializări şi 
pe ani de studiu; 

5. Sprijinirea asociaŃiilor studenŃeşti existente la nivel de Facultate/Universitate (ASUO, 
AIESEC etc.) şi încurajarea studenŃilor să adere şi la alte asociaŃii naŃionale sau 
internaŃionale care implică studenŃii economişti; 

6. Sprijinirea activităŃii culturale şi sportive studenŃeşti, sprijinirea participării studenŃilor şi 
a organizării de către studenŃi a unor reuniuni pe teme culturale şi a participării la 
competiŃii sportive; 

7. Organizarea anuală, cu ajutorul studenŃilor reprezentanŃi în Consiliul Profesoral al 
FacultăŃii şi în parteneriat cu asociaŃiile studenŃeşti, a Deschiderii anului universitar, a 
Săptămânii ZERO - pentru integrarea bobocilor, a Săptămânii semnării contractelor de 

şcolarizare şi de studii, a Balului Bobocilor, a Săptămânii opŃiunilor, a Săptămânii 

mobilităŃii internaŃionale a studenŃilor, a Săptămânii promovării ofertei educaŃionale a 

FacultăŃii, a Cursului Festiv al absolvenŃilor, a Săptămânii plasamentelor pentru 

practică, a Târgului de job-uri pentru absolvenŃi, a Şcolii de vară pe probleme 
economice de actualitate etc.  

8. Continuarea şi dezvoltarea acŃiunilor de sondare a opiniei studenŃilor privind procesul 
didactic şi serviciile oferite de Facultate; interpretarea şi prezentarea în cadrul Consiliului 
a rezultatelor şi luarea măsurilor care se impun;  

9. Intensificarea relaŃiilor, parteneriatelor şi acordurilor de cooperare cu facultăŃile din 
învăŃământul superior economic românesc, valorificând oportunităŃile oferite de 
apartenenŃa la AFER; 

10. Intensificarea relaŃiilor, parteneriatelor şi acordurilor de cooperare cu AGER, filiala 
Bihor, precum şi cu organizaŃiile profesionale ale contabililor, auditorilor, evaluatorilor, 
consultanŃilor fiscali din judeŃul Bihor - CECAR, CAFR, ANEVAR, CCFR etc., 

11. Intensificarea relaŃiilor cu mediul de afaceri şi atragerea unor sponsori în vederea 
promovării sistemului de burse private pentru studenŃii FacultăŃii şi acordării unor premii 
pentru performanŃe universitare; antrenarea entităŃilor economice în sponsorizarea de 
activităŃi la nivel de Facultate (premii speciale pentru cercetare, susŃinerea financiară a 
unor manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale şi a dotării laboratoarelor); 
stimularea creşterii interesului agenŃilor economici în angajarea absolvenŃilor FacultăŃii;  

12. Dezvoltarea şi fructificarea relaŃiilor cu absolvenŃii FacultăŃii prin accentuarea eforturilor 
pentru activizarea Clubului Alumni al FacultăŃii; 

13. Consolidarea, reînnoirea celor 23 de acordurilor bilaterale SOCRATES pentru 
mobilitatea studenŃilor şi cadrelor didactice şi încurajarea mobilităŃilor în cadrul acestora, 
încheierea de noi acorduri în cadrul Programului Long Life Learning cu universităŃi de 
prestigiu în domeniul ştiinŃelor economice la nivel european şi mondial; 

14. Extinderea actualelor acorduri de schimb ştiinŃific interuniversitar ale FacultăŃii 
(Universitatea din Pavia, Universitatea din Debrecen, Universitatea „Gh. D’Annunzio” 
Chieti-Pescara) cu noi universităŃi partenere, precum şi a parteneriatelor internaŃionale în 
domeniul cercetării ştiinŃifice, prin promovarea şi stimularea la nivelul cadrelor didactice 
ale FacultăŃii, a propunerii de proiecte de cercetare ştiinŃifică şi/sau participării în 
parteneriat în cadrul programelor FP7 ale Uniunii Europene şi a altora similare; 

15. Extinderea colaborării interuniversitare şi intensificarea cooperărilor internaŃionale cu 
facultăŃile de profil din Europa şi America, prin participarea la proiecte Erasmus Mundus 
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şi prin organizarea unor manifestări ştiinŃifice comune, fapt care va contribui şi la 
creşterea vizibilităŃii internaŃionale a FacultăŃii noastre. 

. 

IV. ACTIVITATEA DE PROMOVARE A IMAGINII FACULTĂłII  

1. Consolidarea şi dezvoltarea sistemului informaŃional la nivelul FacultăŃii pentru 
stimularea feed-back-ului decizional Consiliu-catedre-studenŃi; 

2. Promovarea imaginii FacultăŃii prin reeditarea şi actualizarea materialelor de prezentare a 
FacultăŃii (pagină web, broşuri, pliante, afişe etc.) ce vor fi realizate cel puŃin în limba 
română şi limba engleză; conceperea, editarea şi difuzarea unor materiale noi de 
promovare a FacultăŃii; realizarea unui CD de prezentare a FacultăŃii în limbile română, 
maghiară şi engleză;  

3. Modernizarea site-ului electronic al FacultăŃii, continuarea acŃiunilor de actualizare 
permanentă a acestuia şi extinderea volumului de informaŃii conŃinute de acesta; o atenŃie 
deosebită se va acorda componentei didactice a site-ului, prin includerea fişelor tuturor 
disciplinelor, precum şi asigurarea accesului studenŃilor, pe bază de parolă, la suporturile 
de curs-seminar-evaluare în varianta electronică, cu ajutorul platformei e-learning 
https://distance.uoradea.ro, dar şi la situaŃia lor şcolară, prin conectarea on-line a bazei de 
date din secretariat; 

4. Sporirea gradului de informare a publicului larg cu privire programele de studiu ale 
FacultăŃii şi la serviciile oferite de Facultate (consultanŃă de specialitate, cercetări de 
piaŃă, educaŃia adulŃilor şi formare continuă etc.), precum şi cu privire la evenimentele, 
proiectele etc. desfăşurate în cadrul FacultăŃii, prin intermediul unor comunicate de presă, 
conferinŃe de presă, a invitării reprezentanŃilor mass-media şi prin dezvoltarea unui 
sistem de legătură cu mass-media; 

5. Promovarea activismului în reprezentarea FacultăŃii la nivelul Senatului şi Rectoratului 
UniversităŃii din Oradea, la nivelul comisiilor Senatului UniversităŃii din Oradea, în 
reprezentarea membrilor FacultăŃii în asociaŃii şi organizaŃii profesionale naŃionale şi 
internaŃionale ale economiştilor, în cadrul reŃelelor de cercetare, mediului de afaceri, 
comunităŃii locale etc.  

MulŃumind tuturor celor care prin observaŃiile, sugestiile şi munca lor au contribuit la conturarea 
prezentului plan managerial, în ceea ce mă priveşte, vă asigur de tenacitatea, perseverenŃa şi 
hotărârea de a-l pune în practică! Aşa să-mi ajute Bunul Dumnezeu! 

 

Oradea, 11 februarie 2007 

 

Prof. univ. dr. ec. Anca-Otilia DODESCU 

 

 


