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1. Introducere 

 

 Universitatea reprezintă în epoca modernă un sistem social complex al educaţiei şi un 

pilon central al cunoaşterii şi al producerii, transmiterii şi aplicării informaţiilor din toate 

domeniile. 

 În acest context, evoluţia galopantă a tehnologiilor de cunoaştere, de comunicare şi 

integrarea lor într-o lume a globalizării, a permanentelor schimbări şi a interdependenţelor multiple 

constituie elemente cu impact major asupra mediilor universitare.. 

 Din această perspectivă, conform Legii Educaţiei Naţionale şi Cartei UIS, „facultatea este 

unitatea structural-funcţională care elaborează şi gestionează programe de studii universitare, pe 

forme şi cicluri de studii, în unul sau mai multe domenii înrudite şi/sau programe de studii cu 

caracter interdisciplinar. De asemenea, facultatea gestionează studenţii ce urmează programele de 

studii din jurisdicţia ei”. 

 Planul strategic al facultăţii a fost elaborat în acord cu Planul strategic al Universităţii 

“Ioan Slavici” din Timişoara (UIS), pentru perioada 2012-2016. Strategia managerială aferentă 

acestei perioade trebuie să fie adaptată realităţilor actuale, să ţină cont de condiţiile economice în 

care ne desfăşurăm activitatea şi să cuprindă toate componentele sistemului, de la curricula 

universitară până la management. 

 În acest context, Facultatea de Inginerie  trebuie să-şi adapteze structura şi programele din 

toate domeniile, pentru a putea răspunde cerinţelor impuse de realitatea prezentă.   

 

2. Contextul naţional şi local 

 

Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ “Ioan Slavici” din Timişoara a fost înfiinţată conform 

Hotărârii Tribunalului Timiş, dată prin sentinţa civilă nr. 544 din 04.01.2000 rămasă definitivă şi 

irevocabilă. Membrii fondatori ai fundaţiei, conform statutului anexat, sunt cadre didactice 

universitare. Dorim să subliniem prin aceasta orientarea prioritară spre învăţământ a fundaţiei şi nu 

spre latura comercială. Conducerea Fundaţiei a hotărât înfiinţarea Universităţii “IOAN SLAVICI”, 

desemnând prin decizie internă structura organizatorică şi organele de conducere ale acesteia. 

 

Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara funcţionează de la înfiinţare, ca persoană 

juridică fără scop patrimonial, conform legilor  actuale de reglementare a organizaţiilor 

neguvernamentale nonprofit fără scop lucrativ (O.G. 26/2000). 

Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara actualmente are constituite 2 facultăţi, având în 

total cinci specializări care au  autorizaţie de funcţionare provizorie din partea Consiliului Naţional 

de Evaluare şi Acreditare Academica, ratificate de MEC, urmând să se solicite obţinerea acreditării 

pentru cele trei programe de studii (specializări) fără asterisc, conform tabelului următor:  
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Tabelul 1 

Nr. 

crt. 

Denumirea facultăţii Specializare Situatie specializare 

1. Ştiinţe Economice Finanţe şi Bănci 

Administrarea afacerilor 

Contabilitate si informatica de 

gestiune*** 

Acreditata 

În lichidare  

În lichidare 

2. Inginerie Tehnologia informaţiei 

Calculatoare*** 

 

Autorizata provizoriu 

În lichidare 

 

Specializările marcate cu *** sunt în curs de lichidare, în anul 2012 ne mai organizându-se admitere 

pentru acestea; intrarea în lichidare s-a făcut la cererea Senatului universităţii adresată MEC şi 

ARACIS. Cererile au fost aprobate, astfel în Monitorul Oficial din 2012 s-au operat aceste cereri. 

 Facultatea de Inginerie  este una dintre facultăţile Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara. 

 Oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie este următoarea:  

Tabelul 2 

Domeniu 

fundamental 

Ramura de 

ştiinţă 

Domeniu 

ierarhizare 

Domeniu de 

studiu 

Program de 

studiu 

Ani de 

studiu 

Ştiinţe 

inginereşti 

Ingineria 

sistemelor, 

calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Ingineria 

sistemelor, 

calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare şi 

Tehnologia 

informaţiei 

Tehnologia 

informaţiei 
4 

Ştiinţe 

inginereşti 

Ingineria 

sistemelor, 

calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Ingineria 

sistemelor, 

calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare şi 

Tehnologia 

informaţiei 

Calculatoare 

(în curs de 

lichidare) 

4 

Programul de studii universitare de licenţă în domeniul „Calculatoare si Tehnologia 

informaţiei”, specializarea „Tehnologia informaţiei”, funcţionează în virtutea Hotărârii  de 

Guvern 676/28.06.2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor 

de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea. Conform reglementarilor actuale 

RNCIS Programul se încadrează astfel: 

Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti 

Ramura de ştiinţă: Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 

Domeniu ierarhizare: Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 

Domeniu de studiu: Calculatoare si Tehnologia informaţiei 

Program de studiu: Tehnologia informaţiei 

 

 Programul de studii Tehnologia informaţiei a fost autorizat provizoriu în anul 2008 iunie 



 

 4

UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA 
Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144; Tel. / Fax. 0256-213108; 0745521710;  

www.islavici.ro ; E-mail: secretariat@islavici.ro 
 

(Anexa II.2.1 UIS Monitorul Oficial al României,  Anexa II.0.2 TI hotărârea ARACIS de acordare 

a autorizaţiei provizorii), şi a intrat în ciclu efectiv în anul universitar 2008/2009, prima promoţie 

finalizând studiile în anul universitar 2012/2013. 

Misiunea specializării Tehnologia informaţiei este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, 

fiind reprezentată de aplicarea unei curriculei academice şi a unor programe analitice pe baza unor 

fişe ale disciplinelor care să permită specializarea complexă în domeniul financiar, oferind 

absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea 

capacităţii intelectuale şi acumularea cunoştinţelor de specialitate ca premise esenţiale ale formării 

de specialişti în Tehnologia informaţiei.  

Specializarea Tehnologia informaţiei îşi propune formarea de competenţe profesionale şi de 

aptitudini de cercetare prin programele de licenţă pe care le oferă în scopul formării de  pentru 

entităţi din toate sectoarele de activitate ale economiei şi pentru toate entităţile economico-

financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate. 

Misiunea pentru ciclul de licenţă, cu o durată de patru ani, la specializarea Tehnologia 

informaţiei este aceea de a asigura, pentru următoarele domenii de activitate: instituţii private şi 

publice din domeniul industriei, agriculturii, transporturilor şi comerţului ingineri specialişti în 

Tehnologia informaţiei  care să deţină următoarele competenţe: 

Competenţe profesionale: 

 Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii 

 Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii 

 Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor 

 Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de programare 

 Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 

 Utilizarea sistemelor inteligente 

Competenţe transversale: 

 Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia 

profesiei 

 Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea 

diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română 

şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate 

 Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor 

profesionale, economice şi de cultură organizaţională 
 

 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului 
   

Ocupaţii posibile conform COR: Administrator baze de date - 252101; Administrator de retea de 

calculatoare - 252301; Administrator de retea de telefonie voip - 252302; Analist - 251201; Asistent 

de cercetare în calculatoare - 215237; Asistent de cercetare în comunicatii - 215228; Asistent de 

cercetare în informatica - 214918; Designer instructional - 235904; Designer pagini web (studii 

superioare) - 216610; Dezvoltator de e-learning - 235905; Inginer de sistem software - 251205; 

Inginer de sistem în informatica - 251203; Inginer proiectant comunicatii - 215310; Inginer sisteme 

de securitate - 215222; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 251202; 
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Programator de sistem informatic - 251204; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare - 215214; 

Proiectant sisteme informatice - 251101; Specialist în domeniul proiectarii asistate pe calculator -

251401; Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice - 251402; 

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Administrator de sistem informatic, 

Administrator de sistem de calcul, Administrator site-uri Web, Analist pentru reţele şi sisteme de 

comunicaţii de date, Dezvoltator software de sistem, Dezvoltator aplicaţii Web, Inginer specialist în 

asigurarea calităţii software, Inginer specialist în testare sisteme informatice, Inginer specialist în 

securitatea calculatoarelor, Inginer specialist în întreţinere şi mentenanţă sisteme de calcul. 

 

În vederea realizării misiunii, obiectivele Facultăţii de Inginerie vizează: 

 creşterea calităţii personalului didactic angajat prin programe de perfecţionare şi mobilităţi 

în străinătate; 

 utilizarea de tehnici şi metode de predare şi învăţare moderne; 

 desfăşurarea şi susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi 

studenţilor de la ciclurile de învăţământ specifice Domeniului Tehnologia informaţiei; 

 dobândirea de către studenţi a unei culturi inginereşti de înalt nivel, în scopul de a asigura 

urmarea unei cariere fie profesionale, fie de cercetare ştiinţifică, fie academică. 

Specializările Calculatoare şi Tehnologia informatiei prezintă o bogată experienţă în domeniu, 

planul de învăţământ al specializării  înregistrând modificări importante odată cu adoptarea 

sistemului de organizare a învăţământului superior pe trei cicluri, conform schemei adoptate de 

Procesul Bologna.  

Noua curriculă a specializării a fost astfel gândită încât să asigure: 

 flexibilitate şi adaptabilitate în raport cu interesele şi performanţele studenţilor; 

 compatibilitatea planurilor de învăţământ la nivel naţional şi european; 

 promovarea abordărilor interdisciplinare în pregătirea pentru profesie; 

 timp de studiu individual al studenţilor, pentru activităţi şi stagii de formare practică 

specifice domeniului de pregătire. 

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pot fi aprofundate prin continuarea 

studiilor la programele de masterat şi apoi de doctorat, asigurându-se educaţia şi dezvoltarea 

profesională continuă a absolvenţilor specializării Tehnologia informatiei, în concordanţă cu cadrul 

naţional al calificărilor şi cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.  

 

3. Misiune şi scopuri 

 

Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare 

ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii Ioan Slavici din Timişoara, sunt următoarele : 

 1. Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesional-ştiinţifice 

şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate în cadrul celor 2 facultăţi 

menţionate anterior ; 

 2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi ingineresti, juridice şi ştiinţifice, adecvate 

pentru cadrul organizatorico-social specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează 
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prin mobilitate, profunzime, spirit întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii asupra tuturor 

activităţilor din domeniul socialului, al producţiei şi serviciilor ; 

 3. Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină 

capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete, 

teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii social-

ingineresti şi ale protecţiei mediului înconjurător. 

 Având la bază misiunea asumată de Universitatea Ioan Slavici din Timişoara, Misiunea 

Facultăţii de Inginerie constă în asigurarea tuturor condiţiilor pentru desfăşurarea unui act 

educaţional, care prin forma de organizare, nivelul de calitate şi eficienţă să fie unul acordat şi 

competitiv în spaţiul învăţământului universitar naţional şi European. 

 Bazându-ne pe realizările de până acum, este necesar să continuăm conectarea facultăţii şi a 

oamenilor ei, studenţi şi cadre didactice, la spaţiul real şi la situaţiile complexe cu care se confruntă 

societatea şi economia românească. 

 Este nevoie, în acest sens, de-o implicare multiplă şi serioasă în problemele actuale, dar şi de 

o pregătire temeinică a viitorilor specialişti, care să fie ceruţi de piaţa muncii şi nu oferiţi de 

programele universitare, într-un real echilibru între cerere şi ofertă. 

 Pe cale de consecinţă, este nevoie, mai mult ca oricând, de o adaptare curriculară la piaţa 

reală a muncii, de dimensionarea şi dozarea eforturile financiare şi didactice de formare la nivelul 

cerut de potenţialii angajatori, promovând doar acele specializări care sunt viabile şi susţinând, în 

baza bunelor tradiţii, colaborările directe, pe multiple planuri, între diversele firme şi facultate sau 

departamentele universitare implicate în procesul de învăţământ. 

 Facultatea trebuie să iniţieze şi să propună nu numai oameni de valoare, viitori specialişti de 

nădejde, ci şi proiecte şi programe viabile sau asocieri care să genereze resurse suplimentare, care 

să permită studenţilor să interfereze, încă din facultate, cu realităţile meseriei pentru care se 

pregătesc. 

 Apreciem că, în imediata perspectivă, trebuie să stimulăm atât cadrele didactice, cât şi 

studenţii, să caute şi să promoveze proiecte care să adauge resurse suplimentare bugetului facultăţii 

şi departamentului, făcându-i însă părtaşi la beneficiile unor asemenea realizări. 

 Suntem într-o etapă în care – pentru atingerea obiectivelor facultăţii - un rol important 

trebuie să îl aibă nu numai conducerea executivă (decan, prodecan), ci şi, într-o măsură mai mare, 

printr-o implicare reală, Consiliul Facultăţii şi Consiliul Departamentului. 

 Fiind o organizaţie bazată pe cunoaştere şi inovare, facultatea este obligată să se reformeze 

continuu, dar nu sub impulsul unor decizii manageriale, ci ca o asumare responsabilă, liber 

consimţită, a ideii progresului prin forţe proprii, a voinţei de a fi racordat în permanenţă la nou, la 

performanţă, ceea ce va presupune, în consens cu Declaraţia de la Bologna, şi urmărirea atingerii, 

printre altele, a unor ţinte precum restructurarea specializărilor, definirea competenţelor fiecărui 

nivel de calificare academică, perfecţionarea managementului academic şi introducerea 

managementului calităţii, modernizarea didacticii universitare, dezvoltarea şi generalizarea 

tehnologiei informaţiei şi comunicării, descoperirea domeniilor relevante de cercetare şi susţinerea 

acestora, înzestrarea laboratoarelor la nivel competitiv internaţional, promovarea unor programe 

alternative de formare şi calificare, participarea la realizarea de programe la nivel regional sau 

european, şi, nu în ultimul rând, asigurarea compatibilităţii internaţionale a programelor de formare.  
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4. Obiective strategice şi pârghii de acţiune 

 

A. Facultatea de Inginerie trebuie să devină un jucător activ şi semnificativ, atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional: 

 Integrarea în spaţiul european al cercetării ştiinţifice prin participare activă în calitate de 

parteneri ai unor programe de anvergură. 

B. Utilizarea în procesul de învăţământ precum şi în actul managerial a unor instrumente 

moderne, care să conducă la îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii şi să permită luarea - cu un 

grad sporit de certitudine - a deciziilor majore precum şi a celor curente: 

 Instituirea de parteneriate – inclusiv de tip public-privat – între facultate şi mediul 

socioeconomic, care pot genera dezvoltare instituţională, îmbunătăţirea procesului de 

învăţământ şi atragerea de noi resurse; 

 Regândirea activităţii didactice, inclusiv sub formă de proiecte şi programe, precum şi 

participarea colectivelor noastre, după principiul cofinanţării, la competiţiile, interne şi 

internaţionale, pentru atragerea de fonduri, dar şi alte forme, instituţionalizate sau nu, de 

colaborări inter-instituţionale; 

 Regândirea unui sistem judicios şi echilibrat de utilizare a taxelor, ca sursă complementară 

de finanţare; 

 Alocarea transparentă a resurselor de la nivelul facultăţii, în baza unor proceduri clare şi a 

unor priorităţi, aprobate de Consiliul Facultăţii; 

 Impunerea, la nivelul facultăţii, a standardelor de calitate adoptate în organizarea şi 

funcţionarea Universităţii; 

 Informatizarea procesului didactic prin generalizarea şi diversificarea utilizării facilităţilor 

oferite de tehnologia WEB precum şi optimizarea comunicării şi a circuitului documentelor. 

C. În condiţiile unei concurenţe acerbe, sunt necesare descoperirea şi promovarea unor „pieţe 

ţintă”, susţinute prin promovarea unor curricule flexibile, acoperitoare, cu opţiuni multiple 

pentru traseele formării: 

 Analiza, în Consiliul Facultăţii, a Planurilor de învăţământ şi a Syllabus-urilor actuale 

 Continuarea flexibilizării procedurii de alegere a traseelor curriculare de specializare 

astudenţilor; 

 Acreditarea programelor de studiu (atât a celor actuale cât şi a eventualelor programe noi); 

 Corpul didactic trebuie să dovedească, la rândul lui, flexibilitate şi capacitate de adaptare, 

deschidere faţă de comunitate şi faţă de cerinţele ei specifice. 

D. Colaborarea cu Liga studenţilor şi cu reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în 

Senat: 

 Se va încuraja implicarea studenţilor în promovarea şi monitorizarea activităţii didactice, în 

scopul îmbunătăţirii procesului de învăţământ; 

 Transformarea studenţilor şi absolvenţilor noştri în participanţi activi în viaţa internă a 

facultăţii, în activitatea de cercetare şi în relaţia, susţinută pe multiple planuri, cu 

comunitatea şi mediul socio-economic. 
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5. Analiza SWOT a situaţiei existente - prin prisma adecvării ofertei de educaţie universitară 

la cerinţele şi aşteptările pieţei muncii 

 

Puncte tari: 

 Existenţa unei îndelungate tradiţii în domeniul predării-învăţării ingineriei sistemelor şi 

calculatoarelor.  

 Existenţa unui corp didactic valoros şi competent, specific fiecărei specilizări, cu o bogată 

experienţă în acest domeniu, având rezultate semnificative din punct de vedere didactic şi al 

cercetării ştiinţifice, atât la nivel local cât şi naţional. 

 Planurile de învăţământ de la cele două specializări respectă, în cea mai mare parte 

reglementările  în vigoare, reglementări specifice, recunoscute la nivel mondial în acest 

domeniu. 

 Desfăşurarea unui învăţământ de calitate, în mod deosebit prin nivelul de pregătire al 

absolvenţilor, acest lucru oglindindu-se atât în rapiditatea cu care sunt angajaţi absolvenţii 

de profil. 

 Spaţiile de învăţământ au fost modernizate. 

 Nivelul ridicat al cercetării ştiinţifice în cele două departamente de profil. S-a realizat o 

evidentă revigorare a activităţii de cercetare ştiinţifică, materializată în realizările cadrelor 

didactice implicate în accesarea granturilor, programelor şi a contractelor de cercetare. 

Consecinţa imediată este aceea că a crescut spectaculos participarea la conferinţe şi 

manifestări ştiinţifice de prestigiu, fapt evidenţiat de numărul lucrărilor ştiinţifice publicate, 

coroborat cu nivelul de calitate al acestora evaluat prin mecanismul de cotare în bazele de 

date consacrate. De asemenea, rezultatele cercetării au determinat crearea de noi direcţii şi 

cursuri cu tematică actuală, bazate pe tehnologii inovative, studenţii fiind astfel pregătiţi 

pentru o economie sustenabilă. 

 Legătura din ce în ce mai strânsă cu industria şi cu firmele de profil. S-a consolidat, tot mai 

mult, relaţia cu mediul economic şi social-cultural la nivel local sau regional.  

Puncte slabe: 

 Existenţa în momentul de faţă a autorizaţiei provizorii pentru programele de studii ale 

Facultăţii de Inginerie, urmând obţinerea acreditării  acestora. 

 Reforma învăţământului în domeniu s-a desfăşurat ad-hoc, în salturi, fără o pregătire 

prealabilă, cu o coordonare sporadică şi în absenţa unei monitorizări corespunzătoare. 

 Absenţa unei reglementări coerente referitoare la efectuarea practicii, aşa cum există în 

unele ţări ale Uniunii Europene, care să încurajeze şi să ofere facilităţi firmelor care asigură 

locuri pentru practica studenţilor. Acest lucru se reflectă într-o organizare dificilă şi în mare 

parte necontrolabilă a practicii studenţilor. 

 

 

Oportunităţi: 

 Prin aderarea României la Comunitatea Europeană, demararea procesului de integrare a 

învăţământului superior românesc în spaţiul european al învăţământului superior şi în aria 

europeană a cercetării. 
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 Deschiderea tinerilor şi a societăţii în general pentru domeniul calculatoare şi tehnologia 

informaţiei, recunoaşterea acestui domeniu ca unul de actualitate şi cu bune perspective. 

Acest lucru se manifestă printr-un interes crescând al tinerilor absolvenţi de liceu, pentru a 

urma programele noastre de studiu.  

 Intrarea pe piaţa românească şi mai ales locală, de profil, a marilor companii, precum şi a 

unei multitudini de firme mici şi mijlocii care necesită specialişti din acest domeniu. 

 Cererea acută, pe piaţa muncii, la nivel local, naţional şi internaţional de specialişti, bine 

pregătiţi, în domeniu. 

 Pe lângă firmele de profil, un număr mare de bănci necesită personal calificat în domeniul 

calculatoarelor, iar IMM-urile, în marea lor majoritate, angajează specialişti, cu precădere, 

administratori de reţea. 

Ameninţări: 

 Scăderea numărului de absolvenţi de liceu, ca urmare a evoluţiei demografice. 

 Plecarea celor mai buni studenţi la universităţi de prestigiu din străinătate. 

 Scăderea alarmantă a nivelului de pregătire a absolvenţilor de liceu. 

 Orientarea, din considerente financiare, a tinerilor cu potenţial, mai degrabă spre industrie 

decât spre o carieră academică sau de cercetare.  

 

6. Activităţi suport preconizate pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea procesului didactic 

 

 Adoptarea, în Consiliul Facultăţii, a unor acte normative proprii, care să reglementeze 

activitatea consiliului, dar şi desfăşurarea şi finalizarea procesului de învăţământ la ciclul de 

licenţă conform Legii Educaţiei Naţionale şi Cartei UIS. 

 Îmbunătăţirea Planurilor de învăţământ şi a Fişelor disciplinelor din perspectiva adaptării lor 

continue la cerinţele mediului socio-economic precum şi alinierea lor la tendinţele europene 

şi internaţionale. Orientarea învăţământului oferit pe capacitatea de a învăţa şi de a rezolva 

probleme. 

 Pregătirea dosarelor de evaluare pentru următorii ani. 

 Acordarea unei atenţii deosebite integrării rapide a studenţilor din anul I, în special prin 

formarea unor deprinderi de studiu sistematic, folosind facilităţile oferite de facultate şi de 

bibliotecă, dar şi prin crearea unui climat de muncă serios şi responsabil în colectivităţile de 

studenţi. 

 Continuarea preocupărilor, din legislatura trecută, pentru păstrarea unui climat de 

corectitudine în ceea ce priveşte evaluarea şi notarea studenţilor: eliminarea copiatului, 

plagiatului, notarea corectă şi obiectivă la toate formele de examinare. 

 Amplificarea colaborării cu firmele de profil, astfel încât să se asigure locuri de practic 

organizată şi controlabilă, pentru studenţii din anii 2 şi 3. 

 Analiza, în Consiliul Facultăţii, a rezultatelor profesionale ale studenţilor după fiecare 

sesiune. 

 Informatizarea completă a evidenţei şi gestiunii activităţii de la nivelul facultăţii, atât pentru 

partea administrativă cât şi pentru cea care vizează procesul de învăţământ: admitere, 

situaţia şcolară, opţiuni curriculare, finalizare studii, platformă e-learning. 
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 Continuarea dotării sălilor de curs şi seminar cu mijloace moderne de comunicare, predare şi 

evaluare şi generalizarea accesului la Internet. 

 

7. Activităţi suport în sprijinul procesului didactic 

 

 Păstrarea, întreţinerea şi diversificarea parteneriatelor în care Facultatea de Inginerie este 

implicată în prezent, atât cele academice, cât şi cele cu mediul economic sau social-cultural.  

 Continuarea colaborării cu universităţi din ţară şi din străinătate;  

 Sprijinirea tuturor iniţiativelor studenţeşti care au girul Consiliului Facultăţii; 

 Organizarea, împreună cu Liga FI, a mai multor acţiuni de promovare a programelor noastre 

de studii, în mediul preuniversitar: cel puţin 2 activităţi de tipul „Porţi deschise”; 

 Analiza, în Consiliul Facultăţii, a schemei de personal actuale, din perspectiva sarcinilor ce 

revin la nivel de facultate, conform Legii Educaţiei Naţionale şi Cartei UIS; 

 Participarea conducerii facultăţii la toate întâlnirile aniversare cu absolvenţii şi studenţii 

facultăţii şi sensibilizarea acestora pentru o colaborare permanentă cu facultatea. 

 

8. Strategii privind gestionarea bazei materiale 2012-2016 

 

Universitatea Ioan Slavici din Timişoara dispune de spaţii de învăţământ adecvate, aflate în 

folosinţă exclusivă, toate aflate în proprietate  sau coproprietate astfel: 

                                                             Tabelul 3                                                        

Nr. 

crt. 

Spaţiile Universităţii „IOAN SLAVICI” 

1. Clădirea principală, Timişoara (str. Dr.Aurel Păunescu Podeanu) 

2. Centru pentru tineret (hotel-camin) „Mara” – Timişoara 

3. Centru pentru tineret (hotel cămin cu spaţii pentru laboratoare, serviciul de 

informatizare, acţiuni culturale studenţeşti) „Moara cu noroc”,Timişoara 

4. Centru pentru tineret Moara cu Noroc - Arad 

5 Centrul de cercetari pt celule fotovoltaice, in cadrul parcului stiintific, titular fiind 

INCEMC 

6. Parcul  industrial Cenei 

7 Teren –Ştefan cel Mare – în 2014 începe construcţia în  luna martie 2014 

8 Teren Calea Şagului – în fază de proiectare 

 

                       Tabelul 4                   

Denumire Valoare (ron) 

Clădiri 2.944.887 

Terenuri  2.562.585 

Mijloace fixe 579.052 

Imobilizări corporale în curs  819.432 

 



 

 11

UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA 
Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr. 144; Tel. / Fax. 0256-213108; 0745521710;  

www.islavici.ro ; E-mail: secretariat@islavici.ro 
 

 Baza materială a facultăţii este alcătuită, în prezent, din spaţii de birouri destinate 

desfăşurării activităţilor facultăţii (decanat, secretariate) şi din sălile de curs, seminar şi laborator 

gestionate împreună cu Facultatea de Ştiinţe economice din cadrul UIS.  

Programul de studiu are asigurată baza materială, reprezentată de spaţii de învăţământ pentru 

predare şi seminarizare, în concordanţă cu normativele în vigoare. 

 Facultatea asigură spaţii pentru laboratoare didactice cu o dotare tehnică corespunzătoare 

programului de studii. 

 Toate laboratoarele facultăţii dispun de o dotare complexã, realizatã în special în ultimii doi 

ani când numai pentru activităţile didactice au fost investiţi, în aparaturã, peste 400.000 Euro. 

Detalii despre natura şi specificul dotării sunt date în fisa laboratoarelor, fisa softurilor. Reţeaua de 

calculatoare a laboratoarelor de informatică este formată din mai multe servere şi peste 80  statii de 

lucru conectate la Internet. Software-ul instalat şi conectarea la Internet permit realizarea în condiţii 

ideale a activităţilor didactice aferente. 

Sălile de curs şi seminar sunt dotate cu mobilier, table şi iluminare corespunzătoare, fiind 

înoite în proporţie de 60% prin proiectele cu finanţare europeană din anii 2012 şi 2013.  

De asemenea FI dispune de echipamente tehnice moderne de învăţare, predare şi comunicare 

(videoproiectoare, notebook-uri, retroproiectoare, ecrane, Smartboard-uri) care facilitează 

activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. 

 Ţinând seama de această situaţie, se au în vedere următoarele strategii:  

 Îmbunătăţirea dotării sălilor de curs şi seminar cu suport tehnic, pentru procesul de 

predare; 

 Înnoirea continuă a bazei materiale, prin atragerea de fonduri din programe sau din 

contracte. 

 

9. Strategii privind curricula universitară 2012-2016  

 

Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include: 

obiectivele generale şi specifice ale programului, competenţele absolvenţilor, repartizarea 

disciplinelor pe competenţe, planul de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor.  

Planul de învăţământ conţine ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS 

şi are disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare. Modul de examinare şi evaluare la 

fiecare disciplină este prevăzut în fişa disciplinei şi se realizează potrivit acesteia.  

Fişa disciplinelor precizează: obiectivele disciplinei de studiu, conţinutul pe capitole şi teme, 

repartizarea numărului de ore de curs şi seminar, activităţi aplicative (laborator, proiect), însuşirea 

cunoştinţelor, obiectivele şi conţinutul activităţilor aplicative, modul de evaluare a cunoştinţelor 

studenţilor, bibliografia minimală (din ultimii 5 ani),  semnăturile titularilor de curs şi de 

seminar/laborator, data aprobării în departamentul facultăţii.  Începând din anul universitar 

2013/2014 s-a adoptat noul format impus de Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul 

Superior (M. Of. Nr. 880/13.12.2011), conform Anexei nr.3, la metodologie.  

 Modul de organizare şi conţinutul examenului de finalizare a studiilor se bazează pe un 

examen sumativ, care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale conform 

calificării universitare (Regulamentul de Organizare si Desfăşurare a Procesului de Învăţământ la 
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Ciclul de Studii "Licenţa" din Universitatea "Ioan Slavicii" din Timişoara (Ciclul de licenţă - sistem 

Bologna,  Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în 

Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara, Regulament pentru finalizarea studiilor 2014,  

Tematica probei de evaluare a cunoştinţelor pentru examenul de finalizare a studiilor promoţia 

2014, Ghid pentru structura şi forma de prezentare a proiectului de diplomă promoţia 2014, Plan 

tematic pentru elaborarea proiectului de diplomă, Fişă de evaluare a proiectului de licenţă de către 

conducătorul ştiinţific, Lista temelor proiectelor de diplomă).  

 Examenul de licenţă este susţinut în cadrul unor Universităţi cu grad înalt de încredere, cu 

specializările Calculatoare şi Tehnologia informaţiei acreditate, conform procedurilor specifice 

prezentate în metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare. 

Practica de specialitate este organizată în perioada semestrelor, conform normativelor in 

vigoare. Pentru stadiile de practică există convenţii de colaborare cu firme sau instituţii. 

 Planele de învăţământ pentru au un caracter unitar din punct de vedere: 

 - disciplinelor existente şi a  numărului de puncte de credit alocate; 

 - programelor analitice; 

 - succesiune disciplinelor şi posibilităţile de opţiune ale studenţilor; 

 Diferenţierea se realizează prin: 

 - metodele (tehnologiile) de transmitere ale cunoştinţelor; 

 - metodele (tehnologiile) de examinare; 

 - planele de învăţământ sunt înnoite continuu adaptându-se la schimbările din specializarea 

propusă, dar şi de progresele din tehnologiile pedagogice. 

  

 Relevanţa cognitivă şi profesională a programului de studiu este definită în funcţie de ritmul 

dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor. 

Facultatea dispune de mecanisme pentru analiza anuală a activităţii cunoaşterii transmise şi 

asimilate de studenţi şi pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor şi în 

impactul acestora asupra organizării programului de studiu.  

 

 La definirea relevanţei cognitive şi profesionale a programului de studiu sunt luate în 

considerare cerinţele mediului de afaceri în conformitate cu COR. Conform pag. 39, din 

Metodologia de realizare a cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior, s-au parcurs 

următoarele etape în dezvoltarea acestui subiect;  

1) Elemente de fundamentare a calificării :  

- Relevanţa calificării faţă de piaţa muncii sau dezvoltarea academică  

- Relevanţa Demersurile efectuate pentru justificarea şi oportunitatea calificării sunt în conformitate 

cu fisa 3, faţă de cerinţele tinerilor  

- Studii de piaţă, analize, rapoarte, prognoze care justifică propunerea calificării.  

2) Prezentarea organizaţiilor consultate pentru identificarea şi conceperea calificării în 

discuţie (angajatori, asociaţii profesionale, comitete sectoriale, sindicate, patronate etc.)  

a) Specificul organizaţiei (denumirea, obiectul de activitate);  

Holdingul Continental 

Banca BankPost-filiala Timişoara  
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Grupul de firme Ambasador Plus, Ambax, Ro-alto Gradimento, Centrul Alfa 

Grupul de producători din cadrul Cooperativei agricole Cenei 

b) Persoana de contact (date de identificare);  

3) Alte informaţii relevante pentru susţinerea propunerii 

Programele de studii sunt analizate anual şi pot fi modificate în funcţie de cerinţele 

beneficiarilor de servicii educaţionale (studenţi sau agenţi economici) cu respectarea „Procedurii de 

analiză a programelor de studii” şi a „Regulamentului privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studii”. De asemenea referitoare la Mecanismele Universităţii 

„Ioan Slavici” din Timişoara de proiectare, aprobare, implementare, evaluare periodică a calităţii şi 

de monitorizare a programelor de studii şi a procedurilor care premerg acordarea calificărilor. 

 

Fişele disciplinelor se adaptează permanent, în raport cu ritmul dezvoltării cunoaşterii în 

domeniu şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 

 

10. Strategii privind cercetarea ştiinţifică 2012-2016 

 

Cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare dispune 

de: 

 resurse financiare suficiente pentru a realiza obiectivele propuse  

-depozitele existe la bancă în acest moment care permit  finanţarea cercetării propriu zise şi în 

special a proiectelor de cercetare (asigurarea co-finanţării şi a ciclului financiar până la rambursare)  

-taxele studenţilor; 

-veniturile din proiectele, granturile, programele câştigate în competiţie pe diferite programe 

(raportat la dimensiunile Universităţii) au o importanta excepţională; şi la aceasta ora exista mai 

multe proiecte în derulare astfel că pe următorii 2 ani, exista garanţia finanţării din aceasta sursa;  

-venituri din contracte cu parteneri privaţi, şi în special cele câştigate de firma de valorificare 

comerciala a rezultatelor cercetării ştiinţifice; 

De asemenea în BVC sunt prevăzute aceste cheltuieli: 

 resurse logistice suficiente pentru a se realiza obiectivele propuse  

 resurse umane relativ suficiente pentru a realiza obiectivele propuse  

 

 

Valorificarea cercetării 

  

- participarea ca partener principal în Parcul Ştiinţific şi Tehnologic „Tim Science Park” şi 

societatea S.C. SLAVICI SPIN-OFF existente si in cadrul Parcului industrial Cenei, in curs de 

edificare. 

-    având în vedere importanţa excepţională în actualele grile de promovare individuala dar şi de 

ierarhizarea universităţii şi specializărilor în perioada următoare se va pune accent pe 

valorificarea activităţii de cercetare: 

o Accent pe granturi şi contracte internaţionale şi naţionale 

o Publicarea în reviste cu impact internaţional, cotate ISI 
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o Publicarea în Proceeding-uri al Conferinţelor şi Sesiunilor internaţionale 

o Publicarea rezultatelor cercetărilor în edituri internaţionale cu impact. 

  În tabelul 5 se prezintă extrasul lucrărilor ştiinţifice cu scor relativ de influenţă, realizare 

prin care colectivul de la specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei este superior chiar 

colectivelor de la cele mai prestigioase universităţii private. Subliniem premierea lucrărilor 2 şi 3 de 

către MEC-UEFISCDI în anul 2013 cu câte 4000 lei, pentru situarea şi publicarea acestora in 

primele 10 poziţii ierarhizate conform scorului relativ de influenta. 

Tabelul 5 

Publicaţii Autori Titlu  

Scor relative 

de influenta/ 

factor impact 

Nr. 

pag.  

REVISTA DE 

CHIMIE  

http://www.revistade

chimie.ro/ 

REV CHIM-

BUCHAREST  

Nr.4  Apr 2013 

ISSN : 0034-7752  

D.Darvasi  

T.Slavici 

Development of 

economical and 

efficient mixed 

reactive carbonates for 

peptide synthesis 

through scientific 

planning using 

Staatgraph 

SRI : 0,12578  

JOURNAL BMC 

Health Services 

Research, 

http://www.biomedce

ntral.com/imedia/926

9453737158610_artic

le.pdf  2012   

ISSN :  1472-6963 

Titus Slavici, 

C.Avram,  

G.V. Mnerie,  

A. Bădescu, 

 D. Darvasi,  

F. Molnar - 

Matei, 

M.A.Ungureanu 

“Economic efficiency 

of primary care for 

CVD prevention and 

treatment in Eastern 

European countries 

using artificial 

intelligence tehnique” 

SRI : 

1.18357 

 

IF=1.660 

 

Journal of  Rehabil  

Med 2013; 45: 00–

00, Accepted Nov 13, 

2012; Epub ahead of 

print Feb 18, 2013  , J 

REHABIL MED   

ISSN:1650-1977   

Titus Slavici, 

Bogdan 

Almajan 

Artificial intelligence 

techniques: an 

economic efficient 

new approach to 

challenge the 

assessment of complex 

clinical fields such as 

airway clearance 

techniques in patients 

with cystic fibrosis?”   

DOI: 10.2340/1650197

7-1124   S=1,27921 

 

SRI : 

1,27921 

 

 

Revista 

AGROCIENCIA 

MÉXICO Volumen 

M.Untaru, 

V.Rotarescu, 

L.Dorneanu 

Artificial neural 

networks for 

sustainable 

SRI : 0,49180 
507-

518 
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46, Número 5.   

AGROCIENCIA  1 

de julio - 15 de 

agosto 2012.ISSN 

1405-3195 

agribusiness: a case 

study of five energetic 

crops 

International Journal 

of Food, Agriculture 

& Environment-

JFAE  10(3&4), 

2012, ISSN : 1459-

0255   Finlanda 

M. Untaru, V. 

Rotarascu, A. 

Bebeselea 

Challenges in valuing 

the green energy 

potential. A case study 

for energetic plants 

production and 

investments  in 

Romania 

SRI : 

 

0,209 

 

Talanta, 80, 2010 

ISSN : 0039-9140   

A. Bebeşelea, F. 

Manea, G. 

Burtică, L.Nagy, 

G.Nagy 

The electrochemical 

determination of 

phenolic  derivates 

using multiple pulsed 

amperometry with 

graphite based 

electrodes 

SRI : 

1,698 

1068

-

1072 

Journal of Food, 

Agriculture & 

Environment 10(1):  

(2011) 

Jean-Andrei 

Vasile , Darvasi 

Doina 

Perspectives  and 

challenges  in  

financing  the  new  

Common Agricultural 

Policy, a new 

paradigm 

SRI : 0,20915 

 

IF:0.425 

493-

497 

 

11. Strategii privind informarea, documentarea, biblioteca 2012-2016 

 

Obiectiv strategic: Întocmirea unei paginii de web a facultăţii disponibilă cu link de pe site-ul 

principal al universităţii www.islavici.ro. 

Obiectiv strategic: Utilizarea calculatoarelor la prezentarea cursului la toate disciplinele, precum şi 

la seminarii, lucrări practice, simulări, dar şi pentru activitatea de studiu - învăţare individuală sau în 

grup desfăşurată de studenţi în laboratoarele de informatică ale FI, sau ale UIS, sau propriu, în anul 

2012. 

Se va extinde utilizarea de metode noi de predare: 

1. Utilizarea computerelor în procesul de predare, învăţare, evaluare / testare pe discipline precizate 

pe baza de software. 

2. Se va trece la elaborarea de software (scris şi comercializat) de către echipe formate din profesor 

de specialitate, profesor de informatică, studenţi pe fiecare disciplină în parte. 

3. Redactarea materialelor didactice pe suport electronic şi introducere în reţeaua FI. 

4. Organizarea unui laborator de gestiune contabilă şi financiară normatizată, sisteme de simulare 

pe computer la disciplinele financiar - contabilă. 
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Obiectiv strategic: Dezvoltarea potenţialului IT pe baza structurii existente şi îmbunătăţite cu 

disponibilitatea documentelor (de ex. formulare uzuale, liste de prezenţă, procese verbale examene) 

într-o reţea de pagini web interne; disponibilitatea on-line a informaţiilor de interes intern pe pagina 

web internă, nu doar prin e-mailuri trimise tuturor cadrelor didactice; spaţii virtuale colaborative 

(forumuri de discuţii pentru cadrele didactice, pentru sugestii, contribuţii la rezolvarea de probleme, 

pentru managementul facultăţii), pentru evaluarea ratei succesului, pentru cunoaşterea pieţei muncii 

etc. 

 

12. Activităţi suport vizând corpul profesoral 

 

 Managementul resurselor umane se realizează la nivelul departamentelor care trebuie să 

furnizeze resurse umane competente, capabile să realizeze activităţi didactice şi de cercetare în aria 

de specialitate a disciplinelor predate în cadrul programelor de studii. 

În ceea ce priveşte facultatea, propunem următoarele activităţi specifice: 

 Verificarea îndeplinirii, de către personalul didactic, a cerinţelor normativelor ARACIS; 

 Acoperirea activităţilor, prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ, cu cadre 

didactice competente; 

 Promovarea unor modele educaţionale şi recunoaşterea performanţelor cadrelor didactice 

cu rezultate deosebite.  

 

13. Activităţi suport specifice marketingului educaţional 

 

 Promovarea specializărilor facultăţii, în zonele din cadrul „bazinului de recrutare” a 

candidaţilor, inclusiv în Serbia; 

 Organizarea campaniilor (caravanelor) de promovare a specializărilor; 

 Cultivarea unei relaţii permanente cu mediul preuniversitar, atât prin acţiuni proprii, cât şi 

prin participarea la manifestările organizate sau găzduite de UIS („Şcoala Altfel”, „Caravana UIS”, 

„Zilele Porţilor Deschise”, „Zilele Carierei”, târguri ale locurilor de muncă); 

 Îmbunătăţirea paginii web a facultăţii (www.islavici.ro);  

 Actualizarea, pe site, a informaţiilor de interes public referitoare la oferta educaţională a 

facultăţii: programe de studii (misiune, competenţe, curriculum-uri), ocupaţii, oportunităţi de 

ocupare, oferite de piaţa muncii, în domeniile în care se realizează programele de studiu; 

 Realizarea unui material multimedia de prezentare a facultăţii, în limba română şi în limba 

engleză; 

 Implicarea, prin acţiuni de reclamă şi informare, în organizarea admiterii la licenţă; 

 Implicarea studenţilor şi absolvenţilor în promovarea imaginii şi prestigiului Facultăţii; 

 Reflectarea în mass-media a acţiunilor organizate de facultate, precum şi a performanţelor 

studenţilor facultăţii. 

 

14. Activitatea de management 

 

 În activităţile de management, Conducerea Facultăţii de Inginerie îşi propune următoarele: 
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 Verificarea permanentă a respectării legalităţii, a reglementărilor UIS, a Hotărârilor 

Consiliului de Administraţie al UIS şi a Hotărârilor de Senat. 

 Asigurarea respectării eticii şi deontologiei la nivelul facultăţii. 

 Respectarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor, ale personalului didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic, la nivelul facultăţii. 

 Reprezentarea Facultăţii în relaţiile interne, internaţionale şi în relaţiile ierarhice specifice 

domeniului universitar. 

 Promovarea valorilor fundamentale: profesionalism, cinste, corectitudine, demnitate. 

 Garantarea aplicării Hotărârilor Consiliului Facultăţii. 

 Organizarea activităţii şi stabilirea atribuţiilor comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Facultăţii. 

 Implicarea membrilor Consiliului Facultăţii în luarea deciziilor. 

 Consultarea membrilor Consiliului Facultăţii în orice situaţie care se impune. 

 Delegarea de competenţe şi răspunderi: prodecanilor sau preşedinţilor comisiilor de 

specialitate, din cadrul Consiliului Facultăţii, după caz. 

 Orientarea actului managerial spre îndeplinirea obiectivelor, spre rezultate. 

 Analiza periodică a situaţiei programelor de studii şi a stării facultăţii. 

 Planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor, conform planului de dezvoltare 

strategică, pe durata legislaturii şi a planurilor operaţionale anuale. 

 Respectarea principiului asigurării calităţii procesului educaţional şi a personalului didactic, 

la nivelul facultăţii. 

 Gestionarea responsabilă a bazei materiale şi a resurselor financiare ale facultăţii. 

 Întocmirea anuală a unui buget de venituri şi cheltuieli, precum şi asigurarea echilibrului 

între venituri şi cheltuieli. 

 Creşterea veniturilor proprii ale facultăţii, atât prin atragerea de resurse suplimentare din 

programe, contracte cu terţi, sponsorizări 

 

 

 

 

                                                                                                 DECAN, 

                                                                                            Conf. univ. dr. Stanciu Rareş 


