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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 nr.1/2011 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 de dezvoltare al
Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara pentru perioada 2020-2024. 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 Ştiinţe Economice 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 organizatiilor neguvernamentale
non-profit fără scop lucrativ (Legea nr. 21/1924 şi O.G. nr. 26/2000).
Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara actualmente are constituite 2 facultăţi, având în
total trei specializări, din care una are autorizaţie de funcţionare provizorie din partea Consiliului
Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica, ratificate de MEC, urmând să se solicite obţinerea
acreditării pentru acest program de studiu (specializare), astfel:
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Tabelul 1
Nr.
crt.

Denumirea facultăţii

1.

Ştiinţe Economice

2

Ştiinţe Economice

3.

Inginerie

Program de studii universitare de
licență
Finanţe şi Bănci
Contabilitate și informatică de
gestiune
Tehnologia informaţiei

Situație specializare
Acreditată
Autorizată provizoriu
Acreditată

În urma vizitei din 30.01.2013 s-a acreditat programul de studii universitare de licenţă
Finanţe şi Bănci, conform hotărârii Consiliului ARACIS în şedinţa din data de 28.02.2013.
În urma vizitei ARACIS din 14.11.2018 – 16.11.2018 s-a decis menținerea acreditării
programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi Bănci, cu acordarea calificativului
“Încredere”, conform hotărârii Consiliului ARACIS în şedinţa din data de 29.11.2018.
În urma vizitei ARACIS din 08.11.2017 – 10.11.2017 s-a autorizat provizoriu specializarea
Contabilitate și Informatică de Gestiune, conform hotărârii Consiliului ARACIS în şedinţa din data
de 21.12.2017.
Facultatea de Ştiinţe Economice este una dintre facultăţile Universităţii “Ioan Slavici” din
Timişoara. Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice este următoarea:
Tabelul 2
Domeniu
Ramura de
Domeniu
Domeniu de Program de studiu Ani de
fundamental
ştiinţă
ierarhizare
studiu
studiu
Ştiinţe
Ştiinţe sociale
Finanţe
Finanţe
Finanţe şi Bănci
3
economice
Contabilitate şi
Ştiinţe
Ştiinţe sociale
Contabilitate
Contabilitate
informatică de
3
economice
gestiune
Programul de studii universitare de licenţă „Finanţe şi Bănci” în domeniul „Finanţe”,
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 de studiu se încadrează astfel:
Nivel de studiu:
Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă:
Ştiinţe economice
Domeniu ierarhizare:
Finanţe
Domeniu de studiu:
Finanțe
Program de studiu:
Finanţe și Bănci
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu:
3 ani
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Misiunea specializării este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de
aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor
care să permită specializarea complexă în domeniul Finanțe, oferind studenţiilor conceptele,
metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi
acumularea cunoştiinţelor de specialitate, ca premise esenţiale ale formării de specialişti în
domeniul Finanțe, pentru următoarele domenii de activitate: finanțe private și publice (Administrații
ale Finanțelor Publice, Curtea de Conturi, Comisariate Regionale ale Gărzii Financiare, instituții de
învățământ superior), instituții de credit, organisme și societăți specifice piețelor monetare, de
capital și de asigurări (societăți de asigurări, reasigurări și co-asigurări, societăți de investiții
financiare, fonduri și societăți închise și deschise de investiții, case de compensare).
Programul de studii „Finanțe și Bănci” își propune să dezvolte cunoștințe, practici specifice și
competențe necesare specialiștilor din domeniul finanțelor, în organizarea și conducerea finanțelor
moderne din toate sectoarele de activitate ale economiei și pentru toate entitățile economico –
financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.
Obiectivul programului de studii „Finanțe și Bănci” constă în formarea de competenţe
profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti, precum şi în educarea
studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de specialitate
din domeniul Finanțe, în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior
(CNCSIS), astfel:
1. Competenţe profesionale:
C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme
economico-financiare
C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi
publice
C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
2. Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare
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Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului
Administrator bancar/produs leasing - 241231; Administrator financiar (patrimoniu) (studii
superioare) - 263111; Agent capital de risc - 241214; Analist financiar - 241305; Analist investitii 241211; Asistent analist - 241307; Comisar Garda Financiara - 241202; Consilier/ expert/ inspector/
referent/ economist în economia mediului - 263103; Consultant fiscal - 241222; Consultant
plasamente valori mobiliare - 241213; Controlor tezaur - 241101; Controlor vamal, controlor pentru
datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106; Dealer - 241209; Economist banca 241224; Expert/ inspector vamal - 335105; Inspector asigurari - 241206; Inspector de risc - 241247;
Inspector de specialitate asigurari - 241242; Inspector de specialitate subscriere - 241243; Inspector
financiar-bancar - 241205; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) - 241230;
Referent bancar/ societate de leasing - 241236; Referent de specialitate asigurari - 241244; Referent
de specialitate financiar-contabilitate - 241104; Specialist sistem asigurari – 241250
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Operator ghişeu bancă, Agent servicii
financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier clienţi, Asistent de
specialitate financiar-contabilă, Asistent de specialitate în asigurări, Ofiţer credite, Ofiţer de Cont
Operator ghişeu bancă, Agent pentru servicii de investiţii financiare, Operator de trezorerie,
Operator schimb valutar, Consilier Clienţi; Specialist pieţe reglementate; Agent de servicii de
investitii financiare ASIF; Reprezentant control intern RCI; Consultant de investiţii CI
Programul de studii universitare de licenţă „Contabilitate și Informatică de Gestiune” în
domeniul „Contabilitate”, 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 de studiu
se încadrează astfel:
Nivel de studiu:
Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă:
Ştiinţe economice
Domeniu ierarhizare:
Contabilitate
Domeniu de studiu:
Contabilitate
Program de studiu:
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu:
3 ani
Misiunea specializării este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de
aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor
care să permită specializarea complexă în domeniul financiar - contabil, oferind studenţilor
conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii
intelectuale şi acumularea cunoştiinţelor de specialitate ca premise esenţiale ale formării de
specialişti în în domeniul financiar - contabil.
Programul de studii “Contabilitate şi Informatică de Gestiune” îşi propune formarea de
specialişti în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune, capabili să aplice conceptele,
principiile, metodele și regulile contabilităţii și ale informaticii de gestiune și să dezvolte abilități
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de sintetizare şi interpretare a informaţiilor financiar-contabile în vederea aprecierii poziției
financiare și a performanțelor entităților economico – financiare care activează în sectorul
serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.
Obiectivul programului de studii “Contabilitate şi Informatică de Gestiune” constă în
formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini practice necesare viitorilor economişti, precum
şi în educarea studenţilor prin transmiterea şi dezvoltarea cunoştinţelor teoretice, fundamentale şi de
specialitate din domeniul financiar-contabil, astfel:
3. Competenţe profesionale:
C1. Identificarea și înregistrarea operațiunilor economice în contabilitatea entității/organizației;
C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
C3. Prelucrarea informațiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau fiscale;
C4. Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
C5. Derularea operațiunilor specifice controlului financiar-contabil.
4. Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă, riguroasă, eficientă și responsabilă;
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.
Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului
Ocupaţii posibile conform COR: Administrator baze de date - 252101; Administrator credite
- 241215; Analist - 251201; Analist pret de revenire/costuri - 241220; Auditor intern - 241105;
Auditor intern în sectorul public - 241306; Cenzor - 241201; Comisar Garda Financiara - 241202;
Consilier financiar-bancar - 241203; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiunea
economica - 263106; Consultant bugetar - 241208; Consultant în informatica - 251901; Controlor
de gestiune - 241106; Expert contabil-verificator - 241102; Lichidator - 241218; Ofiter bancar
(credite, marketing, produse si servicii bancare) - 241230; Referent de specialitate financiarcontabilitate - 241104; Revizor contabil - 241103;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Inspector taxe şi impozite (studii
superioare); Economist – contabil.
Planul Strategic al Facultății de Științe Economice a fost realizat având în vedere:
1. misiunea Universității „Ioan Slavici” din Timișoara asumată prin Carta Universității;
2. planul strategic de dezvoltare instituțională 2020 - 2024;
3. planul managerial al Decanului Facultății de Științe Economice;
4. cerințele specifice învățământului superior în domeniul economic.
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3. Misiune şi scopuri
Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare
ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara şi implicit în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice, 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 facultăţii
menţionate anterior;
2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi adecvate pentru cadrul organizatorico-social
specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează 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 socialingineresti şi ale protecţiei mediului înconjurător.
Având la bază misiunea asumată de Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara, misiunea
Facultăţii de Ştiinţe Economice 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 departamentelor, făcându-i însă părtaşi – după efortul depus – la beneficiile unor asemenea
realizări.
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
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performanţă, ceea ce va presupune, în consens cu Declaraţia de la Bologna, şi urmărirea atingerii,
printre altele, a unor ţinte precum 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, 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.
4. Obiective strategice
Obiectivul strategic 1: Perfecționarea și extinderea activităților specifice realizării
misiunii didactice a facultății
Direcții principale de acțiune:
 Actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor în funcție de cerințele
formulate de actorii relevanți de pe piața muncii și de evoluția legislației;
 Elaborarea și publicarea de noi cursuri, îndrumare, culegeri de practică și actualizarea
celor existente, ca sarcină permanentă a cadrelor didactice;
 Revigorarea practicii analizei în departamente a conținutului noilor materialelor de
învățare;
 Menținerea în condiții bune a infrastructurii de educație și de cercetare existente și
realizarea demersului pentru îmbunătățirea acesteia, prin achiziționarea de aparatură, calculatoare,
softuri de specialitate;
 Asigurarea unei funcționări corespunzătoare a laboratoarelor de informatică;
 Continuarea demersurilor de îmbunătățire a procesului de informatizare a departamentelor
și a activității administrative;
 Realizarea demersurilor către conducerea universității pentru asigurarea perfecționării
cadrelor didactice prin urmarea programelor de formare continuă;
 Continuarea procesului de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante;
 Coordonarea procesului de acreditare a programului de studii Contabilitate și Informatică
de Gestiune;
 Urmărirea procesului de întocmire a documentelor universitare în concordanță cu
reglementările interne și legislația în vigoare;
 Implementarea de noi metode de predare și evaluare pentru creșterea nivelului de
pregătire teoretică și practică a studenților;
 Îmbunătățirea ofertei de stagii de practică, astfel încât să se asigure locuri de practică
organizată şi controlabilă, pentru studenţii din anii 2 şi 3;
 Realizarea unui dialog constant cu studenții, prin reprezentanții acestora și prin realizarea
de sondaje, în scopul identificării posibilităților de îmbunătățire a procesului de învățământ;
 Încurajarea atragerii de surse de finanțare, atât prin participarea la competiții naționale și
internaționale pentru fonduri europene și de cercetare;
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 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.
Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea activității de cercetare științifică
Direcții principale de acțiune:
 Actualizarea periodică a planurilor de cercetare științifică, în funcție de cele mai noi
evoluții în domeniile de interes și tendințele existente la nivel național și internațional;
 Aprofundarea direcțiilor actuale de cercetare și definirea altora noi;
 Sprijinirea cadrelor didactice în vederea câștigării de granturi prin competiție internă și
internațională;
 Atragerea în colectivele de cercetare a studenților cu abilități de cercetare;
 Creșterea numărului de articole publicate în reviste indexate;
 Încurajarea și sprijinirea cadrelor didactice, îndeosebi a celor tinere, pentru folosirea
instrumentelor de cooperare internațională în vederea perfecționării lor profesionale;
 Stimularea participării cadrelor didactice la manifestări științifice, în țară și în străinătate;
 Continuarea organizării conferințelor științifice în domeniul științelor economice;
 Continuarea organizării conferințelor științifice anuale ale;
 Eficientizarea colaborărilor existente cu alte universități sau unități de cercetare din țară și
din străinătate și încheierea unor noi acorduri de colaborare.
Obiectivul strategic 3: Întărirea legăturilor cu mediul socio-economic și creșterea
vizibilității facultății
Direcții principale de acțiune:
 Realizarea de parteneriate cu agenții economici și instituțiile publice interesate în
recrutarea forței de muncă din rândul absolvenților facultății noastre și în implementarea unor
proiecte;
 Actualizarea permanentă a paginii web a facultății;
 Extinderea colaborării cu facultăți de profil din țară și străinătate;
 Organizarea de vizite în licee, porți deschise și alte evenimente care să ne permită
popularizarea ofertei educaționale;
 Prezența în mass media vizuală și scrisă.
Obiectivul strategic 4: Creșterea calității activităților și proceselor desfășurate în facultate
Direcții principale de acțiune:
 Revizuirea regulamentelor, metodologiilor și procedurilor facultății;
 Întărirea funcției de control a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și a hotărârilor adoptate de
forurile de conducere ale universității și facultății;
 Revigorarea procesului de evaluarea periodică a activității desfășurate de cadrele didactice
și de personalul auxiliar și folosirea rezultatelor drept criteriu decisiv pentru ierarhizarea
personalului;
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 Monitorizarea activității de asigurare a calității programelor de studii universitare de
licență. Toate activitățile de asigurare și evaluare a calității vor ținti asigurarea unui proces
educațional adaptat cerințelor actuale ale pieței muncii și societății bazate pe cunoaștere;
 Asigurarea îndeplinirii standardelor de calitate asumate de Facultate și a celor elaborate de
ARACIS;
 Extinderea conceptului de învățământ centrat pe student;
 Încurajarea participării tuturor membrilor comunității academice la dezvoltarea și
implementarea unui sistem modern și eficient de asigurare a calității în domeniul educației.
5. Strategii privind gestionarea bazei materiale 2020-2024
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.
Spaţiile Universităţii „IOAN SLAVICI”
crt.
1. Clădirea principală, Timişoara (str. Dr.Aurel Păunescu Podeanu)
2. Centrul social şi de învăţământ „Mara” (Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5)
3. Centrul social şi de învăţământ „Moara cu Noroc” (Timişoara, str. Lirei, nr. 4)
4. Centrul pentru tineret „Moara cu Noroc” (Arad, str. M.Scaveola, nr. 10 A)
5 Parcul Industrial Cenei
6. Centrul de cercetări în celule fotovoltaice – construit în cadrul Parcului Ştiinţific
şi Tehnologic
7. Centrul de practică şi recreere din Cenei
8 Centrul pentru tineret (Timişoara, str. Ştefan cel Mare) clădire care se ridică pe
terenul deja al Fundaţiei, pentru care s-a obţinut autorizaţia de constructie, iar din
15.08.2014 au început lucrările de construcţie
9. Centrul de tineret ( Timişoara, Calea Şagului) – fază de proiect
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.
Programele de studiu au asigurate 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
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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
modernizate în proporţie de 70% prin proiectele cu finanţare europeană.
De asemenea, FSE 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;
 Modernizarea continuă a bazei materiale, prin atragerea de fonduri din programe sau din
contracte.
6. Strategii privind cercetarea ştiinţifică 2020 - 2024
Cercetarea ştiinţifică la nivelul facultăţilor și departamentelor 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 suficiente pentru a se realiza obiectivele propuse

-

-

7. 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
o Publicarea în Proceeding-uri al Conferinţelor şi Sesiunilor internaţionale
o Publicarea rezultatelor cercetărilor în edituri internaţionale cu impact.
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8. 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.
9. Activităţi suport specifice marketingului educaţional
 Promovarea specializărilor facultăţii;
 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);
 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;
 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.
10. Activitatea de management
În activităţile de management, Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice îşi propune
următoarele:
 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;
 Aplicarea Hotărârilor Consiliului Facultăţii;
 Organizarea activităţii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Facultăţii;
 Stabilirea atribuţiilor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Facultăţii;
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Stabilirea de noi comisii de specialitate, dacă este cazul;
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;
Evidenţa strictă a cheltuielilor;
Creşterea veniturilor proprii ale facultăţii, atât prin atragerea de resurse suplimentare din
programe, contracte cu terţi, sponsorizări.

Aprobat în ședința Consiliului FSE din data de 27.02.2020
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