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FACULTATEA ELECTROMECANICĂ NAVALĂ 

PLAN OPERATIONAL 2018-2019 
 

Planul Operaţional al Facultăţii de Electromecanică Navală este corelat în general cu misiunea 

învăţământului superior din Romania şi în special cu misiunea Universităţii Maritime Constanţa, 

stabilind acţiuni şi măsuri pentru anul universitar 2018-2019, în vederea desfăşurării corespunzătoare a 

activităţii academice, administrativ - financiare şi sociale din facultate.  

Principalele problematici avute în vedere pentru realizarea acestor obiective pe parcursul anului 

universitar 2018-2019 vor fi următoarele: 

 
1. Obiectiv strategic privind structura instituţională 

 
 

I.1.1.Creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne şi a platformei e-learning în 

procesul didactic din programele de studii licenţă şi master; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

 

2. Obiectiv strategic privind activitatea didactică 

2.1. Dezvoltarea colaborărilor cu agenţii economici la nivel local, regional şi naţional, firme 

de shipping în scopul derulării de activităţi de formare a resursei umane, practică/internship, de 

cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic, culturale şi sportive; 

Termen: permanent,· 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

2.2. Asigurarea educaţiei complementare în domeniul comunicării, antreprenoriatului, 

marketingului, al dezvoltării în cariera; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

2.3. Atragerea pentru cariera didactică şi de cercetare a celor mai performanţi tineri 

(masteranzi şi doctoranzi); 

              Termen: permanent,· 

              Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 



 

2.4. Sprijinirea implementării tehnicilor şi metodelor de predare/ învăţare/ evaluare de tip e 

learning. 

             Termen: permanent,· 

             Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii departamentelor. 

 
 

2.5.Implementarea unui sistem de management al calităţii, prin includerea activă a studenţilor, 

cadrelor didactice, absolvenţilor şi angajatorilor în comisii constituie pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii. În acest scop este necesară definirea domeniilor de asigurare a calităţii pe baza cărora se vor 

stabili strategiile şi politicile de dezvoltare; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii  departamentelor. 

 
2.6. Organizarea activităţilor de consiliere şi de orientare în carieră a studenţilor prin acordarea 

unei atenţii sporite nevoilor de învăţare şi de motivare; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

2.7. Realizarea unor prezentări atractive a programelor de studii in limba engleză ceea ce va 

determina atragerea unui număr mai mare de studenţi străini (dezvoltarea de instrumente flexibile de 

promovare a ofertei educaţionale în limbi străine, site-ul universităţii, Ghidul studentului, Broşura 

universităţii, broşuri ale programelor de studii, standuri de prezentare etc.); 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

2.8. Integrarea studenţilor din programele de master în proiectele de cercetare ştiinţifică ale 

universităţii; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

2.9. Dezvoltarea Universităţii ca furnizoare de formare continuă pnn orgamzarea unor 

structuri instituţionale dedicate; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

 

 

 



3. Obiective privind politica de resurse umane 

3.1. Organizarea concursurilor de recrutare a personalului necesar în implementarea contractelor 

de cercetare, fonduri structurale şi programe comunitare; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
3.2. Verificarea şi centralizarea statelor de funcţii pentru personalul didactic; 

         Termen: permanent; 
        Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 

 

3.3. Valorificarea eficientă a înaltului potenţial uman existent şi se va încuraja în continuare 

cercetarea prin plata parţială a publicării articolelor ştiinţifice, reducerea regiei percepute de 

universitate din valoarea proiectelor şi contractelor de cercetare, stimulându-se obţinerea unui 

număr cât mai mare de astfel de contracte sau lăsarea unei cote din regia percepută de 

universitate la dispoziţia departamentului din care face parte echipa de cercetare; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
3.4.0rganizarea unor activităţi complementare şi creşterea componentei participative a tuturor 

celor interesaţi în activităţi pe care universitatea le poate crea în baza resurselor financiare, a 

resurselor de personal, a dotărilor sale. 

Termen: permanent; 

            Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
3.5. Urmărirea creşterii mobilităţii doctoranzilor, a perioadelor de cercetare efectuate în 

laboratoare şi centre de cercetare de la universităţile partenere, prin participarea la cele mai importante 

manifestări ştiinţifice organizate la nivel naţional şi internaţional, programe post-doctorale în 

străinătate, acces garantat la toate bazele internaţionale de date. 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
1.4. Obiective privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare 

4.1. Elaborarea şi implementarea în fiecare departament a unei strategii şi a unui plan de măsuri 

pe termen scurt şi mediu privind dezvoltarea activităţii de cercetare, în concordanţă cu indicatorii 

stabiliţi la nivelul conducerii universităţii; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 

4.2. Publicarea revistelor indexate ale universităţii, prin încurajarea membrilor corpului didactic 

să işi publice rezultatele activităţilor în articole, organizarea anuală a conferinţelor de specialitate şi 



a sesiunii de manifestări ştiinţifice a studenţilor; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
4.3. Sprijinirea şi încurajarea manifestărilor ştiinţifice concretizate în simpozioane, seminarii, 

congrese ştiinţifice etc., cu caracter naţional şi internaţional; 

Termen: permanent; 

            

           Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
4.4. Mentenanţa platformei multicomplexă în scopul susţinerii participării la competiţii pentru 

câştigarea de granturi internaţionale. 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii departamentelor. 

 
4.5. Diseminarea informaţiilor privind calendarul competiţiilor naţionale şi internaţionale pentru 

finanţarea proiectelor de cercetare, dezvoltarea infrastructurii de cercetare, activitaţile de mobilitate 

a cercetătorilor, precum şi a informaţiilor privind opo1iunităţile de parteneriat naţional şi internaţional 

pentru cercetare; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii  departamentelor. 

 

 

1.5. Obiective privind dezvoltarea relaţiilor internaţionale 

5. I.Creşterea numărului de acorduri de colaborare, a deplasărilor în străinătate ale 

personalului didactic şi de cercetare, a studenţilor ERASMUS outgoing dar şi incoming; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
5.2. Concentrarea eforturilor pentru mobilitatea personalului didactic; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 

5.3. Dezvoltarea în continuare a relaţiilor stabilite de universitate cu alte structuri similare prin 

intermediul IAMU, BSUN; 

Termen: permanent; 

 

 Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 



 

5.4. Realizarea şi menţinerea la zi a unor pagini web moderne a universităţii şi facultăţilor, în 

limba engleză, care să furnizeze informaţii utile studenţilor, cadrelor şi comunităţii, promovând într 

un cadru coerent, integrat imaginea universităţii. 

             Termen: permanent; 

             Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii departamentelor.  

 
5.5. Iniţierea şi coordonarea Festivităţilor de deschidere a anului universitar 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
5.6. Sprijinirea activităţii de marketing universitar a organizării Admiterii; 

Termen: permanent,· 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
5.7. Promovarea imaginii Universităţii în rândul absolvenţilor de liceu, în vederea recrutării 

viitorilor studenţi prin efectuarea de vizite periodice la liceele din oraş/judeţ/judeţele limitrofe şi la 

firmele şi companiile de interes pentru universitate; 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
5.1O. Identificarea, contactarea şi dezvoltarea relaţiilor cu firmele şi agenţii economici care 

pot oferi locuri de muncă pentru absolvenţii UMC; 

             Termen: permanent; 
 

            Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii departamentelor.  

 
5.11. Intensificarea participarii la conferinţele de presă susţinute de purtătorul de cuvânt al 

universităţii. 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii  departamentelor. 

 
5.12. Sprijinirea studenţilor străini pentru integrare academică şi social 

Termen: permanent,· 

         Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii departamentelor. 

 
5.13. Punerea la dispoziţie a informaţiilor pentru actualizarea site-ului în limba engleză 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii  departamentelor. 

 



1.6.0biective privind management antreprenorial, transparent şi corectitudine 

administrativă 

6.1. Promovarea libertăţii academice, onestităţii şi integrităţii, a independenţei în gândire, a 

conducerii participative în toate activităţile, combaterea exclusivismului şi marginalizării sociale; 

Termen: permanent,· 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

6.2. Promovarea ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, standardelor morale, libertăţii 

academice, deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinţifică internaţională şi în spiritul culturii şi 

civilizaţiei europene 

Termen: permanent,· 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

6.3. Instituirea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare, cercetare 

ştiinţifică şi educaţie 

Termen: permanent,· 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

6.4. Promovarea unor raporturi de dialog deschis şi constructiv cu reprezentanţii organizaţiilor 

studenţeşti care, prin activitatea lor, pot aduce o contribuţie importantă la politica şi strategiile de 

ordin social. 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
 

6.5. Dezvoltarea platformei online prin intermediul căreia studenţii să-şi poată vizualiza 

situaţia şcolară şi diverse comunicări necesare 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 
6.6. Incurajarea folosirii acestor platforme şi a noilor tehnologii pentru a facilita comunicarea 

didactică şi activităţile de predare-învăţare. 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii  departamentelor. 

 
6.7. Îmbunătăţirea calităţii managementului academic şi administrativ la nivel de universitate, 

facultăţi, departamente, direcţii, servicii, birouri, compartimente, prin întocmirea şi actualizarea 

permanentă a: Manualului Procedurilor, Regulamentului de ordine interioară; 



   Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii departamentelor. 

 

6.8. Raportarea datelor solicitate pe platformele de ranking universitar. 

Termen: permanent; 

Responsabili: Conducerea Facultatii de Electromecanica Navala, Directorii   departamentelor. 

 

 

Decan,  

Facultatea Electromecanică Navală 

Conf. univ. dr. ing. Omocea Ion 

 


