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PROGRAM  MANAGERIAL 
 

 

Având în vedere aspectele specifice calităţii de director al unui departament şi pe baza 

activităţii acumulate până în prezent, ţinând cont de buna colaborare cu conducerea 

facultăţii, cu coordonatorii de activitate didactică din departament şi cu toţi membrii 

departamentului I, vă supun atenţiei următoarele obiective pe care voi încerca a le duce 

la îndeplinire în anii următori. 

 

 

OBIECTIVE PROPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI MANAGERIAL 

 ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

 Imbunătăţirea nivelului de pregătire a studenților, care să le asigure o integrare 

rapidă pe piața muncii;  

 Actualizarea conţinutului programelor analitice la nivelul tuturor disciplinelor, în 

acord cu cele ale disciplinelor înrudite, în vederea evitării eventualelor 

suprapuneri;  

 Compatibilizarea programelor de studii cu cele la nivel naţional şi internaţional; 

 Îmbunătăţirea calităţii cursurilor, modernizarea metodelor de predare / învăţare; 

 Imbunătăţirea comunicării dintre cadrele didactice şi studenţi, în condiţiile unei 

implicări cât mai bune şi a seriozităţii din partea ambele părţi. 

 Sprijinirea şi încurajarea elaborării de materiale didactice care să vină în sprijinul 

pregătirii studenţilor; 
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 Dezvoltarea caracterului aplicativ al lucrărilor de laborator, prin însuşirea de 

tehnici şi metode noi de lucru în laborator; 

 Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare a departamentului şi încurajarea 

acestora de a participa la manifestări ştiinţifice studenţeşti; 

 Transparenţă şi corectitudine în evaluarea studenţilor; 

 Propuneri pentru inființarea unor noi programe de master şi cursuri 

postuniversitare şi implicarea membrilor departamentului în materializarea 

acestor propuneri.  

 

 

 ACTIVITATE DE CERCETARE 

 

 Încurajarea şi stimularea întregului corp profesoral al departamentului pentru 

participarea la competiţii naţionale şi internaţionale de finanţare de granturi; 

 Încurajarea formării şi dezvoltării unor colective de cercetare interdisciplinară, 

care să abordeze teme de actualitate; 

 Stimularea realizării de parteneriate şi colaborări cu Institute de cercetare, Centre 

de cercetare, Universităţi din ţară şi străinătate; 

 Identificarea şi atragerea de resurse pentru dotarea laboratoarelor de cercetare; 

 Utilizarea dotării existente în cadrul departamentului de către toţi membrii 

acestuia; 

 Asigurarea unui minim de materiale pentru uzul didactic şi al cercetării din 

resurse bugetare sau extrabugetare; 

 Incurajarea membrilor departamentului pentru publicarea în reviste cotate ISI; 

 Incurajarea cadrelor didactice şi a doctoranzilor de a participa la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

 Incurajarea organizării de cercuri ştiinţifice studenţeşti, sub îndrumarea cadrelor 

didactice; 

 Organizarea de simpozioane/workshop-uri de interes pentru cadrele didactice, 

doctoranzi și studenți. 

 

 

 ACTIVITATE IN CADRUL COMUNITATII ACADEMICE 

 

 Promovarea unui climat de lucru bazat pe colegialitate şi respect reciproc; 

 Promovarea unor bune relaţii de colaborare între conducerea departamentului şi 

membrii acestuia; 

 Sprijinirea membrilor departamentului pentru îndeplinirea criteriilor de 

promovare şi susţinerea promovării lor; 



3 

 

 Sprijinirea membrilor departamentului pentru obținerea atestatului de abilitare 

și pentru a obține calitatea de conducători de doctorat; 

 Sprijinirea dezvoltării profesionale a membrilor departamentului prin încurajarea 

și susținerea mobilităților academice în ţară şi în străinătate; 

 Incurajarea iniţiativei personale a membrilor departamentului şi a dialogului 

pentru rezolvarea problemelor profesionale, manageriale, financiare; 

 Identificarea unor modalităţi de recompensare a cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică; 

 Atragerea de resurse umane tinere; Utilizarea resursei umane reprezentate de 

doctoranzi şi antrenarea lor în activitatea didactică şi de cercetare; 

 Stimularea studenţilor de a participa la concursuri profesionale şi manifestări 

ştiinţifice;  

 Transparenţa actelor decizionale şi manageriale; Luarea hotărărilor 

fundamentale prin consultare şi consens; 

 Colaborarea permanentă cu Decanatul Facultăţii de Farmacie şi cu organele de 

conducere de la nivelul Universităţii; 

 Promovarea imaginii și prestigiului Facultății prin implicarea membrilor 

departamentului în toate activitățile organizate la nivel instituțional. 
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