Aprobat Senat
_________________________

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
PLAN OPERAŢIONAL 2018

Avizat CA
_________________________

Obiective

1. Orientarea spre calitate şi
încurajarea performanţei în
învăţământ şi cercetare

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

1

Participarea studenţilor cu comunicări ştiinţifice la Conferinţe naţionale şi internaţionale.

2 000

Venituri proprii

2

Elaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate cotate ISI, indexate în baze de date
internaţionale şi comunicate la conferinţe internaţionale

10 000

Venituri proprii

3

Aplicarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, prelucrarea informaţiilor şi
optimizarea criteriilor de evaluare a activităţii personalului didactic specifice domeniului

4

Brevetarea rezultatelor cercetării desfasurate in facultate

5

Susţinerea/Crearea unui laborator pentru dezvoltarea şcolii doctorale - laborator de incubare a
afacerilor (Laboratorul de Cercetare în Inginerie Mecanică)

6

Publicarea de cărţi de specialitate, cursuri şi îndrumare de laborator pentru studenţi

7

Propunerea şi câştigarea unor granturi de cercetare pentru cadre didactice, doctoranzi şi studenţi cu
teme racordate la cerinţele naţionale şi UE

8

Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicare ştiinţifică, concursuri
pentru studenţi, workshop-uri: (ex: HARD&SOFT, ElStud, StudACE, 25h@USV, CERSTUD, BEST
DESIGN , Simpozion Inginerie - Practică - Industrie , Concurs creativitate tehnică FUN
MECHANICS, Tehnomus, Modtech, Concursul Naţional Studenţesc CONSENSUS, Olimpiada Locală
AFER, Olimpiada Naţională AFER; Simpozionul de Comunicare şi Relaţii Publice "Identitate şi
comunicare"; Conferinţa Internaţională "Discurs critic şi variaţie lingvistică"; Colocviul Internaţional
"Omul şi Mitul"; Concursul studenţesc "Mas que palabras", ICSED, Dincolo de amfiteatru, ).

9

Publicarea volumelor conferinţelor naţionale şi internaţionale desfăşurare în universitate (ex.
RSACVP)

Responsabil
Cadre didactice
Cadre didactice
Ceac facultate

6000

Venituri proprii

Cadre didactice

12

Pregătirea documentaţiei pentru rapoartele de autoevaluare a calităţii academice din USV şi a
anexelor comune programelor de studii.

13 Participare la întâlnirile de lucru solicitate de ARACIS.
14 Monitorizarea îndeplinirea indicatorilor de calitate ai USV.
Actualizarea bazei de date privind situaţia legală a acreditării, autorizării tuturor programelor de studii
15
din universitate şi a numărului de studenţi ce pot fi şcolarizaţi la fiecare program de studii.
Evaluarea materialelor de studiu în tehnologie ID conform procedurii "Actualizarea periodică a
16
materialelor de studiu dedicate programului de studiii ID" şi semnarea contractelor de cesiune
17 Publicare de materiale de studiu în tehnologie ID
Aplicarea chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi, prelucrarea informaţiilor şi
optimizarea criteriilor de evaluare a activităţii personalului didactic specifice domeniului conform
18
procedurii privind "Evaluarea periodică a performanţelor întregului personal implicat în programul de
studii ID"
19 Perfecţionarea personalului didactic implicat în programele de studiu ID

iunie
decembrie
martie

Indicatori estimaţi
____3___ manifestări
____20___ studenţi, masteranzi şi doctoranzi
___40____de lucrări din care:
minim _____ cotate ISI şi _____ BDI
__100___ % cadre didactice evaluate
___70__ % din nr. de studenţi CF

____ brevete
____ cereri de brevete înscrise la OSIM
____ laboratoare
____ centre
__5__ cursuri/cărţi/ dicţionare/ caiete de seminar
____ îndrumar laborator
decembrie
____ lucrări de specialitate
____ exemplare
____ granturi
____ proiecte depuse

7000

Venituri proprii
Sponsorizări

Dumitru Mihaila
Ionut Alexandru Cristea Florin
Pintescu

1000

Venituri proprii

Marcel Mîndrescu
Dumitru Mihăilă

10 Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar (ex. burse ERASMUS, POSDRU)

11 Evidenţierea şi premierea studenţilor cu merite deosebite

Termen

martie
mai

decembrie

__2__ de manifestări
____ concursuri
____ participanţi
__60__ studenţi participanţi
____ lucrări

__1__ publicaţii
____ volume
__15__ participanţi

500

Sponsorizare /
Venituri proprii ale
facultăţii

Decan

decembrie __10__ studenţi premiaţi

Raport şi anexe realizate (partea I)
Nr. întâlniri realizate / Nr. întâlniri propuse conform
propunerilor primite
Raport anual
Nr. rapoarte transmise/ Nr rapoarte aprobate
Nr. materiale de studiu:____
Nr. materiale de studiu:____
____% cadre didactice evaluate
____% din nr. de studenţi
____ participanţi
____ stagii

Aprobat Senat
_________________________

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
PLAN OPERAŢIONAL 2018

Avizat CA
_________________________

Obiective

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Acordarea de consultanţă privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare ale programelor de studii de
20
licenţă ID.

Nr. programe studii licenţă: ____

21 Avizarea rapoartelor de autoevaluare ale programelor de studii de licenţă ID.

Nr. de cursuri: ____

22 Implementarea materialelor de studiu ID pe platformele e-Learning
23

Depunerea de dosare de autoevaluare în vederea autorizării, acreditării şi evaluare periodică a unor
programe de studii

Realizarea de schimburi de informaţii şi experienţă cu alte instituţii de învăţământ superior de profil din
ţările UE - dezvoltarea de acorduri bilaterale de cooperare
Continuare sau iniţierea de mobilitati studenţi, doctoranzi cu alte ţări pentru efectuarea unor stagii de
25
pregătire universitară sau aplicaţii practice

Venituri proprii

Responsabil program: M. M.
Lupchian
Director departament
Cadre didactice

4000

Venituri proprii

Decan
Responsabil Erasmus FIG

200

Venituri proprii

Decan

2 000

Venituri proprii

Decan
Directori departament

500

iunie

24

2. Compatibilizarea
învăţământului cu orientările
europene şi adaptarea ofertei
educaţionale la cerinţele
pieţei, forţei de muncă şi
tendinţele demografice

Organizarea de mese rotunde cu tema: parteneriat absolvenţi / angajator / mediu de afaceri / mediu
26 universitar, mediu preuniversitar (ex. Cercetarea în psihologie şi ştiinţele educaţiei, Drumul de la
student la cadru didactic )
27 Organizarea de manifestări ştiinţifice zonale, naţionale şi europene
Promovarea ofertei educaţionale a facultăţilor prin elaborarea de materiale promoţionale şi realizarea
unui dialog cu viitorii absolvenţi de liceu - CONCURS STUDENT PENTRU O ZI, EDIȚIA A X-A,
28
CARAVANA USV ÎN REPUBLICA MOLDOVA, CARAVANA USV ÎN JUDEȚE LIMITROFE, ȘCOALA
ALTFEL
29

1. Orientarea spre calitate şi
încurajarea performanţei în
învăţământ şi cercetare

mai

35 Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale
Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică permanentă prin susţinerea unor publicaţii ştiinţifice proprii 36 facilitarea participării la conferinţe naţionale şi internaţionale şi a publicării lucrărilor ştiinţifice în reviste
de prestigiu
Elaborarea documentației pentru cereri de brevete de invenții în vederea creării depozitului
37
reglementar național

__20__acţiuni
__400__ elevi beneficiari
____ campanii de promovare

nr. paricipări/nr. studenți străini inscrisi

____ noi înregistrări în baza de date a absolvenţilor
Completarea bazei de date
____ bază de date actualizată
4 conferinţa

31

34 Organizarea unor expoziţii (Ex. Salveaza Satul Bucovinean)

3. Promovarea cercetării
ştiinţifice performante,
orientarea ei spre nevoile
societăţii şi racordarea la
tendinţele europene

__30__ colaborări
____ studenţi beneficiari
__2__ manifestări
____ participanţi
decembrie
____ beneficiari de practică comasată
____ convenţii de practică noi
____ manifestări
decembrie

30 Susținerea activității Aociației ALUMNI -USV

33 Diversificarea activităţilor de cercetare în cadrul centrelor de cercetare (ex.CCMAAF, CCCIG, CERC)

__1__ dosare pentru programe de studii universitare
de licenţă şi de masterat
____ acorduri

Participarea/vizitarea unor targuri de profil unde sunt prezente universitati din Europa pentru informare
asupra ofertelor educationale si pentru promovarea propriilor oferte

Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale (ex. Conferinta internationala organizata in
parteneriat cu Univ din Cernauti , ICSED 2017, Simpozion proect PSIWELL, etc.)
Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică permanentă prin susţinerea unor publicaţii ştiinţifice proprii 32 facilitarea participării la conferinţe naţionale şi internaţionale şi a publicării lucrărilor ştiinţifice în reviste
de prestigiu

Indicatori estimaţi
Nr. programe studii licenţă: ____

2 000

Sponsorizare /
Venituri proprii

Cadre didactice

decembrie __5__ articole

1 000

Sponsorizare / Granturi
Venituri proprii

Cadre didactice

decembrie

__5__ acorduri
____ expoziţie
____ conferinţe
____ colocvii
____ articole, ____contracte
____publicaţii, ____volume
____ granturi
____ documentaţii

38 Diversificarea activităţilor de cercetare în cadrul centrelor de cercetare

____ contracte
____granturi
____ cadre didactice implicate în proiecte

39 Organizarea unor expoziţii de inventică

____ expoziţie

40 Elaborarea de lucrări metodice şi materiale didactice pentru personalul din învăţământul preuniversitar

____ lucrări

Aprobat Senat
_________________________

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
PLAN OPERAŢIONAL 2018

Avizat CA
_________________________
3. Promovarea cercetării
ştiinţifice performante,
orientarea ei spre nevoile
societăţii şiObiective
racordarea la
tendinţele europene

Nr.
crt.

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor

41

Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste ale universităţii (ex: publicare în revista TECHNOMUS,
Analele FSEAP, Ecoforum, Revista de contabilitate, JACS )

42

Indexarea unor reviste în baze de date internaţionale ( ex: Analele FSEAP, Revista de turism
ECOFORUM, Education and Development - Resarch and Practice )

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

43 Continuarea activității de editare a Revistei AECE indexata ISI-Thomson şi a Revistei TEHNOMUS
44

Realizarea unei baze de date cu rezultatele colective sau individuale de cercetare din universitate ca
premisă a dezvoltării colaborărilor cu alte universităţi din ţară şi străinătate

45

Includerea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în cât mai multe proiecte de cercetare alături de
cadrele didactice

46

Cooptarea studenţilor / masteranzilor/ doctoranzilor în promovarea imaginii şi a ofertei educaţilonale a
universităţii

____ volume/an
Prodecan cercetare
500
1 000

Proiecte

Cadre didactice

Sponsorizări/
Venituri proprii

Cadre didactice

47 Realizarea unor ghiduri bilingve pentru studenţi
4. Crearea unui mediu
academic bazat pe un
parteneriat responsabil
student-personal academic

1. Orientarea spre calitate şi
încurajarea performanţei în
învăţământ şi cercetare

48 Organizarea de excursii de studii la agenţii economici

Realizarea de studii privind problemele studenţeşti (ex. "Ce se întâmplă cu absolvenții USV?",
"Motivația studenților de anul I", "Corectitudinea examenelor în USV ")

52

Parteneriate cu ONG-uri şi instituţii publice (de ex. ISJ Suceava, ISJ Botoşani, RO - Talent, Learning
for Life Society )

1000

Venituri proprii

Cadre didactice

6. Promovarea competenţelor
distinctive ale Universităţii în
comunitatea regională,
naţională şi internaţională

57

Susţinerea participării cadrelor didactice, a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor la conferinţe
internaţionale

58

Organizarea Școlilor de Vară „Limbă, Cultură și Civilizație Română”, Ediția a XIV-a şi a Şcolii de Vară
"Hospitality International Summer School - HISS", Ediţia a V-a, "DAP-USV-2017" editia I (FSEAP)

59 Universitate Anreprenorială (ex. Curs compteneţe antreprenoriale)

mai, iunie __20__ studenţi, masteranzi, doctoranzi

decembrie __2__excursii
5 evenimente de

____ studii
500

Venituri proprii

Cadre didactice

decembrie __2__ parteneriate
____ activităţi

55 Iniţierea/Continuarea unor programe de cooperare transfrontalieră

Preocupări privind imaginea universităţii şi a facultăţilor reflectată atât în publicaţiile proprii precum şi
în mass-media

__20__ studenţi, masteranzi, doctoranzi

____ training-uri

54 Promovarea facultăţilor în comunitatea regională prin activităţi cultural-artistice şi educative specifice

56

iunie

__1__ raport
____ bază de date

____ de sedințe de consiliere
carieră
____ participanţi conferinţă

53 Dezvoltarea unor activităţi de consultanţă ştiinţifică şi managerială

5. Întărirea dimensiunii
antreprenoriale a Universităţii
în vederea atragerii de
resurse financiare

decembrie

____ghid FSEAP

Consilierea şi orientarea viitorilor absolvenţi din USV în vederea integrarii eficiente pe piaţa muncii
(şedinţe de consiliere psihologică şi consiliere pentru orientarea în carieră şi evaluare psihologică,
49
Conferinţă cu tema "Dialog între reprezentanţi ai mediului economic regional şi studenţi din USV
privind competenţele specifice ale unui angajat de succes " )
Organizarea de traininguri de dezvoltare personală, consiliere de grup, work-shop-uri, întâlniri
consultative (ex.: „Construirea și motivarea echipei”, „Public speaking”, „Introducere în design
50
experimental și analiza bazelor de date”, „Planul meu de carieră”, "Comunicare interpersonală",
Evenimentul Biblioreca VIE. "Managementul crierei tale" )
51

Indicatori estimaţi
____ lucrări
____ articole
____ revistă FIM
____ baze de date
____ volume

Venituri proprii

1 000

Sponsorizări/
Venituri proprii

Decan
Directori departament

Cadre didactice

____acţiuni
____ sesiuni de formare
____competiţii sportive
____ programe
____ acorduri de colaborare
____ tipuri publicaţii de prezentare
____ tipuri de pliante
decembrie __2__ acţiuni în mass-media (spoturi radio, TV,
communicate de presă)
site + pagina FB
decembrie __2__ participări
____ studenți Ucraina,
____ studenti romani,
____ RM,
____ cadre didactice
____ traininguri/seminarii

Aprobat Senat
_________________________

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
PLAN OPERAŢIONAL 2018

Avizat CA
_________________________

Obiective

Nr.
crt.
60

7. Lucrări de consolidare,
reabilitare, RK, achiziţii şi
dotări

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Acţiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor
Consolidări
Consolidare beci pentru alimente
Reabilitări spații învățământ și cămine
Reabilitare amenajări exterioare şi sistematizare verticală
Reabilitare clădire şi refuncţionalizare pod Cămin studențesc nr. 1
Reabilitare corp A (instalații termice și înlocuire acoperiș + învelitoare)
Reabilitare cămin studențesc nr. 6 (clădire BICOM)
Reabilitare cămin studențesc nr. 7 (casa Jenica)
Reabilitare teren de sport
Reabilitare Corp D
Refuncţionalizare Ateneu M. Eminescu Gălăneşti
Alte cheltuieli de natura investițiilor
Măsuri conformare în vederea obţinerii autorizărilor ISU
Achiziții și dotări
Achiziție clădire BICOM
Achiziție casa Jenica
Modernizarea laboratoarelor şi/sau înlocuirea echipamentelor vechi cu altele de ultimă generaţie.

73 Modernizarea laboratoarelor şi/sau înlocuirea echipamentelor vechi cu altele de ultimă generaţie.
74 Modernizarea laboratoarelor şi/sau înlocuirea echipamentelor vechi cu altele de ultimă generaţie.
Obiective de investiții în continuare

8.1.Lucrări
de investi
Orientarea
spre ții
calitate şi
încurajarea performanţei în
învăţământ şi cercetare

Obiective de investiții noi
75 Cămin studențesc 945 locuri
Centrală termică proprie pe gaze naturale pentru încălzire şi apă caldă menajeră pentru punct termic
76 corp A (cu cazane, separat spațiile de învățământ, respectiv corpurile A, D, Sala de Sport și separat
pentru căminele C1, C2) (întocmire documentaţie SF+PT+DE)
Centrală termică proprie pe gaze naturale pentru încălzire şi apă caldă menajeră pentru punct termic
77 corp B (cu cazane, separat pentru spațiile de învâțământ, respectiv corpurile B, C, F, J și separat
pentru căminul C4) (întocmire documentaţie SF+PT+DE)
78 Campus universitar II - Amenajare teren şi Reţele de utilităţi
79 Laborator Psihodiagnostic. Laborator de Psihologie Experimentală.
80 Extindere laboratoare de învățământ și cercetare, știința și siguranța alimentului
81 Laborator tehnologii alimentare
82 Dotare microcantină

Costuri
estimate, RON

Sursa de finanţare

Responsabil

Termen

Indicatori estimaţi

conservare

