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Plan operaţional 2010 
 
 
 
Domeniu/ 
Obiectiv/ 
Acţiuni propuse 

Cuantificare obiectiv Costuri estimate/ 
Surse de finanţare 

Responsabil Termen 

I. ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
I.1 Promovarea ofertei 
educaţionale (2010/2011) a UVT, 
în ţară şi în străinătate 

 150.000 lei 
Venituri proprii ale 
UVT 

Rector 
Prorectorii cu activitatea 

didactică 
Cancelar UVT 
Decani 

Ian. 15 % 
Febr.  20% 
Mart. 25% 
Apr. 20% 
Mai 10% 
Iun. 10% 

1. Designul, editarea şi 
multiplicarea materialelor 
informative pentru promovarea 
ofertei educaţionale a UVT 

Materiale pe suport hard: 
Banner  
Poster: 600 
Booklet 
Flyer: 20.000 
Cuantificare din suma necesarului 

estimat intern pentru zona de vest a 

ţării, necesarul negociat cf. contract 

60.000 lei 
VP ale UVT 

Cancelarul UVT 
Decanii 

Martie 

2. Tipărirea şi difuzarea afişelor şi 
flyerelor de promovare a ofertei  
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promovare externă şi estimare târg. 
Materiale în format digital: 
CD, memory-stick 
Cuantificare cf. opţiunilor interacţiuni 

în cadrul târgurilor de ofertă 

educaţională 
3. Organizarea de întâlniri ale 
membrilor Biroului Senatului, 
conducerii Facultăţilor, cadrelor 
didactice ale U.V.T. cu elevii din 
clasele a XI-a şi a XII-a de la 
liceele din zona de Vest a ţării 

7 + 22 + 56 =  
85 întâlniri 
 
 
 
 

   

4. Promovarea ofertei educaţionale 
în cadrul liceelor din zona de vest a 
ţării. 
a. Obţinerea suportului şi a 
colaborării din partea 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 
b. Organizarea transportului, a 
interacţiunii cu elevii în cadrul 
liceelor / punctelor de informare. 
c. Organizarea culegerii şi 
sintetizării datelor de contact ale 
elevilor pentru baza de lucru în 
promovarea electronică. 
d. Organizarea procesului de 
fidelizare posteveniment 

85 de licee vizitate 
Întocmirea bazei de date 

 

10.000 lei 
VP ale UVT 

Cancelarul UVT 
Decanii 

Februarie-mai 

5. Prezenţa UVT în emisiunile de 
radio şi TV pentru promovarea 
ofertei educaţionale 

Evaluarea apariţiilor media 
Nr. de apariţii/intervale de audienţă 
10 emisiuni TV şi radio 

20.000 lei 
VP ale UVT 

Rector 
Cancelarul UVT 
Prorectorul cu activitatea 

didactică 
Decanii 

Martie-iulie 
2010 

6. Prezentarea ofertei educaţionale 
a U.V.T. pentru 2010/2011 pe site-

Identificarea pe pagina principală a 
site-ului  UVT: 

2.000 lei 
VP ale UVT 

Prorector cu activitatea 
didactică 

Februarie 
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ul Universităţii. Layout adaptat 
promoţiei educaţionale şi conţinut 
informaţii structurat pentru oferta 
adresată absolvenţilor de liceu 

1. informaţii pentru domeniile şi 
specializările ofertate; 

2. informaţii cu privire la 
calendarul admiterii şi condiţii; 

3. informaţii cu privire la cazări, 
burse, viaţă studenţească; 

4. număr de vizitatori pe pagina 
principală şi pe paginile 
secundare ale facultăţilor. 

 

Cancelarul UVT 
Decanii 

7. Prezentarea ofertei educaţionale 
a U.V.T. pentru 2010/2011 în 
străinătate 

4 prezentări    

8. Participarea la târgurile de ofertă 
educaţională organizate în ţară 
a. Identificarea celor mai potrivite 
oferte de târg. Criterii ce vor sta la 
baza selecţiei ofertelor: 
- aria geografică ţintă 
- promovarea internă şi 

internaţională a evenimentului 
- suportul informativ al 

evenimetului în format hard si 
soft 

- tirajul suportului informativ al 
evenimentului 

- facilităţi 
- costul de închiriere pe metru 

pătrat suprafaţă de expunere 
personalizată 

b. Organizarea culegerii şi 
sintetizării datelor de contact ale 
elevilor pentru baza de lucru în 

Nr. de vizitatori/ediţie/stand 
expoziţional 
4 evenimente naţionale 

20 000 lei 
VP ale UVT 

Cancelarul UVT 
Decanii 

Martie-mai 
Octombrie-nov. 
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promovarea electronică. 
c. Organizarea procesului de 
fidelizare posteveniment 
9. Participarea la târgurile de ofertă 
educaţională organizate în 
străinătate. Criterii ce vor sta la 
baza selecţiei ofertelor: 

- aria geografică ţintă 
- promovarea internă şi 

internaţională a 
evenimentului 

- suportul informativ al 
evenimetului în format hard 
si soft 

- tirajul suportului informativ 
al evenimentului 

- facilităţi 
- costul de închiriere pe metru 

pătrat suprafaţă de expunere 
personalizată 

 

Vizibilitatea manifestării 
Nr. de vizitatori/ediţie/stand 
expoziţional 
 

28.000 lei 
VP ale UVT 

 Martie-iulie 
2010 

10. Zilele „Porţilor Deschise” la 
Universitatea de Vest din 
Timişoara 

a. Programul evenimentului 
b. Promovarea evenimentului 
c. Organizarea evenimentului pe 

domenii de studii de 
licenţă/facultăţi 

d. Organizarea culegerii şi 
sintetizării datelor de contact 
ale elevilor pentru baza de 
lucru în promovarea electronic 

e. Organizarea procesului de 

Nr. de vizitatori. 
Evaluarea apariţiilor media 

10.000 lei 
VP ale UVT 

 a. 05.02.2010 
b. 10.02-

10.03.2010 
c. 10.02-

13.03.2010 
d. 10 februarie 

– 13 martie 
e. 10 febr. – 

iulie 2010 
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fidelizare posteveniment 
 

LICENŢĂ 
I.2 Pregătirea admiterii la ciclul 
de studii de licenţă la UVT 
pentru anul universitar 
2010/2011 

22.000 studenţi 220.000 lei 
Venituri proprii ale 
UVT 

Rector 
Prorectori cu activitatea 

didactică 
Decanii facultăţilor 

Ian.- iulie 2010 

1. Colectarea ofertei educaţionale a 
facultăţilor şi aprobarea Senatului 
privind oferta pentru 2010/2011. 
Transmiterea ofertei la minister 

  Rector 
Prorector cu activitatea 

didactică 
Decanii facultăţilor 

Ianuarie 2010 
 
 
 

2. Elaborarea metodologiei de 
admitere la UVT şi a 
metodologiilor pe Facultăţi. 
Aprobarea în Senat a metodologiei 
UVT 

Februarie 2010 

3. Prezentarea metodologiilor de 
admitere la UVT şi la diferite 
Facultăţi pe site-ul Universităţii şi 
al Facultăţilor 

 

4. Repartizarea locurilor 
subvenţionate de la buget/taxă, pe 
domenii şi specializări/programe de 
studii 
5. Organizarea concursului de 
admitere conform metodologiei 
aprobate 
I.3. Evaluarea volumului de ore 
(curs, seminar, laborator, 
practică) care trebuie efectuate 
în anul universitar 2010/2011 şi 
elaborarea statelor de funcţii 

   Mart.-iul. 2010 
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1. Evaluarea volumului de ore 
aferent fiecărui program şi 
elaborarea statelor de funcţii pe 
catedre 

  Rector 
Prorectori cu activitatea 

didactică 
Decanii facultăţilor 

Martie 2010 
 

2. Analiza statelor la nivelul 
facultăţilor din punctul de vedere al 
costurilor şi veniturilor 

 Aprilie 2010 

3. Analiza statelor de funcţii la 
nivelul conducerii universităţii 

 Iunie 2010 
 

4. Aprobarea statelor de funcţii în 
Senat 

 Iulie 2010 

I.4. Evaluarea periodică a 
specializărilor/programelor de 
studiu de licenţă existente în 
oferta educaţională a 
Universităţii 

20 programe  Rector 
Prorectori cu activitatea 

didactică 

Ian - dec 2010 

1. Identificarea acelor programe 
din oferta educativă existentă care 
trebuie acreditate sau reacreditate 

    

2. Pregătirea dosarelor de 
autoevaluare 

3. Prezentarea şi aprobarea 
dosarelor de autoevaluare în 
Senatul Universităţii 

4. Organizarea transmiterii 
dosarelor de autoevaluare la 
A.R.A.C.I.S. 
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5. Derularea procesului de evaluare 
a specializării/programului 
împreună cu reprezentanţii 
A.R.A.C.I.S. 
I.5. Lărgirea ofertei educaţionale 
de studii de licenţă la UVT 

13 programe 430.000 lei 
Venituri proprii 

Rector, Prorectori cu 
activitatea didactică 
Decanii 

Ian – dec. 2010 

1. Colectarea de noi oferte 
educaţionale ale facultăţilor 
 
 
 

9 programe L.E. 
2 programe L.F. 
4 programe L.R. 
4 programe interdisciplinare 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Pregătirea dosarelor de 
autoevaluare 

3. Analiza dosarelor de 
autoevaluare şi aprobarea lor în 
Senatul Universităţii 
4. Transmiterea dosarelor de 
autoevaluare la A.R.A.C.I.S. 

5. Derularea procesului de evaluare 
a specializării/programului 
împreună cu reprezentanţii 
A.R.A.C.I.S. 
I.6. Organizarea sesiunilor de 
examene şi de licenţă 

    

1. Colectarea datelor privind 
numărul examenelor din fiecare 
sesiune şi planificarea sălilor 

   Ian. – sept. 
2010 

2. Elaborarea regulamentului de 
examen de licenţă pentru cele două 
sesiuni şi afişarea acestuia pe 

Ianuarie 2010 
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site-ul Universităţii 
3. Elaborarea regulamentelor de 
examen de licenţă la nivelul 
fiecărei facultăţi şi afişarea pe 
site-ul facultăţilor, precum şi la 
avizierele facultăţilor 

Februarie 2010 

4. Colectarea propunerilor 
facultăţilor privind comisiile de 
licenţă şi  aprobarea acestor comisii 
în Senat 

Mai 2010 

I.7. Organizarea mobilităţii 
studenţilor la studii de licenţă, 
peste hotare şi în ţară 

    

1. Informarea studenţilor privind 
posibilităţile de mobilitate 

  Rector 
Prorector responsabil Licenţă 
Decanii, Prorector responsabil 

Relaţii Internaţionale 

 

2. Formarea comisiilor de selecţie a 
studenţilor candidaţi 

3. Comunicarea rezultatelor 
selecţiei 

I.8. Organizare de verificări   Rector, Prorector responsabil 
Licenţă, Decanii 

 

1. Verificarea desfăşurării 
procesului de învăţământ conform 
orarului afişat 

11 facultăţi    

2. Verificarea, ţinerea evidenţei la 
zi a următoarelor documente: 
numărul studenţilor cu şi fără taxă; 
procese verbale de examen; 
registru matricol 

6 facultăţi    

3. Verificarea existenţei de 
proceduri scrise pentru 
echivalarea/recunoaşterea 
creditelor şi a respectării acestor 

11 facultăţi    
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proceduri 
4. Verificarea corectitudinii 
pontajelor întocmite de 
catedre/departamente 

11 facultăţi    

5. Verificarea contractelor de studii 
ale studenţilor 

11 facultăţi    

 

MASTERAT, DOCTORAT 
I.9 Lărgirea ofertei educaţionale 
a UVT 

    

Extinderea programelor de 
masterat (inclusiv programe 
interdisciplinare) în limba engleză 
şi în limba română 

2 programe în LE 
2 programe în LR, 
din care 1 program interdisciplinar 
(1LE şi 1LR) 

430.000 lei 
Venituri proprii ale 
UVT 

Rector 
Prorectorii cu activitatea 
didactică (Licenţă şi Master) 
Decanii 

Trim. I 2010 

I.10 Creşterea numărului de 
studenţi la ciclul de Master şi la 
Modulul II al DPPD 

+1570 studenţi  Rector, Prorectorul cu 
activitatea didactică, Master 
Decanii 
Director DPPD 
 

Febr.- oct 2010 

1. Extinderea programelor de 
masterat (inclusiv programe 
interdisciplinare) in limba engleză 
şi în limba română 

2 programe in LE 
2 programe in LR 
 

   
 
 

2. Elaborarea metodologiei de 
admitere şi afişarea acesteia 

  Februarie 2010 

3. Repartizarea locurilor pentru 
concursul de admitere 

  Martie 2010 

4. Organizarea concursului de 
admitere la 11 facultăţi şi DPPD 

  Iulie-sept. 2010 

5. Modernizarea ofertei de studii la 
nivelul şcolilor doctorale 

2 LE   
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6. Promovarea programelor 
POSDRU în cadrul Şcolilor 
doctorale 

   

7. Implicarea studenţilor 
masteranzi în temele de cercetare 
ale catedrelor 

 Prorectorul cu activitatea 
didactică, Master 
Decanii facultăţilor 

Oct. 2010 

I.11 Creşterea numărului de 
doctoranzi la zi şi a 
participanţilor la programele 
postdoctorale 

+ 47  Prorectorul cu activitatea 
didactică, Doctorat 
Decanii 

 

1. Modernizarea ofertei de studii la 
nivelul şcolilor doctorale 

    

2. Promovarea programelor 
POSDRU în cadrul şcolilor 
doctorale 
3. Atragerea unor cadre didactice 
valoroase, din ţară şi străinătate, 
pentru susţinerea unor prelegeri 
4. Implicarea studenţilor doctoranzi 
în temele de cercetare ale 
catedrelor 
I.12 Creşterea calităţii activităţii 
doctorale 

  Prorectorul cu activitatea 
didactică, Doctorat 
Decanii 

 

1. Creşterea numărului de 
doctoranzi prin finanţarea de burse 
prin POS DRU 

20    

2. Sprijinirea doctoranzilor pentru a 
efectua stagii la universităţi 
partenere din străinătate 

10 

3. Efectuarea de doctorate în 
cotutelă 

2 
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II. CERCETARE 
 
II. 1 Iniţierea Programului UVT 
750 

    

Analiza şi întocmirea unei strategii 
interne privind cercetarea ştiinţifică 

1. Actualizarea strategiilor cercetării la 
fiecare facultate 

 Secretari ştiinţifici, facultăţi 
 

Mart.2010 
 

2. Actualizarea strategiei de cercetare 
UVT (elaborare, aprobare Senat, 
postare pe site) 

Prorector Cercetare 
 

Apr. 2010 
 

3. Elaborarea planului de măsuri de 
aplicare a strategiei Programului UVT 
750 

Biroul Senatului Mai 2010 

II.2 Consolidarea unităţilor de 
cercetare ştiinţifică / creaţie 
artistică ale UVT 

    

 1. Actualizare statute Centre de 
Excelenţă în Cercetare Ştiinţifică, 
Centre de Cercetare Ştiinţifică, Centre 
de Excelenţă în Creaţia Artistică, 
Centre de Creaţie Artistică 

 Directori Centre 
Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 
 

Apr. 
 

2. Acreditarea / reacreditarea Centrelor 
la nivelul Senatului UVT – minim 11, 
câte 1 centru / facultate 

 Directori Centre 
Secretari științifici facultăţi 
DCSMP 
Prorector Cercetare 

Mai 

3. Acreditarea / reacreditarea Centrelor 
la nivelul CNCSIS şi al altor 
organisme de acreditare naţionale – 
minim 3 pe UVT 

Eventuale taxe: 
75.000 / fond UVT 

Directori Centre 
Prorector Cercetare 

Permanent 

II.3 Creşterea participărilor la 
competiţiile de proiecte finanţate 

50 proiecte depuse (în funcţie de 
oportunităţi de finanţare) 

Cofinanţare UVT 
(unde este cazul) 

Cadre didactice UVT 
DCSMP 

Permanent 
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pe plan naţional 25 proiecte câştigate (în funcţie de 
oportunităţi de finanţare) 

20.000 lei /Fondul 
cercetării din UVT 

Prorector Cercetare 

 

II.4 Creşterea participărilor la 
competiţiile de proiecte finanţate 
pe plan internaţional 

15 proiecte depuse 
25 proiecte câştigate 

Cofinanţare UVT 
(unde este cazul) 
20.000 lei /Fondul 
cercetării din UVT 

Cadre didactice UVT 
DCSMP 
Prorector Cercetare 

Permanent 
 

 

II.5. Optimizarea gestionării 
proiectelor de cercetare 

    

 1.Măsuri pentru gestionarea optimă a 
contractelor de cercetare (prin SAP şi 
site-ul DCSMP) 

Dezvoltare 
infrastructură 
DCSMP 
10.000 lei /Fondul 
cercetării din UVT 

DCSMP 
Secretari științifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Permanent 

 2. Regulament (realizare, aprobare) de 
constituire a Fondului Cercetării din 
UVT 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 
Senat 

Aprilie  

 3. Constituirea Fondului Cercetării din 
UVT 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 
DGA 

Mai – dec. 

 4. Rapoarte privind cercetarea 
ştiinţifică pentru fiecare facultate pe 
anul 2009 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
 

Martie  

 5. Raport al activităţilor privind 
cercetarea ştiinţifică din UVT pe 
anul 2009 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Aprilie 

 6. Evaluarea activităţii de management 
al proiectelor 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Decembrie  

II.6. Creşterea obiectivităţii 
evaluării activităţilor de 
cercetare ştiinţifică din UVT şi 
premierea celor mai valoroase 
realizări 
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 1. Stabilirea de criterii unitare privind 
evaluarea activităţilor cadrelor 
didactice şi ale cercetătorilor din UVT 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector cercetare 

Febr. 
Mart. 

2. Regulament de acordare a premiilor 
pentru activitatea cadrelor didactice şi 
a cercetătorilor din UVT (inclusiv 
premierea articolelor publicate în 
reviste cu factor de impact ISI). 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 
Senat 

Martie 
Aprilie 

3. Ceremonie de acordare a premiilor 500.000 lei / 
Fondul cercetării 
din UVT 

Prorector Cercetare 
Senat 

Mai 
(Ziua UVT) 

II.7. Stimularea activităţilor de 
patentare şi transfer tehnologic 
către mediul de afaceri 

    

 1. Realizarea de unităţi tip start-up şi 
spin-off – minim 2 unităţi 

200.000 lei / 
Fondul cercetării 
din UVT 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Permanent 

2. Măsuri de susţinere a activităţilor de 
patentare 

200.000 lei / 
Fondul cercetării 
din UVT 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Permanent 

3. Premierea patentelor 20.000 lei / Fondul 
cercetării di UVT 

Biroul Senatului Decembrie  

4. Măsuri de susţinere / promovare a 
activităţilor de transfer tehnologic 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Permanent+63 

II.8 Creşterea vizibilităţii 
naţionale şi internaţionale a 
publicaţiilor periodice ale UVT 

    

 1. Regulament / Statut de organizare al 
Colegiului Editorilor Revistelor din 
UVT 

 Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Mai 

2. Instruiri periodice cu editorii şi 
secretarii de redacţie ai revistelor din 
UVT – realizate de reprezentanţi ai 
marilor edituri din străinătate (minim 

10.000 lei / Fondul 
cercetării din UVT 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Iunie 
Septembrie 
Decembrie 
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3/an) 
3. Realizarea bazei de date cu revistele 
UVT pe site-ul UVT 

 DCSMP 
Editori reviste 
Prorector Cercetare 

Decembrie  

4. Analiză publicaţii periodice UVT 
Schimb de periodice la nivel naţional 
şi internaţional 

 Editori reviste 
Birou Senat 
(partener BCUT) 

Aprilie 

5. Creşterea numărului revistelor UVT 
clasificate B şi B+ de către CNCSIS 
(+2 reviste / an) 

 Editori reviste 
Prorector Cercetare 

Decembrie  

6. Promovarea revistelor UVT în 
categoria A (CNCSIS) – cel puţin 1 
revistă. Premierea editorilor revistelor 
din categoria A 

20.000 lei / Fondul 
cercetării din UVT 

Editori şefi reviste 
Prorector Cercetare 

Decembrie  

7. Editarea unui Buletin al UVT 10.000 lei (din 
vânzare) 

Birou Senat 
Editura UVT 

Iulie 
Decembrie 

II.9 Creşterea vizibilităţii 
naţionale şi internaţionale a 
publicaţiilor neperiodice (cărţi) 
ale UVT 

    

 1. Promovarea publicaţiilor 
neperiodice pe site-ul UVT şi DCSMP 

 Birou Senat 
DCSMP 
Editura UVT 

Iulie, 
Decembrie 

2. Elaborarea şi difuzarea materialelor 
de promovare a publicaţiilor 
neperiodice în format tipărit (fluturaşi, 
broşuri, afişe, postere) 

10.000 lei (din 
vânzare) 

Birou Senat 
Editura UVT 

Permanent 

3. Participarea la târguri de carte 20.000 lei / 
vânzare cărţi + 
sponsorizare 

Birou Senat 
Editura UVT 

Permanent 

II. 10. Optimizarea 
performanţelor profesionale ale 
personalului implicat în 
activitatea de cercetare 

Participarea personalului la cursuri de 
perfecționare, seminarii, workshop-uri 
etc. – minim 20 persoane 

20.000 lei / Fondul 
cercetării din UVT 
+ buget proiecte 

Birou Senat 
Directori proiecte 
DCSMP 

Permanent 
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II. 11. Stimularea creaţiei 
studenţeşti prin acordarea de 
premii 

    

 1. Organizarea de seminarii 
studențești, inclusiv la nivel 
interdisciplinar – 3 seminarii 
(1 interdisciplinar) 

30.000 lei / Fondul 
cercetării din UVT 
+ sponsorizări 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Iunie 
Octombrie 
Decembrie 

2. Participarea studenţilor la 
organizarea evenimentului 
„Ziua Porţilor Deschise la UVT” 

30.000 lei / fonduri 
UVT 

Decanii facultăţilor 
Organizaţiile studenţeşti din 

UVT 
Cancelar UVT 

Mai 

3. Regulament de acordare a premiilor 
studenţilor de elită 

 
 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Birou Senat 

Martie 
Aprilie 

4. Ceremonie de acordare a premiilor 20.000 lei / Fondul 
cercetării din UVT 

Consilii Facultăţi 
Birou Senat 
Senat 

Mai 
(Ziua UVT) 

II. 12. Creşterea numărului de 
studenţi implicaţi în activităţi de 
cercetare 

    

 1. Implicarea studenţilor în realizarea 
proiectelor de cercetare, POS DRU şi 
de alte tipuri – minim 5 proiecte 

 Directori proiecte 
Secretari ştiinţifici facultăţi 

Permanent 

2. Crearea unui program de încurajare 
şi dezvoltare a cercetării studenţeşti 

200.000 lei / 
Fondul cercetării 
din UVT 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Iunie 

3. Desfăşurarea de sesiuni de cercetare 
ştiinţifică studenţească – minim 3 

200.000 lei / 
Fondul cercetării 
din UVT 

Secretari ştiinţifici facultăţi 
Prorector Cercetare 

Iunie  

4. Acordarea de burse doctorale prin 
proiecte finanţate din fonduri 
structurale – POS DRU – 
minim 2 proiecte 

400.000 lei 
contribuția UVT 

Directori Şcoli Doctorale 
Prorector Doctorate 

Octombrie  

5. Sprijinirea doctoranzilor pentru 250.000 lei / Directori Şcoli Doctorale Octombrie  



16 
 

efectuarea de stagii de cercetare în 
străinătate (pentru finalizarea tezelor) 
– minim 4 acorduri cu universităţi din 
ţară, 2 universităţi europene; 
monitorizare activităţi 

Fond UVT Prorector Doctorate 
Prorector Relaţii Internaţionale 

6. Creşterea numărului de doctorate în 
cotutelă sau cooperare – minim 4 
acorduri cu universităţi, 2 universităţi 
europene 

250.000 lei / 
Fond UVT 

Directori Şcoli Doctorale 
Prorector Doctorate 
Prorector Relaţii Internaţionale 

Octombrie 

 

III. RELAŢII ŞI COOPERĂRI INTERNAŢIONALE 
 
III.1 Intensificarea cooperării cu 
universităţile partenere, 
încheierea de noi parteneriate 

    

1. Încheierea unor noi acorduri 
bilaterale ERASMUS 

30 
 

- 
 

Şef DRI 12.03.2010 

2. Încheierea unor noi acorduri 
cadru de cooperare (inclusiv cu 
universităţi din Asia de Sud-Est, 
America Latină, Africa) 

20 
 

- Prorector RI 

3. Încheierea unor noi acorduri 
bilaterale specifice de cooperare 

10 
 

- Prorector RI 

4. Integrarea UVT în consorţii 
universitare internaţionale 

3 
 

- Prorector RI 

5. Organizarea unor vizite ale 
delegaţiilor conducerii UVT la 
instituţii partenere 

6 80.000 ROL/UVT Prorector RI 

III.2 Creşterea mobilităţii 
studenţilor şi a cadrelor didactice 
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1. ERASMUS - mobilităţi 
studenţeşti de studiu 

130 outgoing / 90 incoming 538.000€/ 
ANPCDEFP 

Şef DRI 30.09.2010 

2. ERASMUS - mobilităţi 
studenţeşti de plasament 

10 outgoing / 10 incoming 
 

12.000€/ 
ANPCDEFP 

Şef DRI 30.09.2010 

3. ERASMUS -  mobilităţi cadre 
didactice în scop de predare 

30 outgoing / 35 incoming 
 

22.000€/ 
ANPCDEFP 

Şef DRI 30.09.2010 

4. ERASMUS - mobilităţi de 
formare a personalului 

10 outgoing / 5 incoming 
 

3.500€/ 
ANPCDEFP 

Şef DRI 30.09.2010 

5. Acorduri de Cooperare – 
studenţi 

5 outgoing / 5 incoming  Şef DRI  

6. Acorduri de Cooperare – cadre 
didactice 

10 outgoing / 5 incoming 
 

 Şef DRI  

7. Eugen Ionescu – AUF 20 incoming  Şef DRI  

III.3 Creşterea numărului de 
studenţi internaţionali (stagiu 
complet de studii la UVT) 

500  Şef DRI  

1. Studenţi internaţionali de etnie 
română 

400  Şef DRI  

2. Studenţi internaţionali fără etnie 
română 

100 Şef DRI 

III.4. Creşterea numărului de 
lectori străini la UVT 

15  Şef DRI  

     

III.5 Creşterea numărului de 
lectori Fulbright 

1  Şef DRI  

     

III.6 Intensificarea participării la 
alte programe de cooperare 
internaţională 

    

1. Programul CEEPUS 4    

2. Programul ERASMUS 
MUNDUS 

1 
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IV. RELAŢII CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 
 
IV.1 Realizarea de parteneriate 
public-public în domeniul 
activităţilor didactice 

Dezvoltarea cooperării cu 
universităţile din ţară, cu centrare pe 
cooperarea în cadrul Consorţiului 
“Universitaria” 

 
- 

Rector 
Prorector 

Permanent 

     

IV.2 Realizarea de parteneriate 
public-privat în domeniul 
activităţilor didactice 

  Prorector Permanent 

 1. Dezvoltarea cooperării cu 
întreprinderile, pentru realizarea 
practicii studenţeşti 

- Prorector mediu social Permanent 

2. Realizarea de acorduri de colaborare 
privind plasarea studenţilor la sfârşitul 
procesului didactic 

- Prorector activitatea didactică 

IV.3 Realizarea de parteneriate 
public-public în domeniul 
activităţilor de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare, inovare 

    

 1. Realizarea de parteneriate cu 
centrele de cercetare interdisciplinare 
care au fost finanţate prin POS CCE, 
în vederea schimbului de informaţii şi 
a folosirii în comun/parteneriat/ 
cooperare a dotărilor existente 

 Prorector Cercetare  

2. Asigurarea de parteneriate cu 
INCD-uri 

IV.4 Realizarea de parteneriate 
public-privat în domeniul 
activităţilor de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare, inovare 

Implicarea UVT în proiecte de 
cercetare realizate în parteneriat cu 
mediul de afaceri, proiecte finanţate 
din Fonduri Structurale 

80.000 Lei VP 
UVT 
4.000.0000 Lei 
Fonduri Structurale 

Prorector mediu social 
Prorector Cercetare 

2010 

     

IV.5 Creşterea gradului de      
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implicare a UVT în mediul 
socio-economic 
 1. Lărgirea ofertei de servicii pentru 

mediul de afaceri 
150.000 Lei VP 

UVT 
 

Rector 
Prorectori 

 

2010 

2. Încheierea de protocoale de 
colaborare cu organizaţiile de afaceri 
din zona de interes a UVT 
3. Adaptarea ofertei de cursuri de 
formare continuă (LLL) la necesităţile 
mediului socio-economic 
4. Implicarea mediului socio-economic 
în procesul de guvernare a UVT 
(Senatul de Onoare) 

IV.6 Dezvoltarea şi creşterea 
gradului de implicare a 
Asociaţiei ALUMNI în viaţa 
UVT 

     

 1. Reactivarea şi reorganizarea 
Asociaţiei ALUMNI din UVT 

40.000 lei 
VP UVT 
2.000.0000 lei 
Fonduri Structurale 
20.000 lei 
Sponsorizări 

Rector 
Prorectori 

2010 

2. Dezvoltarea unor structuri 
organizatorice ale Asociaţiei ALUMNI 
la nivelul fiecărei facultăţi din cadrul 
UVT 
3. Implementarea unui portal 
informatic de gestionare a Asociaţiei 
ALUMNI şi a relaţiilor cu aceasta 
4. Căutarea de sponsori pentru 
susţinerea procesului de dezvoltare a 
Asociaţiei ALUMNI 
5. Iniţierea de contacte şi acţiuni de 
colaborare cu Asociaţii ALUMNI din 
universităţi româneşti şi europene 

 

V. STUDENŢI 
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V.1 Acţiuni de stimulare a 
studenţilor pentru realizarea 
excelenţei în procesul didactic 

     

 1. Atragerea de noi studenţi în clubul 
studenţilor de elită 

200.000 lei 
VP UVT 

Rector 
Prorector Studenţi 
Prorector activitatea didactica 

Permanent 

2. Acordarea de burse de excelenţă 
3. Acordarea de diplome şi alte 
recompense materiale 

V.2 Stimularea şi susţinerea 
cercetării ştiinţifice a studenţilor 

    

 1. Implicarea studenţilor în granturi de 
cercetare ştiinţifică 

50.000 lei 
VP UVT 

Prorector Studenţi 
Prorector Cercetare 

Permanent 

2. Organizarea de sesiuni de cercetare 
ştiinţifică ale studenţilor 
3. Realizarea unor cercuri de cercetare 
ştiinţifică ale studenţilor 

V.3 Îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă 

     

 1. Creşterea numărului de locuri de 
cazare cu 1200 locuri 

800.000 lei 
VP UVT 

Prorector Studenţi 
Prorector Patrimoniu 

2010 

2. Realizarea unei cantine studenţeşti 
de 100 locuri 

7.500.0000 lei 
Bugetul de Stat 

V.4 Asigurarea şi menţinerea 
unei bune colaborări cu 
organizaţiile studenţeşti din UVT 

     

 1. Asigurarea unei bune transparenţe a 
procesului de guvernare a UVT, prin 
implicarea reprezentanţilor 
organizaţiilor studenţeşti în procesul 
decizional 

100.000 lei 
VP UVT 

Rector 
Prorector Studenţi 

Permanent 

2. Implicarea UVT în proiectele 
derulate de organizaţiile studenţeşti 
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3. Sprijin logistic şi material pentru 
activităţile cultural-educative 
promovate de organizaţiile studenţeşti 

V.5 Dezvoltarea şi susţinerea 
procesului de inserţie a 
absolvenţilor pe piaţa muncii 

    

 1. Consilierea studenţilor în demersul 
lor de a obţine un loc de muncă 

50.000 lei 
VP UVT 

Prorector Studenţi Permanent 

2. Realizarea unei baze de date cu 
CV-urile studenţilor şi absolvenţilor 
care caută un loc de muncă 
3. Organizarea de Târguri ale 
Carierelor 

 

VI. INFRASTRUCTURĂ 
 
VI.1. Campusul universitar din 
zona Oituz-Popa Şapcă – 
Facultatea de Economie şi de 
Administrare a Afacerilor şi 
Facultatea de Arte 

    

 1. Acceptarea pentru finanţare a 
proiectului depus în cadrul POR 

1.840.000 lei 
VP UVT 
60.000.000 lei 
Fonduri Structurale 

Rector 
Prorectori 
Decani facultăţi 

2010-2013 

2. Realizarea proiectului tehnic şi 
obţinerea autorizaţiei de construire 
3. Demararea procesului investiţional 

VI.2 Institutul de Cercetări 
Avansate de Mediu din Zona 
Oituz-Popa Şapcă  

    

 1. Acceptarea pentru finanţare a 
proiectului depus în cadrul POS CCE 

1.200.000 lei 
VP UVT 
58.800.000 lei 
Fonduri Structurale 

Rector 
Prorectori 
Decani facultăţi 

2010-2013 

2. Realizarea proiectului tehnic şi 
obţinerea autorizaţiei de construire 
3. Demararea procesului investiţional 
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1 corp clădire 
peste 30 laboratoare dotate 

VI.3. Campusul universitar din 
Zona Oituz-Popa Şapcă – 
Facultatea de Muzică 

Demararea procesului investiţional 500.000 lei 
VP UVT 
18.000.0000 lei 
Bugetul de Stat 

Rector 
Prorectori 
Decan 

2010-2012 

 

VI.4 Finalizarea lucrărilor la 
clădirea Platformei de Formare 
şi Cercetare Interdisciplinară 
„Nicholas Georgescu-Roegen” – 
Corp Chimie 

1 corp clădire chimie 800.000 lei 
VP UVT 

Rector 
Prorector Cercetare 

2010 

 

VI.5 Căminul studenţesc din 
Piaţa Sf. Petru 

    

 1. Realizarea proiectului tehnic şi 
obţinerea autorizaţiei de construire 

800.000 lei 
VP UVT 

Rector 
Prorector Studenţi 
Prorector Patrimoniu 

2010 

2. Demararea procesului investiţional; 
1200 locuri de cazare 

7.500.0000 lei 
Bugetul de Stat 

 

VII. INFORMATIZARE 
 
VII.1. Sistem Informatic Integrat 
de Gestiune - SAP 

    

 1. Implementarea unui sistem integrat 
de gestiune a resurselor în UVT – SAP 

1.000.000 lei 
VP UVT 

 

Prorector 
Director IT 

2010 

2. Implementarea unui sistem integrat 
de gestiune a studenţilor în UVT – 
ACADEMIS 
3. Integrarea celor două componente 
într-un Sistem Informatic Integrat de 
Gestiune 

VII.2. Implementarea unui 
Sistem Informatic pentru 
gestiunea învăţământului la 
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distanţă (IDD) 
 1. Întocmirea unui proiect de finanţare 100.000 lei 

VP UVT 
4.900.0000 lei 
Fonduri Structurale 

Prorector 
Director IT 

2010 
2. Obţinerea finanţării din POS CCE 
3. Implementarea proiectului 

VII.3. Implementarea unui 
Sistem Informatic pentru 
gestiune ALUMNI 

Implementarea proiectului 40.000 lei 
VP UVT 
2.000.0000 lei 
Fonduri Structurale 

Prorector 
Director IT 

2010 

 

VIII. BUGETUL UVT 
 
VIII.I Construcţia bugetelor pe 
facultăţi 

    

IX.1. Construcţia bugetelor pe 
facultăţi 

1. Identificarea ofertei educaţionale pe 
fiecare ciclu de studii (Licenţă, 
Masterat, Doctorat) 

- Decanii facultăţilor Permanent 

2. Evaluarea cererii pentru fiecare 
program de studii (numărul de studenţi 
din programul de studii) 
3. Elaborarea statelor de funcţii 

4. Corelarea disponibilului de resurse 
financiare cu necesarul de resurse 

VIII.2. Construcţia unui buget 
consolidat la nivelul UVT 

     

IX.1. Construcţia bugetelor pe 
facultăţi 

1. Identificarea disponibilului de 
resurse financiare la nivelul UVT 

- Rector 
Prorectori 

Permanent 

2. Identificarea facultăţilor şi a 
programelor de studiu care nu se 
încadrează în disponibilul de resurse 
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financiare pe care le au la dispoziţie 

3. Stabilirea condiţiilor în care se 
acceptă deficite la nivel de facultăţi 
sau programe de studiu 
4. Aprobarea bugetului consolidat al 
UVT 

VIII.3. Execuţia bugetară la 
nivelul UVT 

    

 1. Verificarea încadrării în prevederile 
bugetare 

- Rector 
Prorectori 

Permanent 

2. Rectificări bugetare în funcţie de 
nevoile operaţionale şi în funcţie de 
nivelul de realizare a veniturilor 

 

IX. MANAGEMENT 
 
IX.1 Management academic     
1. Crearea unor tablouri de bord la 
nivel de Rectorat, Prorectorate şi 
Facultăţi, pentru a urmări 
indicatorii stabiliţi prin Planul 
Operaţional al UVT 

  Prorector act. didactică Licenţă 
Prorector act. didactică 

Master/Doctorat 
Cancelarul UVT 

 

2. Coordonarea/corelarea, potrivit 
noii Legi a învăţământului, 
împreună cu alte universităţi din 
Consorţiu, a necesarului şi 
structurii forţei de muncă cu oferta 
educaţională la nivel universitar şi, 
separat, la nivel preuniversitar 

1. Efectuarea a 2 strategii/proiecte pe 
fiecare din cele două niveluri 

Proiect POS DRU   

2. Obţinerea finanţării de la Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
3. Corelarea analizei unor caracteristici 
ale forţei de muncă cu cele din 
recensământul populaţiei din 2012 
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4. Efectuarea de analize corelate ale 
necesarului şi existentului de forţă de 
muncă cu anexele la bilanţurile anuale, 
depuse de fiecare societate comercială 
şi instituţie 

3. Suport documentar pentru 
Regulamentele interne ale UVT 

Grad de indexare, cuprindere  4.000 lei 
VP ale UVT 

Cancelarul UVT Martie 2010 

4. Elaborarea procedurilor pentru 
înaintarea proiectelor şi 
desfăşurarea activităţii Biroului 
Senatului şi Senatului UVT 
5. Organizarea corelării 
regulamentelor interne ale UVT, 
traducerea în limba engleză a 
acestora 

  Rector 
Cancelar 
Decani 

Permanent 

6. Continuarea implementării 
proiectului sistemului 
informaţional spaţii publice UVT şi 
afişaj. 

- Proiectare necesar şi amplasare 
- Confecţionare şi amenajare 

suport pentru materialele 
informative concomitent cu 
introducerea Regulamentului 
privind afişajul în UVT 

 

Soluţionarea cerinţelor de afişaj. 
Parter, Etaj I, II, III, clădirea 
sediului central UVT 

- Rector 
Cancelarul UVT 
DGA 

Ian-iunie 2010 

7. Manualul de identitate vizuală al 
Universităţii de Vest din 
Timişoara. 

Actualizarea elementelor de 
identitate ale structurilor 
intrauniversitare 

2.000 lei 
VP ale UVT 

Rector 
Cancelar 

Martie 2010 

8. Manual de procedură pentru 
acordarea titlului de 
Doctor Honoris Causa 

Documentele şi fluxurile 
informaţionale, procedurile 
documentate 

- Cancelarul UVT Aprilie2010 
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IX.2 Comunicarea   Prof. univ. dr. Liliana Donath  
1. Proiectul de înfiinţare a Biroului 
de Relaţii Publice 

Realizare obiectivelor asumate în 
conformitate cu procedurile derivate şi 
cu respectarea Legii 544/2002 privind 
liberul acces la informaţiile de interes 
public 

 Rector 
Cancelar 
Secretar Şef 

Martie 2010 

2. Organizarea lunară a 
conferinţelor de presă 

Sumarul de presă posteveniment 
Datele de ieşire din sistem şi 
compararea cu referenţialul 

1.000 lei 
 

Rector 
Cancelar 
Purtător de cuvânt 

Lunar, pe 
perioada anului 
universitar 

3. Proiectul de înfiinţare a 
publicaţiei periodice Newsletter 
UVT 

Raportarea la resursele umane şi 
financiare 
Analiza documentarului de proiect 

15.000 lei  Martie 2010 

4. Proiectul de înfiinţare a 
serviciului de arhivă multimedia 
UVT 

Realizarea obiectivelor asumate în 
conformitate cu procedurile derivate şi 
cu normele legale ale activităţii de 
arhivare în instituţiile publice. 

  Martie 2010 

IX.3 Managementul calităţii   Prof. univ. dr. Liliana Donath  
     

IX.4 Managementul economico-
administrativ 

  DGA  

 

X. BIBLIOTECI   Dir. Interimar BCUT 
Prorector act. didactică 

Masterat/Doctorat 

 

X.1 Creşterea gradului de acces 
la biblioteci ştiinţifice on-line 

    

Studierea posibilităţii subînchirierii 
serviciilor unei biblioteci on-line 
de la o universitate parteneră 

Un serviciu complet on-line    

X.2 Asigurarea unei strânse 
cooperării între 
student-profesor-bibliotecar 

    

1. Întâlniri între studenţi si echipa 
profesori-bibliotecari 
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2. Prezentarea fondului de carte 
existent 
3. Construirea în comun a unei 
biblioteci electronice 
4. Identificarea celor mai recente 
apariţii editoriale 
X.3 Asigurarea unei flexibilizări 
şi mobilităţi a fondului de carte 
între biblioteca facultăţii/şcolii 
doctorale şi cea de catedră 

    

Împrumut de carte de la nivel de 
catedră prin biblioteca facultăţii, 
pentru cadre didactice (de la alte 
catedre) şi studenţi 

    

X.4 Înfiinţarea unei noi 
biblioteci, a Centrului de Studii 
Interdisciplinare Regionale 

  Decan FLIT Oct. 2010 

 


