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Obiectiv

Educație și Învățământ

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

-Continuarea procesului de
internaționalizare a studiilor
-Orientarea profesională a
studenților
-Diversificarea si actualizarea
ofertei de cursuri opționale și
facultative în concordanță cu
evoluția profesiei
-Introducerea în planul de
învățământ a unor cursuri
facultative comune pentru toți
studenții universității



2.Selectarea celor mai
performanți și bine
pregătiți candidați pe
baza criteriilor de selecţie
specifice

-Mediatizarea ofertei educaționale
în licee prestigioase din ţară
- Grile adecvate şi obiective de
evaluare a candidaturilor pentru
liniile de învătare în limba
franceză și în limba engleză, pe
baza criteriilor de performanţă şi
motivaţie

-Prezența universității
la târgurile de
educație, de tip
Universitaria
-Concurența
înregistrată cu prilejul
admiterii prin examen
și prin selecție de
dosare

3.Consolidarea calităţii
predării şi învăţării
precum şi a formelor de
evaluare a cunoştiinţelor
studenţilor

-



Criterii de
evaluare din fișa
disciplinei

-fondurile
universității

-

Raport de analiză
a rezultatelor
învățării

-fonduri de la
buget

1.Asigurarea unei educaţii
adaptate nevoii
studentilor, care să ofere
posibilităţi reale de
integrare a absolvenţilor
în viaţa economică şi
socială națională și
internațională.

I

Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului

-

Elaborarea ghidurilor de
studii pentru fiecare program
de studiu si publicarea
acestora pe pagina Web a
facultăţii
Stimularea realizarii de
activităţi individuale ale
studenţilor
Redactarea de referate
tematice, rezolvarea de
probleme practice,
Creşterea calităţii ştiinţifice a
lucrărilor de licenţă





-fondurile
universității

Număr de studenți
la programele de
studiu în franceză,
engleză
Organizarea unui
workshop tematic
cu ocazia Zilelelor
UMF
Metodologie de
organizare a
cursurilor
opționale și
facultative

-fonduri de la
buget

20.000

-fondurile
universității

Responsabil

Termen

-Decan
-Prodecani
-Directori de
departament
-Titulari de curs
-Comisia de
activitate
didactică a
Consiliului
Facultăţii
-Responsabil
practica de
specialitate

Anual

Decanii
Biroul de consiliu
al facultății

1 octombrie
2015

Decan
Comisia de
activitate
didactică a
Consiliului
Facultăţii

Permanent

-fonduri de la
buget

Directori de
departament
Coordonatori
lucrari de licență
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Obiectiv

4.Actualizarea
materialelor necesare
activităţilor
didactice

Educație și Învățământ

I

5. Ameliorarea procesului
de invățământ pentru
rezidenți

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
obiectivului
(exemple)


Actualizarea suporturilor de curs
si lucrări practice



Analiza situaţiei
resurselor de
învăţare
Postarea
informatiilor pe
site-ul facultăților

Costuri
estimate

-

Sursă de
finanţare

-

Responsabil

Decan
Prodecani
Titulari de curs
Sef disciplina

Termen

Nov
2015

- Evidența precisă a sistemului de
cursuri cu rezidentii
- Verificare log-book-uri ale
rezidentilor

Program de cursuri cu
rezidentii si tematica
cursurilor cu cadrele
didactice desemnate
pt. predare

-normare in
statele de
funcţii
-din încasările
valutare ale
rezidenţilor
străini

Coordonatorii de
rezidentiat

6. Pondere crescută pe
activitățile practice/clinice

- Evidența rotațiilor rezidenților
cerută la fiecare cordonator
- Verificarea rotațiilor rezidenților
- Chestionare de evaluare a
satisfacției rezidenților cu privire
la activitatea de pregătire

-Log-book-ul de
rezidențiat
-Perfecționarea
evidenței rotațiilor
pentru rezidenții din
toate specialitățile

-nu necesită
costuri pentru
executare

Permanent

7. Promovarea
programului de pregătire
universitară avansată;

-elaborarea planului individual si
aprobarea in Consiliul Școlii
Doctorale
-Susținerea proiectelor de
cercetare și a referatelor din
cadrul planului individual

- -Număr referate
susținute

Cheltuieli
derulare
programe
doctorale

Granturi
doctorale
MECS

-Coordonatorii de
rezidențiat
-Prorectorat
rezidențiat
-Indrumatorii de
rezidențiat din
toate specialitățile
Școala Doctorală

8.Monitorizarea
demersului de susținere
publică a tezelor de
doctorat

-Evaluarea tezelor de doctorat
-Susținere publică a tezei
-Inaintarea dosarelor la MECS
pentru confirmarea titlului de
doctor

-Număr teze susținute

Cheltuieli
administrative,
cheltuieli de
deplasare
pentru
membrii
comisiilor

Taxa de
susținere a
tezei de
doctorat

Școala Doctorală

Pe tot
parcursul
anului
(excepție:
luna august)

-Număr titluri doctor
confirmate

Permanent

Prorectorat
rezidentiat

Pe tot
parcursul
anului
(excepție:
luna august)
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Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

9. Evaluarea activităţii
colectivelor de cercetare în
vederea creşterii
vizibilităţii lor

- Stabilirea unui set de criterii
pentru evaluarea centrelor de
cercetare
- Identificarea centrelor de
cercetare care ar putea fi
recunoscute ca centre de
excelenţă
- Organizarea de întâlniri pe
domenii interdisciplinare de
vârf care să reunească
cercetători din universităţile
clujene şi institutele de
cercetare
- Încheierea de acorduri de
parteneriat în vederea
depunerii de proiecte în
parteneriat cu
institute/centre/firme in
competiţiile naţionale şi
internaţionale deschise

-Set de criterii de
evaluare aplicate

- derularea contractelor pentru
granturile interne
- diseminarea permanentă a
informaţiilor referitoare la
competiţiile deschise şi suport
pentru depunerea de proiecte

- 55 granturi interne
pentru cadrele didactice
si doctoranzi finanţate
- Numar proiecte depuse
în competiţii naţionale /
internaţionale

10. Identificarea şi
promovarea unor domenii
de cercetare
interdisciplinară

11. Sprijinirea accesului la
surse de finanţare a
cercetării

Cuantificarea
obiectivului (exemple)

Costuri
estimate

60.000 lei

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

-Venituri
proprii

DepCDI

Noiembrie
2015

Venituri
proprii, FSE,
BN, UE

DepCDI
Facultăţi/Discipline

permanent

-Număr de centre de
cercetare stiintifica
sustinute financiar
-Număr reuniuni

5000 lei

Şcoala Doctorală

-Număr acorduri /
participări în proiecte

440.000 euro

Venituri
proprii, BN,
UE

DepCDI
Facultăţi/Discipline

- permanent
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Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
obiectivului (exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

12. Optimizarea
infrastructurii de cercetare
şi eficientizarea utilizării
acesteia

- Derularea contractului pentru
proiectul POSCCE Capacităţi (MedFuture)
- Derularea contractului POR
-Derularea activităţii de suport
ştiinţific-cercetare pentru
comunitatea academică şi
pentru terţi la centrul de
genomică funcţională
- Implicarea studenţilor în
activitatea de cercetare
ştiinţifică prin finanţarea de
granturi interne de cercetare
- Sprijin pentru studenţi în
derularea unor proiecte de
cercetare finanţare prin Bursa
tânărului cercetător
- Acordarea de burse
doctoranzilor şi cercetătorilor
postdoctorat finanţaţi prin
proiectele POSDRU câştigate
de universitate şi derularea
proiectelor

Centru dotat cu mobilier
si echipamente

30.000.000 lei

FSE, Venituri
proprii

Cercetare științifică

II

13. Asigurarea resursei
umane de calitate implicată
în activitatea de cercetare

14. Creşterea calităţii
cercetării prin accesul la
baze de date internaţionale

- Facilitarea accesului mobil la
ANELIS+
- Evaluarea gradului de
accesare a publicaţiilor
disponibile
- Selectarea bazelor de date
achiziţionate prin abonamente
proprii ale universităţii
- Suport oferit celor interesaţi
cu privire la alegerea
publicaţiei, FI, citări şi
consultare asupra articolului

Responsabil

Termen

DepCDI

- august
2015

Clădire cămin reabilitată

Infrastructura UMF

- permanent

Număr solicitări

Prorectorat
Cercetare

- 20 granturi interne
pentru studenţi finanţate

40.000 euro

Venituri
proprii

45,000 euro

BN

720.000 euro
1.398.000 euro

FSE

Prorectorat
Cercetare
DepCDI

- decembrie
2015

- Număr de contracte
încheiate
- decembrie
2016

- 100 doctoranzi şi 100
cercetători post-doc
selectaţi şi finanţaţi

Venituri
proprii
- Număr baze de date
achiziţionate

- octombrie
2015

Biblioteca

permanent

Prorectorat
Cercetare
DepCDI

4

Domeniu
Cercetare științifică

II

Nr. Crt

PLANUL OPERATIONAL AL U.M.F.”IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA PENTRU ANUL 2015
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
obiectivului (exemple)

Costuri
estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

15. Creşterea vizibilităţii
revistelor publicate sub
egida Universităţii

-Includerea revistei Clujul
medical în Pubmed central şi
medline
- Includerea revistei Medical
ultrasonography în ISI web of
Science

Site nou revista

Venituri
proprii

Prorectorat
Cercetare
Editura Iuliu
Hatieganu
Biblioteca

16. Creşterea calităţii
cercetării prin introducerea
de indicatori de
performanţă

- Premierea activităţii de
cercetare prin evenimente
interne
- Stabilirea criteriilor pentru
evaluarea activităţii ştiinţifice
şi a ponderii acestor criterii
- Actualizarea raportului
cercetarii (Cartea albă) care
include rezultatele ştiinţifice
ale fiecărui departament
- Stimularea publicării
rezultatelor cercetării în
reviste cotate ISI cu factor
mare de impact
- Organizarea unor seminarii
de instruire a tinerilor
cercetători în redactarea
articolelor ştiinţifice
- Participarea la saloane de
inventică
- Susţinerea activitaţii de
brevetare prin consultanţă şi
sprijin financiar
-Organizarea de manifestări
ştiinţifice naţionale şi
internaţionale
- Semnarea de noi acorduri de
colaborare/
bilaterale/convenţii pentru
stagii de practică pentru
doctoranzi şi cercetători
postdoctorali)

- Număr premii acordate
- Set de criterii
- Bază de date

Venituri
proprii, BN

Prorectorat
Cercetare
DepCDI

- decembrie
2015

17. Creşterea vizibilităţii
rezultatelor cercetării

18. Menţinerea şi
extinderea parteneriatelor
strategice cu instituţii de
cercetare din străinătate

- Numar de articole şi
factor cumulativ de
impact
- Numar de invenţii
premiate
- Numar de brevete
- Numar de manifestări
organizate

3.000 euro

Venituri
proprii
Fundatia Iuliu
Hatieganu

DepCDI

permanent

- Număr de acorduri
semnate

10.000 euro

FSE
Venituri
proprii, FSE

DepCDI

permanent
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Obiectiv

Studenți
Cooperări internaţionale

IV

III

19.Dezvoltarea relaţiilor de
comunicare cu studenţii, cu
reprezentanţii acestora
şi cu OSM, OSS, OSF

20.Organizarea de
activităţi educative, de
popularizare a profesiei de
medic, medic dentist,
farmacist pentru, atragerea
elevilor la admitere

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului




Intâlniri săptămânale cu
reprezentantul studenților
Actualizarea paginii Web
în limbile franceză și
engleză

Organizarea programului
Junior Summer University
Organizarea de activități de
voluntariat

21.Dezvoltarea acţiunilor
de cooperare
internaţională şi alinierea
lor la obiectivele strategice
ale universităţii

Evaluarea acordurilor de
cooperare bilaterală existente
si activarea oportunităţilor din
cadrul acestora

22.Creşterea mobilităţii
internaţionale a studenţilor
şi cadrelor didactice

- Implementarea activităților
din cadrul programului
„Erasmus +”
- Continuiarea procesului de
stabilire de parteneriate
Erasmus
-Identificarea oportunităţilor
de schimburi în Spaţiul
Economic European

Cuantificarea
obiectivului (exemple)



Costuri
estimate

Număr intâlniri
organizate
-



Sursă de
finanţare

-

Responsabil

Prodecan
administrativ
Comisia pentru
probleme studenti
Reprezentantii
studentilor


Număr de
participanți

-Acordurile de cooperare regională (
Budapesta, Szeged,
Debrecen, Pecs, Sofia,
Chişinău)
- Acordurile de cooperare cu instituţii din
Europa, Asia, SUA.
-Acţiune centralizată la
nivel european

-

1300 Euro

-

Regie UMF şi
Fundaţia “Iuliu
Haţieganu”



Sefi de
disciplina
Reprezentantii
studentilor

Termen

anual

Iulie 2015
Aprilie 2015

Director Dep. Rel.
Internaționale

Permanent

Director Dep. Rel.
Internaționale

Incepând cu
04.03.2015

-Demersuri comune cu
universităţile partenere
-Difuzarea continuă a
apelurilor, sprijinirea
solicitanţilor de
informaţii şi
centralizarea
informaţiilor

6

Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
obiectivului (exemple)

Costuri estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

23Implementarea schemelor
de mobilităţi prin programul
„Erasmus +” şi creşterea
calităţii acestora

Managementul propriu-zis al
programelor de mobilităţi
(„Erasmus +”)

-Acţiuni de informare şi
diseminare
-Coordonarea selecţiei
studenţilor şi cadrelor
didactice
-Transmiterea de
informaţii şi de
documente la
universitătile partenere

In limita
cheltuielilor pentru
organizarea
mobilităţilor

Grant
Erasmus-buget
SOM

Director Dep.
Rel.
Internaționale

Permanent

24.Continuarea şi
consolidarea cooperării
regionale (Program
CEEPUS)

Derularea de mobilităţi de
cadre didactice și studenti
incoming si outgoing

4-6 bursieri

în funcţie de nr. de
burse și sumele
alocate de MECS și
Ministerele
omoloage ale
ţărilor participante

Director Dep.
Rel.
Internaționale

Permanent

25.Continuarea şi
dezvoltarea cooperării cu
Republica Moldova

Primirea de cadre didactice în
stagii de perfecţionare

6-12 bursieri anual

în funcţie de nr. de
burse atribuite de
MECS

MECS

Director Dep.
Rel.
Internaționale
secretariat DRI

Permanent

26.Creşterea vizibilităţii
internaţionale prin
consolidarea cooperării
francofone regionale si
internaţionale

Derularea în cele mai bune
condiţii a proiectelor
existente Raportare către
AUF a celor în curs de
finalizare

AUF şi
Fonduri
proprii (bunuri
si servicii cu
titlu gratuit
puse la
dispoziţia
proiectelor)
MAE via AUF
Fonduri
CIDPHARME
F,sponsori,
fonduri proprii

Responsabilii
de proiecte, A.
Roşu

Permanent

Domeniu
Cooperări internaţionale

IV

Nr. Crt
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3 proiecte

Primirea de cercetători doc/
post doc (Programul “Eugen
Ionescu”

5 – 10 bursieri

A a XIV-a ediție a
Congresului Decanilor
Facultăților de Farmacie de
Expresie Franceză

50 participanți

Media/ proiect
25 000 Euro

A. Rosu
Decan Fac.
Farmacie
Dep RI

15 nov.
2015 şi
permanent
după selecţia
AUF
27. 04.
2015-28. 05.
2015
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PLANUL OPERATIONAL AL U.M.F.”IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA PENTRU ANUL 2015
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
obiectivului (exemple)

Costuri estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

27.Creșterea volumului de
cooperări internaționale

Acțiuni și mijloace de
promovare și diseminare a
oportunităților de colaborări
internaționale individuale și
instituționale

-Materiale promoționale,
-Reuniuni,
-Anunțuri
-Site web,
-Newletter,

1000 euro

Proiecte
Erasmus și cofinanțare prin
bunuri și
servicii

Departament
Rel.
Internaționale

Permanent

28.Evaluarea activităţii
didactice de către studenţi
2014-2015

Culegerea, prelucrarea şi
analiza statistică a datelor
rezultate în urma evaluării
activităţii didactice de către
studenţi; Elaborarea şi
publicarea raportului de
evaluare

Contract de
mentenanţă a
platformei de
evaluare cu
SmartDivision;
Costuri de tipărire
a raportului;

Veniturile
Universităţii

Departament
Asigurare
Calitate
+Decanate

Ianuarie Septembrie
2015

29.Autoevaluarea cadrelor
didactice

Centralizarea sintezei
rezultatelor procesului de
autoevaluare a cadrelor
didactice

-Aproximativ 15.000 –
20.000 de chestionare
completate anual;
-un raport cu sinteza
rezultatelor evaluării
-plan de îmbunătăţire a
activităţii
didactice/facultate
o sinteză a rezultatelor
autoevaluării cadrelor
didactice

Nu implică
cheltuieli directe
pentru DAC

Nu este cazul

Departament
Asigurare
Calitate
+ Decanate +
RU

Mai-Iunie
2015

30.Evaluarea colegială

Centralizarea sintezei
rezultatelor procesului de
evaluare colegială

o sinteză a rezultatelor
evaluării colegiale

Nu implică
cheltuieli directe
pentru DAC

Nu este cazul

Departament
Asigurare
Calitate
+ Decanate

Mai-Iunie
2015

31.Evaluarea din partea
candidaţilor la admitere
2015

Transpunerea acestei
evaluării în format electronic
şi adaptarea chestionarului la
acest format; Colectarea şi
analiza datelor; Elaborarea
raportului;

-Aproximativ 2000 de
înscrişi la admitere
-1 raport cu rezultatele
evaluării

Nu implică
cheltuieli directe
pentru DAC

Nu este cazul

Departament
Asigurare
Calitate
+ Rectorat

Iulie
2015
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Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
obiectivului (exemple)

Costuri estimate

Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

32.Evaluarea programelor
de studiu de către
absolvenţi – nivel licenţă
Promoţia 2015

Aplicarea şi scanarea
chestionarelor; Analiza şi
prelucrarea datelor;
Elaborarea raportului de
evaluare;
Aplicarea chestionarelor;
Analiza şi prelucrarea
datelor;
Elaborarea raportului de
evaluare;

Aproximativ 1000 de
respondenţi; 9 programe
de studiu evaluate; 1
raport cu rezultatele
evaluării
9 cursuri doctorale
evaluate; aproximativ
100 respondenţi
(doctoranzi, titulari de
cursuri doctorale,
conducători de doctorat)

Costuri de
multiplicare a
chestionarelor

Veniturile
universităţii

Departament
Asigurare
Calitate

Septembrie
2015

Nu implică
cheltuieli

Nu este cazul

Mai – Iulie
2015

Elaborarea instrumentului şi
a metodologiei de evaluare;
Colaborarea cu Rectoratul în
vederea constituirii bazei de
date cu datele de contact ale
absolvenţilor promoţiei 2015
Activități specifice de
pregătire pentru utilizarea
avansată a softurilor
PeopleSoft, Oracle Financial
Evaluarea performanțelor
utilizatorilor

-1 instrument de
evaluare;
- 1 bază de date cu datele
de contact ale
absolvenţilor promoţiei
2015
-Rapoarte, cataloage
conform standardelor
-Balanta contabilă
corecta
-Acces web din partea
studenților și cadrelor
didactice
Rata de satisfactie a
utilizatorilor

Nu implică
cheltuieli

Nu este cazul

-

-

Departament
Asigurare
Calitate
și
Conducerea
Şcolii
Doctorale
Departament
Asigurare
Calitate,
Rectorat ,
Birou Eliberări
Acte Studii
Secretariate
Aparatul
administrativ
Prorectorat
Dezv. Acad

40000 E

Bugetul de stat
Venituri
proprii

Coordonator
Centru de
comunicații

31.12.2015

33.Evaluarea Şcolii
Doctorale
2015

34.Introducerea
evaluării ratei de inserţie
pe piaţa muncii a
absolvenţilor

Management

VI

35.Consolidarea
funcționării sistemului de
management academic
integrat MEDICALIS

Octombrie
2015

Permanent

36.Optimizarea
infrastructurii IT din
universitate

Analiză, proiect, execuție

37.Extinderea reţelei de
Voce/Date

Analiza, proiect,executie

Gradul de acoperire a
campusului
universitar(%)

20000 E

Bugetul de stat
Venituri
proprii

Coordonator
Centru de
comunicații

31.12.2015

38.Promovarea activa a
bibliotecii on line (mobila)

Instruirea utilizatorilor finali

Cresterea numarului de
utilizatori si a accesarilor
bazelor de date on line

10000 E

Bugetul de stat
Venituri
proprii

Director
bublioteca

31.12.2015

9

Domeniu

Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
obiectivului (exemple)

Costuri estimate

39.Vizita de follow-up a
EUA 22-24 aprilie 2015

Întocmirea dosarului de
autoevaluare instituţională
pentru vizita de follow-up a
European University
Association

-1 dosar de autoevaluare
instituţională;
- 1 vizită de evaluare a
EUA;

Nu implică
cheltuieli directe
pentru DAC

Nu este cazul

40.Reabilitare si
mansardare Camin VI
Observator, str.
Observatorului nr. 22-24

Organizarea licitației de
achiziție a lucrărilor și
dotărilor aferente, Incheierea
contractelor de executie

Execuția și recepția
lucrărilor și a dotărilor
aferente

9771679

Fonduri
nerambursabile

41.Cladire Centru de
cercetare pentru Medicina
avansata si Medicina
translationala, str. Pasteur
nr. 4-6
42.Cladire Stomatologie ,
Str. Clinicilor nr. 32

Organizarea procedurii de
achiziție pentru dotări,
încheierea contractului de
execuție

Execuția, recepția
lucrărilor și dotărilor

37150572

Organizarea licitației în
vederea achiziționării
lucrărilor

Execuția și recepția
lucrărilor

43.Cladire Cosbuc, str. A
Iancu nr. 31

Execuția lucrărilor

Recepția lucrărilor

Management
Infrastructura

VII

VI

Nr. Crt

PLANUL OPERATIONAL AL U.M.F.”IULIU HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA PENTRU ANUL 2015
Sursă de
finanţare

Responsabil

Termen

Departament
Asigurare
Calitate
+ Prorectorat
Ştiinţific +
Conducerea
Universităţii +
Structuri
administrative
Albu
Nicoleta
Pasc Emil

Mai
2015

Fonduri
nerambursabile

Budai Ioan
Corpodean
Silviu

30.11.2015

2910000

Surse proprii si
bugetul de stat

Albu
Nicoleta
Pasc Emil

30.09.2015

surse proprii

Emil Pasc
Liviu Chirilă

30.05.2015

742500

30.12.2015

RECTOR
Prof. univ. dr. Alexandru IRIMIE
PRORECTOR
Conf. univ. dr. Valentin CERNEA
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