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UNIVERSITATEA “BABES-BOLYAI” 
FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE 
 

EVALUARE PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2013 
 

Nr. 
Crt. 

Dome
-niu 

Obiectiv Cuantificarea 
obiectivului 

Cuantificarea 
realizării obiectivului 

Costuri 
 

Sursă de 
finanţare 

Responsabil 

Estimat Realizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

În
vă

ţă
m

ân
t 

1.Continuarea adaptării 
curriculum-ului la standardele 
universitare  europene precum şi la 
cerinţele pieţei de muncă. 

- programe de studii LMD la 
toate departamentele 
- 1 nouă specializare la 
masterat 

- evaluarea  programelor de studii în 
cadrul programului de evaluare internă 
 
- au fost propuse 2 noi specializări la 
nivel master (Filosofie în lb. maghiară, 
modul EPPPE în limba română)  

  -buget 
 
 
-buget, resurse 
extrabugetare 

-Decanat 
 
-responsabili 
programe  
de studii  

2. Creşterea calităţii  procesului de 
predare-învăţare, a nivelului de 
competenţă şi performanţă a 
absolvenţilor  
 

- elaborarea şi publicarea 
tuturor programelor analitice 
ale disciplinelor  
- cel puţin 1 nou program  
comun cu universităţi 
europene, la nivel LMD 

- au fost elaborate şi afişate online  
noile forme de programe analitice ale 
disciplinelor pentru licenţă (anii 1,2, 3), 
pentru masterat (anii 1, 2) şi pentru 
doctorat (parţial) 
- există un program de joint-master 

   -Decanat 
 
-titulari curs 
-directori 
departament 
 

3. Atragerea unui număr mai mare 
de studenţi atât din ţară cât şi 
străini, la toate nivelurile de studiu 

- creşterea ofertei de cursuri 
în limbi de circulaţie 
internaţională cu 10%  
- continuarea activităţii de 
prezentare a programelor de 
studii în afara ţării 

- 1 masterat cu cursuri în limba engleză 
(Relații Internaționale) 
 
- au fost prezentate (în limba engleză) 
programele de studiu la târguri 
universitare în străinătate 

  - venituri 
extrabugetare 
 
- venituri 
extrabugetare 
(taxă studii) 

-Decanat 
 
 
-responsabili 
masterat 

4. Introducerea în continuare a 
unor cursuri opţionale de formare a 
deprinderilor cognitive (comuni-
care, tehnici de învăţare, etc.) 

- cel puţin 1 curs nou 
 
 
 

- au fost introduse Seminarii de 
cercetare (2 semestre) la nivel Licenţă 
și la nivel Master 
- curs Metode de cercetare  la Doctorat  

 
 
 
 

 -buget 
 
 
 

-directori 
departament 
-directori 
Scoli doct. 

5. Extinderea utilizării metodelor 
moderne IT în procesul de predare-
învăţare 

- continuarea dotării 
laboratoarelor didactice 
- continuarea dotării 
laboratoarelor multimedia  cu 
aparatură performantă şi soft 
educaţional - de cercetare 

 
- computere desktop, notebook, 
proiectoare digitale  
 
 

-12.000 
RON 
 

-5.000 
RON 

-11.000 
RON 

 
-1000 
RON 

 

-venituri 
extrabugetare 
 
-granturi 
 

-Decanat 
 
 
-directori 
laborator 

6. Modernizarea formelor de 
evaluare a cunoştinţelor studenţilor 
la toate disciplinele  

- evaluarea continuă, metode 
alternative de evaluare 
(proiecte, teste); - evaluarea 
lucrărilor studenţilor de către 
mai multe cadre didactice, la 
toate cursurile 

- aceste forme de evaluare nu sunt încă 
generalizate la toate disciplinele 

   -Decanat 
 
-titulari 
cursuri 
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7. Extinderea aplicării ECTS 
 
 

- recunoaştere credite între 
facultăţile universităţii şi  
facultăţi similare din ţară 

- realizat în cadrul UBB și parţial 
realizat în cadrul Consorţiului 
Universitaria 

   -Decanat 
 
 

8. Dezvoltarea studiilor 
universitare de Masterat şi 
Doctorat  

- întărirea profesurilor şi a 
conducerilor de doctorat în 
domenii neacoperite 
- creşterea numărului de 
doctorate în cotutelă 
internaţională cu 5% 

- sunt 3 noi profesuri 
- noi conducători de doctorat (s-au 
finalizat dosare de abilitare) 
 
- noi doctoranzi în cotutelă la Istorie şi 
la Filosofie 

  -buget 
 
 
 

-Decanat 
-directori 
departament 
-cond. de 
doctorat 
 

9. Perfecţionarea serviciilor oferite 
de CFCID 
 

- extinderea grupului ţintă al 
IDD: categoria de vârstă 35-
55 ani; - utilizarea 
tehnologiei moderne în 
prezentarea suporturilor de 
curs, dezvoltarea facilităților 
de e-learning 

- parţial realizat 
 
- toate cursurile sunt pe suport 
informatic (CD-ROM) 
 
- este funcțional Portalul e-learning al 
CFCIDFR din UBB 

  -venituri 
extrabugetare 

-Decanat 
-Director 
CFCID 
-responsabili 
specializări 
CFCID 

10. Proiectare şi implementare de 
programe specifice de educaţie a 
adulţilor 

-1 program de educaţie a 
adulţilor 
- cursuri postliceale şi 
postuniversitare 
- alte programe de educaţie a 
adulţilor 

 
-6 cursuri postuniversitare de 
perfecţionare, specializare şi 
reconversie (în lb. română și lb. 
maghiară; 1 program în 2 extensii) 
 

  -fonduri 
extrabugetare 

-Decanat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 

 
C

er
ce

ta
re

 
  

1. Îmbunătăţirea prestaţiei 
ştiinţifice, creşterea calităţii şi 
relevanţei cercetării 
 

- creşterea numărului de 
publicaţii în străinătate cu 
10% 
- creşterea granturilor şi a 
studiilor publicate racordate 
la probleme prioritare de 
cercetare 10% 

- toate departamentele au un număr 
semnificativ de publicaţii 
- s-au publicat noi numere din revista 
Studia seriile Historia, Historia Artium  
şi Philosophia, și alte reviste (Chora, 
Colloquia, etc.), parţial sau integral în 
limbi străine;  
- clasificarea revistelor în BDI 

  -buget 
 
-granturi 
cercetare 

-Decanat 
 
-directori 
grant 
-redactori-
şefi Studia 

2. Creşterea surselor alternative de 
finanţare, prin: 
-creşterea numărului de granturi de 
cercetare naţionale şi internaţionale 
-participarea la reţele de cercetare 
internaţionale  

- cel puţin câte un grant 
important  pe departament 

- toate departamentele au un număr 
semnificativ de granturi 
- Facultatea se situează in topul 
clasamentului pe Universitate din p.d.v. 
al  numărului de granturi CNCS / PN II 

  -granturi 
cercetare 

-Decanat 
-directori 
grant şi 
centre de 
cercetare 

3. Creşterea impactului cercetării 
asupra învăţământului, prin: 
-integrarea rezultatelor cercetărilor 
în activitatea de predare 
-integrarea masteranzilor şi 
doctoranzilor în programele de 
cercetare ale catedrelor 

  
 
- la toate cursurile 
 
- la toate departamentele / 
granturile 

 
 
- la toate cursurile 
 
- a crescut numărul de masteranzi şi 
doctoranzi  implicaţi în programe 
cercetare 

   
 
 
-granturi 
cercetare 

-Decanat 
-directori 
departament 
-titulari 
cursuri 
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4. Perfecţionarea politicii de 
cercetare a Facultăţii 
 

- relaţionarea direcţiilor de 
cercetare din Facultate cu 
cele ale UBB şi priorităţile 
stabilite la nivel mondial 

- la toate centrele şi institutele de 
cercetare (ex: au fost câștigate mai 
multe granturi UBB-TC 2013) 

  -granturi 
cercetare 

-Decanat 
-directori 
centre de 
cercetare 

5. Monitorizarea activităţii 
centrelor de cercetare şi întărirea 
sistemului de evaluare a cercetării  

- stabilirea obiectivele 
centrelor de cercetare, pe 
termen mediu şi lung, şi 
includerea lor în Planul de 
Dezvoltare Strategică UBB 
- îmbunătăţirea canalelor de 
comunicare între centre, 
Facultate şi Universitate 

- la toate centrele şi institutele de 
cercetare din cadrul Facultăţii 
- evaluarea și (re)acreditarea centrelor 
de cercetare  în cadrul programului 
intern de evaluare al Senatului UBB 
- evaluare externă: Istorie, Filosofie, 
Științe Politice  sunt programe de 
studiu/cercetare de tip A-excelență 

   -Decanat 
-directori 
centre de 
cercetare 

6. Dotarea cu aparatură şi tehnică 
performantă a centrelor de 
cercetare 

- identificarea necesarului de 
aparatură 

- achiziționarea de calculatoare şi 
softuri educaţionale/de cercetare 

(vezi 
Serviciul 
granturi) 

(vezi 
Serviciul 
granturi) 

-granturi 
 

-Decanat 
-directori 
centre de 
cercetare / 
granturi 

7. Cooperări cu alte facultăţi, 
universităţi şi instituţii din ţară şi 
străinătate 

- colaborarea cu facultăţile de 
Istorie şi Filosofie din Iaşi, 
Timişoara şi Bucureşti 
- încheierea acordurilor de 
parteneriat şi realizarea de 
schimburi de experienţă 

- au fost înfiinţate colective de 
cercetare comune, schimburi studenți 
- se colaborează cu peste 50 de facultăţi 
din Europa în cadrul programului 
CLIONET şi CEEPUS, şi cu SUA în 
programul ATLANTIS  

 
 
 

 
 
 

-granturi 
-venituri 
extrabugetare 

-Decanat 
-directori 
grant  

8. Amplificarea participării 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie în 
spaţiul cercetării naţionale şi 
internaţionale 

- organizarea de manifestări 
ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale 
 

- au fost organizate seminarii, colocvii, 
conferinţe, simpozioane naţionale şi 
internaţionale în fiecare departament 
(vezi programul) 

-25.000 
RON 
 
 

-25.000 
RON 
 

-granturi 
-venituri 
extrabugetare 
-sponsorizări 

-Decanat 
-Dep.Istorie  
-Dep. 
Filosofie 

 

 

9. Mediatizarea activităţii de 
cercetare 

- prezentarea domeniilor şi a 
rezultatelor cercetării pe 
pagina web, de către fiecare 
catedră şi departament 

- toate programele de studii și 
granturile de cercetare au pagini de 
prezentare pe pagina web a Facultăţii 

1000 
RON 

- -venituri 
extrabugetare 

-Decanat 
-directori 
centre de 
cercetare 

 
 
 
 
 
 
III 
 
 

St
ud

en
ţi 

 

1. Îmbunătăţirea serviciilor oferite 
studenţilor 
 

- colaborare mai activă cu 
căminele/cantinele Univ. 
- asigurarea accesului tuturor 
studenţilor Facultăţii la 
Internet 

 
- funcţionează Laboratorul de 
informatică la Filosofie şi s-a extins cel 
de la Istorie 

  -venituri 
extrabugetare 
 

-Decanat 
 
 

2. Creşterea rolului studenţilor în 
viaţa facultăţii 

- implicarea reprezentanţilor 
studenţilor în deciziile şi 
analizele ce privesc 
activitatea didactică 

- s-a realizat programul de evaluări de 
cursuri și seminarii de către studenţi, la 
nivel licenţă şi masterat  
- Cancelarul şi reprezentanţii 
studenţilor participă la Consiliul 
Facultății 

   -Decanat 
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IV 
 

O
rg

an
iz

ar
ea

 
m

ul
tic

ul
tu

ra
lă

 

1. Dezvoltarea liniei de studii în 
limba maghiară 

- atragerea mai multor 
studenţi  

- a crescut numărul de masteranzi şi 
doctoranzi  

  -buget 
 

-Decanat 
-responsa-
bili linii 

2. Dezvoltarea interferenţei 
culturale la nivelul liniilor de 
studiu 

- organizarea de cursuri, 
sesiuni ştiinţifice studenţeşti, 
practică de teren comună; 
 

- practica de specialitate comună la 
Istorie-Arheologie 
- realizarea de reuniuni ştiinţifice 
comune ale studenţilor şi cadrelor 
didactice de la cele trei linii de studiu 

  -venituri 
extrabugetare 

-Decanat 
-directori 
departament 
-responsabili 
linii de studi 

 
 
 
 
 
V 
 
 
 
 

R
el

aţ
ii 

 In
te

rn
aţ

io
na

le
 

1. Eficientizarea strategiei privind 
cooperările externe 

- promovare imaginii 
Facultăţii pe plan extern prin 
realizarea unor broşuri şi 
postere de prezentare  

- 100 broşuri, 20 postere -4.000 
RON 

-3.000 
RON 

-venituri 
extrabugetare 
-centrul  Media 
UBB 

-Decanat 
 
 

2. Creşterea mobilităţilor, atât a 
cadrelor didactice cât şi a 
studenţilor 

- alocarea de fonduri 
suplimentare pentru 
realizarea programelor 
(inclusiv din granturi CNCS) 
 

- s-a realizat exclusiv din granturi -45.000 
RON 

-40.000 
RON 

-granturi 
 

-Directori 
grant 
 
 
 

3. Stabilirea în continuare de 
parteneriate cu universităţi şi 
instituţii din străinătate, precum şi 
dezvoltarea celor existente 

- promovarea şi dezvoltarea 
studiilor în străinătate şi a 
programelor de cooperare 
internaţională 

- se desfăşoară parteneriatele existente 
- s-au pregătit noi parteneriate 
(Universităţi din Italia, Franţa, 
Ungaria) 

   -Decanat 

  
 
 
VI 
 
 
 
 
 
 

 U
ni

ve
rs

ita
te

  ş
i  

so
ci

et
at

e 
 

1. Mediatizarea ofertei de studii a 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie 

- difuzarea în licee a 
informaţiilor privitoare la 
admitere 

- au fost publicate de broşuri cu oferta 
de studii a Facultăţii 
- a fost organizată Ziua porților 
deschise 
 

 
-1.000 
RON 

 
-2.000 
RON 
(UBB) 

-venituri 
extrabugetare 
(UBB) 

-directori 
departament 
-Decanat 
 

2. Creşterea impactului serviciilor 
oferite de Facultate asupra 
dezvoltării societăţii şi extinderea 
tipurilor de servicii oferite 
comunităţii 

- dezvoltarea parteneriatului 
cu comunitatea la nivel   
local, regional şi naţional, 
prin activităţi de formare 
continuă, expertiză, 
consultanţă 

- s-a asigurat expertiză patrimoniu 
arhitectural/arheologic 
 
- participări la programele Extensiunii 
universitare 

   Decanat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 M
an

ag
em

en
t ş

i R
es

ur
se

 
U

m
an

e 
 

I. MANAGEMENT ACADEMIC 
1. Continuarea implementării 
sistemului de evaluare a activităţii 
academice 

- stabilirea componentelor 
activităţii academice: predare, 
cercetare, servicii 
profesionale 
 

- au fost stabilite criteriile şi strategiile 
de evaluare 
- a fost sondată opinia studenţilor cu 
privire la activitatea de predare 

  -buget -Decanat 
 
 
 

2. Implementarea riguroasă a 
Managementului Strategic 

- elaborarea, implementarea 
şi evaluarea riguroasă a 
Planurilor Operaţionale 
anuale 

- a fost evaluat programul 2013 
- a fost elaborat planul operaţional 
2014 
 

  - buget -Decanat 
-responsabil 
CEAC 
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VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Intensificarea comunicării la 
nivelul Facultăţii 

- eficientizarea circuitului 
informaţional între 
management, personalul 
academic şi studenţi 

- s-a asigurat acces generalizat la 
Internet  (UBB Info) 

   -Decanat 

II. MANAGEMENT 
ADMINISTRATIV 
 
 

- utilizarea de programe 
informatizate 

- utilizarea programului informatic de 
evidenţă studenţi, foi matricole, 
cataloage, etc. la nivelul Facultăţii 
(portal Academic Info) 
 

  - buget -Decanat 

III. MANAGEMENTUL 
RESURSELOR UMANE 
1. Perfecţionarea sistemului de 
salarizare diferenţiată a 
personalului Facultăţii 
2. Realizarea unor cursuri de 
perfecţionare a personalului  
administrativ şi secretariate 

- evaluare periodică a 
activităţii academice 
 
 
 
- evaluarea periodică a 
personalului administrativ 
 

- au fost realizate evaluările anuale 
- au fost stabiliţi coeficienţi de 
salarizare diferenţiată pentru 2014 (cu 
restricții financiare) 

  -venituri 
extrabugetare 

-Decanat 

- există ghidul secretarului de facultate   -buget -Decanat 
 
-directori 
departament 
 

 
 
 
VIII 
 
 
 

In
fo

m
at

iz
ar

e 
şi 

C
om

un
ic

ar
e 

 
 

1. Comunicare internă şi externă  
 

- actualizare pagină web 
Facultate 
- broşură de prezentare a 
Facultăţii şi Ghidul 
studentului 2013-2014 

- pagina web a Facultăţii este 
actualizată constant 
- prezentarea în format electronic 
(pagina web) a unei broşuri a Facultăţii 
şi a Ghidul studentului 
 

 
 
-1000 
RON 
 

 
 

- 

-venituri 
extrabugetare 
 

-Decanat 
-Secretariat 

2. Îmbunătăţirea infrastructurilor 
reţelelor de comunicaţie şi a 
accesului la internet 

- dotarea cu licenţe a 
Laboratoarelor didactice 
pentru consultarea on-line a 
cărţilor şi revistelor 
disponibile în ţară şi 
străinătate 

- abonamente acces baze de date şi 
reviste 
 
 

  -CNCSIS - 
BCU 
-granturi 
-venituri 
extrabugetare 

-Decanat 

 
 
IX B

ug
et

ul
 Anexa       

 
 
 
 
X 
 

In
fr

as
tr

uc
tu

ra
 1. Renovarea spaţiilor şi clădirilor 

existente 
 
2. Extinderea şi dotarea 
infrastructurii Facultăţii pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
procesului didactic şi de cercetare 

- amenajarea spaţiilor 
didactice şi de cercetare  
alocate de Universitate 
- dotarea cu mobilier de birou 
şi de curs a unor săli din str. 
Napoca 11 şi Kogălniceanu 1 

 
- dotare sala Chamoux 

 
 

- amenajări minore   
 

 
-30.000 
RON 
 
 
-2.000 
RON 

 
-3500 
RON 
 
 
- 

 
 
-venituri 
extrabugetare 
-sponsorizări 
granturi 

 
-Decanat 
-directori 
grant 
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XI 

M
an

ag
em

en
tu

l c
al

ită
ţii

 

1. Asigurarea calităţii activităţii 
academice (predare, cercetare şi 
servicii profesionale) 

- recunoaşterea şi 
recompensarea eficienţei în 
predare şi cercetare 
 

 - au fost acordate diplome de 
excelenţă, merit şi performanţă 
didactică în cadrul  UBB 

  -buget 
-venituri 
extrabugetare 

-Decanat 
 
-directori 
departament 
 

2. Implementarea de strategii şi 
politici antreprenoriale 

- întocmirea de audit intern 
periodic 

- evaluare periodică internă şi externă  
a programelor de studii 
- evaluarea cursurilor şi seminariilor de 
către studenţi în sem.1 2012-2013  (36 
disc., 19c+4s nivel Licenţă şi 10s+3s 
nivel Master) și sem.2 2012-2013 (118 
disc., 63c+25s nivel Licență, 19c+11s 
nivel Master) 

- - -venituri 
extrabugetare 

-Decanat 
+UBB 
 
 
 

 
 
XII 

B
ib

lio
te

ci
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu 
din bibliotecile facultăţii 

- continuarea dotării cu 
mobilier şi cărţi/reviste noi a 
Bibliotecii de Istorie şi 
Arheologie şi Istoria Artei  
- dotarea cu mobilier și 
cărți/reviste a Bibliotecii de 
Filosofie, ca și a altor 
biblioteci de specialitate  
(Rel. Internaționale, etc.) 

 
-dotari din venituri extrabugetare 
 
- dotări din granturi și donații  
 

 
-10.000 
RON 
  
-5.000 
RON 

 
-11500 

 
 
 

-venituri 
extrabugetare 
 
-UBB 

-Decanat 
 

 
DECAN,           PRODECAN, 

Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA                 Prof. univ. dr. Dan Eugen RAŢIU 
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