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Anexa nr. 4  la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 391 din 10.03.2022 

 
 

PLAN OPERAŢIONAL AN UNIVERSITAR 2021-2022 
 
 

Planul operaţional al Facultaţii Transfrontaliere vizează următoarele axe de dezvoltare: 
 

I. Procesul educaţional 
II. Cercetare ştiinţifică 
III. Bază materială 
IV. Internaţionalizarea activităţilor didactice şi de cercetare 
V. Managementul calităţii 
VI. Comunicare şi marketing academic 

 
Domeniu Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

I.PROCESUL 

EDUCAȚIONAL 

Asigurarea desfășurării în 
bune condiții a activității 
didactice pe tot parcursul 
anului universitar 

Deschiderea anului universitar 
Decan, prodecani, directori de 
departamente, cadre didactice 

1 octombrie 
2021 

Pregătirea statelor de funcții Directori de departament 
1-15 
septembrie 
2021 

Monitorizarea desfășurării procesului didactic 
Decan, prodecani, directori de 
departamente, cadre didactice 

Permanent 

 
Asigurarea mijloacelor logistice pentru 
desfășurarea în bune condiții a procesului 
educațional 
 

Decan, prodecani, secretariat Permanent 

Implementarea 
conceptului de parteneriat 

Stabilirea nevoilor de instruire a studenților 
Decan, prodecani, reprezentanții 
studenților 

Permanent 
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Domeniu Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 
cu studenții pentru un 
învățământ de calitate 

 
Imbunătăţirea paginii web a facultăţii –
www.transfrontaliera.ugal.ro şi actualizarea ei în 
permanenţă pentru crearea unui spațiu special de 
comunicare atât cu studenţii, posibilii studenţi, cât 
şi cu potenţiali angajatorii ai studenţilor noştri. 
 

Decan, secretariat, 
administratorul paginii web a 
facultății 

Permanent 
2021-2022 

 
Organizarea anuală a sesiunii științifice studențești 
și încurajarea participării studenților la sesiuni 
similare sau concursuri din țară şi/sau străinătate; 
 

Decan, prodecani, cadre 
didactice 

Aprilie-mai 
2022 

 
Realizarea unor parteneriate cu firme de profil, în 
vederea alinierii temelor de licență și disertație la 
necesitățile acestora și pentru asigurarea unor 
stagii de practică pentru studenți 
 

Decan, prodecani, directori de 
departament, cadre didactice 

Permanent 

 
Consultarea periodică a studenților, în vederea 
implicării acestora în procesul decizional 
 

Decan, prodecani, directori de 
departamente, tutori, studenți 

Permanent 

Fundamentarea predării 
conform principiului 
învățării active 

 
Diversificare didactică, în sensul adoptării unor 
metode și mijloace interactive, și orientarea către 
formarea de competențe 
 

Cadre didactice Permanent 

Asigurarea desfășurării în 
bune condiții a sesiunilor 
de examene 

Programarea examenelor din sesiunile de iarnă şi 
vară, respectv a examenelor de licenţă şi disertaţie 

Prodecani 

Ianuarie –
februarie 
2022 
Iunie – iulie 
2022 
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Domeniu Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 

Septembrie 
2022 

Creșterea calității actului 
didactic 

Măsuri de monitorizare a calității 
Decan, prodecani, directori de 
departament, Comisia de calitate 
a Consiliului Facultății 

Permanent 

 
Identificarea unor mijloace de creștere a motivației 
personalului didactic 
 

Decan, prodecani, directori de 
departament, Consiliul Facultății 

Permanent 

 
Implicarea cadrelor didactice în programe de 
formare continua și în proiecte de tip lifelong 
learning 
 

Decan, prodecani, directori de 
departament 

Permanent 

Evaluarea periodică a 

specializărilor 

 
Pregătirea vizitelor ARACIS pentru autorizarea / 
acreditarea următoarelor programe de studiu:  

1. Relaţii internaţionale şi studii europene 
(la Chişinău) (L) 

2. Afaceri internaţionale (L) 
3. Kinetoterapie şi motricitate specială (la 

Chişinău) (L) 
4. Drept european şi internaţional (la 

Chişinău) (L) 
5. Sisteme de producţie digitale (la 

Chişinău) (L) 
 

Pregătirea dosarelor de încadrare în domeniu 
pentru următoarele programe de studiu : 

6. Securitate vamală şi transfrontalieră (la 
Chişinău) 

7. Loisir –Fitness (la Chişinău) 
8. Nutriţie (la Chişinău) 

Decan, prodecani, directori de 
departamente, coordonatori de 
program 

2021-2022 
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Domeniu Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 
 

 
Pregătirea dosarelor evaluare domeniu pentru 
următoarele programe de studii: 

9. Administrarea afacerilor internaţionale 
euroregionale  (M) 

II. CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ 

Creșterea numărului de 
publicații științifice și a 
impactului acestora  

 
Alocarea de resurse pentru plata taxelor de 
publicare și pentru participarea cercetătorilor la 
conferințe internaționale 
 

Decan Permanent 

Identificarea unor mijloace de stimulare a 
performanței în cercetare 

Decan, prodecani, directori de 
departamente, directorii 
centrelor de cercetare 

Permanent 

 
Organizarea unor conferințe internaționale proprii 
cu proceedings indexate în Web of Science / 
Scopus/ CEEOL sau orice alte BDI și încurajarea 
participării cercetătorilor la acestea 
 
Susţinerea şi promovarea propriilor publicaţii  

Across 
 http://www.across-journal.com/index.php/across 
 

Limba noastră 
https://learnromanian.udjg.ro/revista-limba-
noastra/ 

Decan, prodecani, directorii 
centrelor de cercetare 
 
 

2021-2022 

Identificarea domeniilor 
strategice de performanță, 
unde cercetătorii din 
facultate sunt competitivi 
pe plan internațional 

Analiza rezultatelor cercetării ştiinţifice  
Prodecan, Directorii centrelor de 
cercetare 

Februarie 
2022 

Modernizarea Participarea cu propuneri de proiecte de cercetare Decan, prodecani, directorii Permanent 

mailto:secretariat.ft@ugal.ro
http://www.transfrontaliera.ugal.ro/
http://www.across-journal.com/index.php/across
https://learnromanian.udjg.ro/revista-limba-noastra/
https://learnromanian.udjg.ro/revista-limba-noastra/


 

 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ 
 
 

 Str. Domnească nr. 111, Corp K, Campusul Ştiinţei, cod poștal 800201, Galați, România, tel/fax: 0336.130.186,   e-mail: secretariat.ft@ugal.ro, web: www.transfrontaliera.ugal.ro  

 

Domeniu Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 
infrastructurii de cercetare în competițiile interne și internaționale centrelor de cercetare, 

cercetători 

III. BAZA 
MATERIALĂ 

Identificarea de noi surse 
pentru dezvoltarea  
infrastructurii și a 
resurselor 
corespunzătoare 
obiectivelor pentru 
dezvoltarea instituțională 

 
Dezvoltarea unor parteneriate educaționale cu 
agenți economici, în vederea dotării unor 
laboratoare tematice 

Decan, prodecani, directori de 
departamente 

Permanent 

Asigurarea condițiilor 
pentru folosirea eficientă a 
resurselor materiale 
existente 

 
Alocarea resurselor necesare pentru reparațiile 
curente și întreținerea spațiilor didactice și 
laboratoarelor existente. 
 

Decan, Consiliul Facultății Permanent 

IV.INTERNAȚIONALI
ZAREA 
ACTIVITĂȚILOR 
DIDACTICE ȘI DE 
CERCETARE 

Dezvoltarea cooperării cu 
parteneri străini în 
vederea participării la 
proiecte de cercetare 
internaționale 

 
Identificarea și promovarea resurselor umane și 
materiale competitive pentru participarea în 
proiecte europene de cercetare 
 

Prodecan, directorii centrelor de 
cercetare 

Permanent 

 
Întărirea legăturilor de parteneriat cu 
universităţile partenere din Chişinău, Cahul, 
Taraclia, Comrat, prin semnarea de acorduri de 
colaborare cadru sau punctuale 
 

Decan, prodecani Permanent  

 
Transferul de cunoștințe și valorificarea 
experienței cercetătorilor care au avut succes în 
trecut în competiții internaționale 
 

Prodecan, directorii centrelor de 
cercetare 

Permanent 

 
Stimularea cercetătorilor care au inițiative proprii 
privind stabilirea unor contacte și depunerea unor 

Decan, directori de 
departamente, Consiliul 
Facultății 

Permanent 
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Domeniu Obiectiv Măsuri Responsabili Termen 
proiecte internaționale.  
 

V.MANAGEMENTUL 
CALITĂŢII 

 

 
Autoevaluarea cadrelor didactice. Verificarea 
fişelor de autoevaluare 
Evaluarea colegială 
 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi 
 
Centralizarea şi raportarea anuală a rezultatelor 
cercetării 
 
Întocmire regulamente necesare activităţii 
Facultăţii 

Decan,  directorii de 
departamente 
 
Prodecanul cu activitatea 
didactică 
 
Prodecanul cu cercetarea 
 
Decan, prodecani, Consiliul 
Facultăţi 

2021-2022 

VI.COMUNICARE ŞI 
MARKETING 
ACADEMIC 

 

Organizarea de activităţi de promovare a ofertei 
educaţionale 
 
Dezvoltarea de strategii de imagine şi de marketing 
 

Decan,prodecani,  directorii de 
departamente, coordonatori de 
programe, cadre didactice 

2021-2022 

 

 

Decan, Conf univ.dr. Gina Necula 

Prodecan, Conf.univ.dr.ing. Maricica Stoica 

Prodecan, Lect.univ. dr. Delia Oprea 

Prodecan, Ş.L.dr. ing. Geanina Podaru 
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