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Programul mangerial propus a fost elaborat pe baza prevederilor legale ale 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi a direcţiilor de dezvoltare managerială 

şi strategică prezente în Carta Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca. 

La redactarea acestui program s-au luat în considerare şi aspectele specifice ale 

Departamentului Foto-Video. Obiectivele acestui plan managerial vin să susţină 

potenţialul pe care îl deţine departamentul, având ca scop promovarea valorilor şi 

îmbunăţăţirea actului didactic. 

Întreaga activitate se va baza pe transparenţă şi consens atât între membrii 

departamentului, cât şi între conducerea departamentului şi conducerea Universităţii de 

Artă şi Design Cluj-Napoca. 

Tradiţia de aproape un sfert de secol a Departamentului Foto-Video se vrea a fi 

completată de un sistem valoric bine structurat şi adaptat cerinţelor actuale ale unui 

învăţământ artistic de prestigiu naţional şi internaţional. Prezentul plan doreşte a fi unul 

permisiv şi deschis tuturor propunerilor constructive venite pe parcursul mandatului.  
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PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PLANULUI MANAGERIAL  

Obiectivele propuse în acest plan managerial se dispun în trei categorii: 

 OBIECTIVE LOGISTIC-ADMINISTRATIVE 

 OBIECTIVE DIDACTICE 

 OBIECTIVE DE CERCETARE 

 

 

OBIECTIVE LOGISTIC-ADMINISTRATIVE 

 Dezvoltarea bazei materiale ale departamentului, respectiv eficientizarea 

utilizării bazei materiale existente; 

 Reorganizarea spaţiilor existente, respectiv amenajarea acestora într-un mod 

modular care să permită utilizarea spaţiilor în diverse scopuri: atelier, sală de 

discuţii/mese rotunde, sală de curs, sală de expunere a lucrărilor studenţeşti etc.; 

 Amenajarea unui spaţiu-arhivă şi ale unei biblioteci de genul ”open resources” 

pentru realizările de valoare ale departamentului – lucrări artistice, de cercetare sau 

teoretice care să poate fi accesate cu uşurinţă de către toţi membrii comunităţii 

departamentului în scopuri didactice, sau, după caz, pentru a le putea expune; 

 Introducerea unui sistem computerizat de păstrare a evidenţei activităţii 

profesionale a studenţilor; 

 Atragerea de surse de finanţare pentru modernizarea atelierelor, spaţiilor de 

lucru şi de cercetare, precum şi spaţiilor auxiliare ale departamentului (depozit, arhivă, 

grup sanitar). 
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OBIECTIVE DIDACTICE 

 Îmbunătăţirea calităţii actului didactic prin dezvoltarea metodelor de predare şi 

creşterea rolului pregătirii individuale a studenţilor; 

 Perfecţionarea sistemelor şi mijloacelor de predare print utilizarea noilor 

posibilităţi tehnice digitale; 

 Susţinerea, în limitele prevăzute de lege, a promovării în grad a cadrelor 

didactice ale departamentului pentru a putea completa într-un mod eficient diagrama 

didactică a Departamentului Foto-Video; 

 Optimizarea, după o analiză profundă şi completă a stadiului real al planului de 

învăţământ şi al programelor analitice, pentru a putea răspunde cerinţelor actuale de 

calitate; 

 Facilitarea şi fluidizarea colaborării cu celelalte departamente ale Universităţii 

de Artă şi Design, respectiv cu instituţii similare din ţară şi străinătate; 

 Participarea la programe/proiecte comune demarate de mediul  

 Accesarea unor surse de finanţare pentru organizarea unor evenimente artistice. 

 

 

OBIECTIVE DE CERCETARE 

 Creşterea implicării cadrelor didactice, a doctoranzilor şi a studenţilor în 

cercetarea ştiinţifică; 

 Organizarea unor seminarii, conferinţe, mese rotunde saudiscuţii tematice cu 

caracter periodic, care să facă cunoscută activitatea din cadrul departamentului; 

 Dezvoltarea dotării laboratoarelor de cercetare şi a atelierelor de creaţie; 

 Implicare în mai mare măsură a tuturor cadrelor didactice în cercetare. 
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VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE 

• Stabilirea de comun acord cu staful didactic a planului de perfecţionare a 

cadrelor didactice. 

• Atragerea de tineri cu aptitudini pentru a deveni cadre didactice. 

• Stabilirea planului privind dezvoltarea departamentului la nivelul resurselor 

umane. 

• Introducerea unui sistem computerizat de păstrarea evidenţei activităţii   

profesionale a studenţilor. 

• Atragerea de surse de finanţare pentru: modernizarea atelierelor; dotarea cu 

mobilier a atelierelor şi sălilor de curs; dotarea cu aparatură a atelierelor; dotarea tuturor 

laboratoarelor cu tehnică de calcul. 

 

Toate propunerile planului managerial vor fi detaliate şi dezbătute în consiliul 

departamentului şi vor fi aprobate de acest organ. 
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Cluj-Napoca 
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