PLAN OPERATIONAL 2009
Nr.
Crt.

Domeniul

Obiective generale

1
1.

2
3
Invatamant Cresterea gradului de
incredere al societatii, in
oferta educationala a
Universitatii de Arta si
Design Cluj-Napoca.
Implementarea si
certificarea unui sistem de
management al calitatii in
conformitate cu SR EN
ISO 9001 :2008

2.
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Perfectionarea ofertei
curriculare si corelarea
acesteia cu bunele
practici din invatamantul
artistic univeristar
european.

Obiective specifice si
masuri de realizare

Indicatori masurabili

Responsabili

4
- Contractare firma consultanta

5

6
7
01.09.2009
Rector,
RMC,
Prorector, Decani,
Secretari stiintifici,
Sefi de catedra si de sectii

- Verificare documente
- Certificat obtinut

- Contractare organism certificare
- Intocmire documentatie si
implementare.

- Actualizarea, modernizarea si
editarea cursurilor universitare in
format clasic sau electronic.
- Diversificarea ofertei de masterat
de profesionalizare.
- Elaborarea unor programe de
masterat si doctorat in
concordanta cu cerintele
Procesului Bologna.
- Dezvoltarea scolii doctorale
existente.
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- Calitatea cursurilor
universitare realizate conform
nomenclatorului disciplinelor
cuprinse in planul de
invatamant, corespunzator
domeniului de licenta,
masterat, doctorat
- Numarul suporturilor de curs,
in concordanta cu noua
curricula universitara

Data reviziei: 04.06.2009

Termene

Rector, Prorector,
Octombrie 2009
Decani,
Secretari stiintifici,
Sefi de catedra si de sectii Octombrie 2009
30.06.2010

30.05.2010

3.

Afirmarea si dezvoltarea identitatii
si specificitatii scolii de arta
clujene.

- Implicarea in activitatile aferente organizarii
manifestarilor artistice si stiintifice ale
universitatii (EuropaArtium, Gala anualka a
absolventilor UAD, etc.)

-

4.

Afirmarea si promovarea
performantelor artistice si
stiintifice ale cadrelor didactice si
studentilor UAD Cluj-Napoca.

Crearea unei reviste de specialiate in artele
vizuale cotata ISSN si ISI

- Intensificarea activitatii centrelor de cercetare.
- Initierea unor proiecte de cercetare si creatie
artistica eligibile in competitiile organizate la
nivel national si international.
- Corelarea programelor de masterat si doctorat
cu activitatea de creatie artistica si cercetare.
- Organizarea de sesiuni nationale si
internationale de comunicari stiintifice.
- Organizarea de expozitii de arta, workshopuri, conferinte, tabere de creatie, etc. la nivel
national si international.

- Ponderea contactelor realizate in vederea
cooperarii interuniversitare
- Calitatea produsului publicat in format
electronic, clasic si acreditat.
- Ponderea de sesiuni nationale si
internationale de comunicari stiintifice.
- Nivelul expozitiilor de arta contemporana
la nivel national si international cu
implicarea cadrelor didactice si a
studentilor.

Rector, Prorector,
25.10.2009
Decani,
Secretari stiintifici,
Sefi de catedra si de sectii
Birou relatii
internationale,
Director Centru de
30.06.2010
cercetare

- Nivelul performanţelor în cercetarea
stiinţifică
(indicator cu structura complexa)
- Raportul (procentual) dintre valoarea
contractelor de
cercetare-proiectare si totalul veniturilor
universitatii
- Ponderea studenţilor echivalenţi unitari din
ciclurile
de studii de masterat si doctorat (pentru anul
2009 si studii
aprofundate în lichidare) în totalul studenţilor
echivalenţi
unitari (bugetaţi si cu taxă)

Rector, Prorector,
30.12.2009
Decani,
Secretari stiintifici,
30.01.2009
Sefi de catedra si de sectii
Director Centru de
cercetare
30.12.2009

25.10.2009

30.12.2009

5.
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Dezvoltarea relatiilor de parteneriat
cu institutii si personalitati din tara
si din strainatate.

- Dezvoltarea comunitatii
academice prin acordarea de
„Titluri Honoris Causa” unor
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- Ponderea acordarii de „Titluri Honoris
Causa”
- Numarul si nivelul cooperarii
interuniversitare.

Data reviziei: 04.06.2009

Rector, Prorector,
Decani,
Birou relatii

30.06.2010

personalitati ale artei si culturii
nationale si internationale.
6.

Dezvoltarea bazei materiale si a
infrastructurii.

- Amenajarea si dotarea salilor de curs,
laboratoarelor si atelierelor.
- Achizitionarea de echipament si tehnica
moderna in scopul armonizarii cu tehnologiile
profesionale.
- Imbunatatirea comunicarii intre
departamentele UAD.

internationale,

- Valoarea cheltuielilor pentru dotari si
investitii
raportată la numărul de studenţi fizici
(bugetaţi si cu taxă),
- Valoarea cheltuielilor materiale raportată la
numărul
de studenţi fizici (bugetaţi si cu taxă)
- Valoarea cheltuielilor pentru achiziţia de
cărţi, reviste
si manuale, raportată la numărul de studenţi
fizici
(bugetaţi si cu taxă)
- Ponderea cheltuielilor pentru investiţii din
alocaţiile
bugetare primite de universitate destinate
acestui scop
- Ponderea veniturilor din alte surse decât
alocaţiile
bugetare în totalul veniturilor universitatii
- Ponderea veniturilor din alte surse decât
alocaţiile
bugetare cheltuite pentru dezvoltarea
instituţională în
totalul veniturilor universitatii.

Rector, Prorector, Decani,
Director administrativ,
Sefi de catedra si de sectii

Rector, Prorector,
30.05.2010
Decani,
Secretari stiintifici,
Sefi de catedra si de sectii
Secretariat
01.10.2009
Rector, Prorector,
30.12.2009
Decani,
Secretari stiintifici,
Sefi de catedra si de sectii

7.

Monitorizarea gradului de
angajabilitate si insertia pe piata
muncii a absolventilor.

- Adoptarea unor metode alternative de
monitorizare a gradului de angajabilitate si
insertie pe piata muncii a absolventilor.
- Realizarea unor statistici periodice privind
gradul de angajabilitate si insertie pe piata
muncii a absolventilor.

- Numarul chestionarelor intocmite in vederea
realizarii statisticilor periodice privind gradul
de angajabilitate si insertie pe piata muncii a
absolventilor.

8.

Formarea continua a cadrelor
didactice prin sistemul
perfectionarii postuniversitare in
vederea accederii la noi
competente in domeniile de interes

- Implementarea de catre DPPD a standardelor
de calitate concretizate in activitati de
pregatire si perfectionare psiho-pedagogica si
didactica in acord cu directiile educationale
actuale.

- Numărul cadrelor didactice universitare
titulare, cu
carte de munca in universitate, raportat la
numărul de
studenţi echivalenţi unitari (bugetaţi si cu
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01.10.2009
30.04.2010

30.04.2010

didactic pentru specializarile
plastice.

9.

Diversificarea ofertei
pentru activitatile de
formare continua.

-

Actiuni de innoire si perfectionare
permanenta a practicii profesionale pentru
sistemul de invatamant preuniversitar.

- Extinderea domeniilor pentru
Centrul de perfectionare in
educatie plastica.

taxă)
- Numărul de profesori universitari titulari
raportat la
numărul de studenţi echivalenţi unitari
(bugetaţi si cu taxă)
- Numărul de conferenţiari universitari titulari
raportat
la numărul de studenţi echivalenţi unitari
(bugetaţi si cu
taxă)
- Numărul cadrelor didactice universitare
titulare, cu
titlul stiinţific de doctor, raportat la numărul
de studenţi
echivalenţi unitari (bugetaţi si cu taxă)
- Numărul cadrelor didactice universitare
titulare, sub
35 de ani, raportat la numărul de studenţi
echivalenţi
unitari (bugetaţi si cu taxă)

Director DPPD

- Dezvoltarea educaţiei
permanente din universitate

Rector, Prorector,
30.05.2010
Decani,
Secretari stiintifici,
Sefi de catedra si de sectii
Director DPPD

15.06.2010

RECTOR
Prof.univ. dr. RADU SOLOVASTRU
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