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Planul Operațional  

al Facultății de Matematică și Informatică 

pentru perioada 2016-2020 

 
 Planul operațional  urmărește asigurarea unui climat academic bazat pe colaborare, competenţă şi 

respect. Pentru garantarea pregătirii superioare a absolvenţilor și realizarea unui act didactic de calitate, 

avem în vedere selectarea de cadre didactice competente și asigurarea de spaţii de învăţământ adecvate. 

Astfel vom parcurge următoarele strategii: 

I. PROMOVAREA FACULTATII DE MATEMATICA SI INFORMATICA 

• Participarea la targuri educationale 

• Oferta educațională a Universității „Ovidius” din Constanța 

 

II. STRATEGIA ACADEMICA SI PROMOVAREA PORTOFOLIULUI EDUCATIONAL 

• Angajarea de personal didactic specializat  la disciplinele de specialitate. 

• Organizarea anual, în luna noiembrie, de întâlniri cu angajatorii și specialiștii din domeniul 

matematica si informatica. 

• Acordarea de premii la Cercurile științifice și Concursurile studențești, organizate anual în cadrul 

Facultatii de Matematica si Informatica. 

• Acordarea de burse de performanță, burse de merit studenților cu rezultate deosebite și burse 

sociale. 

 

mailto:rectorat2@univ-ovidius.ro
http://www.univ-ovidius.ro/


III. STRATEGIA PRIVIND STUDENTII SI ABSOLVENTII 

• Organizarea Concursului de admitere și a Examenului de finalizare studii în condiții de maximă 

transparență și rigoare. 

• Organizarea cursurilor de pregatire a viitorilor studenti in luna septembrie a fiecarui an universitar. 

• Organizarea lectiilor de pregatire pentru bacalaureat pentru atragerea viitorilor studenti 

• Stimularea studenților și absolvenților pentru a continua pregătirea prin specializare prin 

intermediul programelor de master. 

• Acordarea de reduceri de taxe pentru studenții din medii defavorizate. 

• Asigurarea locurilor de practică prin ȋntâlniri şi colaborări cu angajatorii. 

• Atragerea absolventilor facultatii care au rezultate deosebite in timpul studiilor. 

 

IV. STRATEGIA DE CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

• Stimularea cadrelor didactice sa-si consolideze activitatea de cercetare.  

• Organizarea seminariilor stiintifice in cadrul departamentului. 

• Organizarea de manifestări științifice la nivel national si international. 

 

V. STRATEGIA FINANCIARĂ 

• Initierea si definitivarea  unor convenţii de colaborare între universitate şi agenţii economici din 

zonă;  

• Atragerea de resurse din activități ale studenților coordonați de profesori.  

• Completarea veniturilor salariale ale membrilor facultatii din granturi, programe de cercetare, plăți 

ale articolelor ISI și activități pe baza de contract prestate către alte facultăți, universități sau entități 

ce desfășoară programe educaționale.  

• Mentinerea echilibrului cheltuielilor în cadrul plăților corespunzătoare domeniilor de licență, 

masterat și doctorat.  

• Compensarea corectă, la timp și completă a tuturor serviciilor prestate de membrii facultății noastre 

celorlalte facultăți din universitate.  

• Atragerea de studenți din străinătate pentru sporirea aportului valutar al facultății.  

• Obținerea ca și până acum de sponsorizări și donații pentru creșterea bugetului alocat unor acțiuni 

concrete.   

• Rata de neîncasare a taxelor să nu depășească 10%. 



 

VI. INTERNAȚIONALIZARE ȘI STRATEGIA PENTRU STUDENȚII STRĂINI 

• Pentru asigurarea internaționalizării programelor de studii, în perioada urmatoare se vor desfășura 

mobilități ERASMUS atât de către cadrele didactice cât și de către studenți. 

• Promovarea programului de studii de licenta Informatica (in limba engleza). 

 

VII. STRATEGIA ADMINISTRATIVĂ ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI A 

BAZEI MATERIALE 

• Implementarea unor sisteme didactice moderne de predare si invatare. 

• Utilizarea de softuri de simulare pentru laboratoarele de specialitate. 

• Utilizarea platformelor de e-learning. 

 

VIII. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

• Actualizarea planurilor de invatamant cu discipline optionale/facultative ce au legatura cu latura 

antreprenoriala in acord cu planul de dezvoltare strategica al universitatii.  

• Crearea si implementarea unor programe de stimulare a studentilor performanti.  

• Implementarea programelor de tip ROSE pentru stimularea studentilor cu performante slabe in 

vederea prevenirii abandonului scolar. 

• Mentinerea strategiei de asigurare a calitatii prin implementarea programului propus de Comisia de 

asigurare a calitatii in FMI. 

• Continuarea efectuarii de analize statistice pentru examenele de admitere si licenta. 

• Menținerea / îmbunătățirea condițiilor în care studenții își desfășoară activitățile didactice și 

asigurarea unei pregătiri la nivel european, pentru o inserție cât mai bună pe piața muncii. 

 

IX. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE 

• Modernizarea paginii web a facultății și a paginii Facebook a facultății. 

• Postarea pe pagina web a facultății a tuturor informațiilor de interes public. 

• Informarea studenților prin programul de consultatii si dirigentie desfășurat în ședințe saptamanale. 

Decan, 

Prof.univ.dr. Wladimir Georges Boskoff 


