
 
RAPORT DE ACTIVITATE  

 

In periada octombrie 2004 –martie 2005 Facultatea de Matematica si Informatica a facut cele 

mai multe transformari structurale din istoria ei: 

1. S-a trecut la desfiintarea specializarilor care creau probleme financiare facultatii 

2. S-a trecut la desfiintarea specializarilor colegiilor care functionau in facultate tinandu-se 

cont de iminenta introducere a planurilor de invatamant Bologna 

3. In luna decembrie 2004 Facultatea de Matematica si Informatica avea deja o varianta a 

acestor planuri in urma mai multor intalniri ale membrilor catedrelor facultatii. 

4. Mai multor cadre didactice li s-a refuzat prelungirile de activitate si Facultatea a fost 

restructurata prin desfiintarea unei Catedre ce nu mai indeplinea conditiile de functionare. 

Facultatea are in prezent Catedra de Matematica si Catedra de Informatica si Metode 

Numerice. Şefii de Catedră au adaugat la  Statele de funcţiuni tabelele ce conţin cadrele 

didactice care efectuează ore la cumul şi la plata cu ora. Consiliul Profesoral a hotărât ca 

toate cadrele didactice care au o normă la cumul, să nu obţină ore în regim de plata cu ora. 

5. Pagina web a facultatii devine tot mai functionala : exista obligativitatea cursurilor si 

seminariilor in format electronic, anuntarea seminariilor stiintifice pe net, obligativitatea 

orarului pe net si a licentei pe net. 

6. S-a obtinut aprobarea Senatului Universităţii pentru Auditul Extern de Calitate la 

specializarea Matematică. Vizita Comisiei a avut loc în data de 27.11.2004. In urma 

Auditului Extern Facultatea de matematica si Informatica a obtinut calificativul 

‘’CRITERIILE DE CALITATE SUNT INDEPLINITE ADECVAT IN TOATE 

ASPECTELE SI MAI MULT DECAT ADECVAT IN UNELE’’. 

7. Facultatea a obtinut doua Granturi Stiintifice noi ceea ce a determinat conducerea sa 

reanalizeze situatia Centrului de Cercetare. S-a decis organizarea lui pe noi baze, 

schimbarea directorului, amendarea Statulului si schimbarea componentei membrilor 

centrului. Pentru realizarea raportului anual al Centrului de Cercetare au fost desemnaţi ca 

responsabili D-na Conf. univ. dr. Viviana Ene şi Dl. Prof. univ. dr. Marius Craciun 

8. S-au prezentat propunerile planurilor de învăţământ, pentru învăţământul universitar, 

specializările Matematică, Matematică-Informatică, Informatică, şi pentru învăţământul 

postuniversitar (master), specializările Tehnici Informatice Moderne, Didactică 

Matematică şi Structuri Matematice Fundamentale,  pentru anul universitar 2005 – 2006 

(Procesul Bologna). 

9. S-a inceput aducera la zi a Analelor Stiintifice ale UOC-Seria Matematica si transformarea 

lor din revista de tip C in revista de tip B. S-a decis postarea pe net a numerelor de dupa 

2001.  S-a decis intreprinderea unor masuri de promovare a Facultatii de tip « Porti 



Deschise » si promovarea directa in licee. S-a decis deasemenea creearea unei pagini web 

cu probleme pregatitoare pentru admitere in sprijinul candidatilor. 

10. S-a hotarat realizarea unui GHID DE STUDII care sa cuprinda Planurile de Invatamant, 

Programele Analitice si Informatii privind facultatea. Ghidul de Studii va fi oferit gratuit 

studentilor impreuna cu un CD care va contine cursuri si seminarii in format electronic. 

 

Decan, 

Prof.univ.dr.Wladimir-Georges Boskoff 
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