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INTRODUCERE

1.1. Planul operaᘰional al Facultူᘰii de Arhitecturူ a fost elaborat în contextul apartenenᘰei 
facultူᘰii la Universitatea „Politehnica” din Timiᗰoara din 2005, anul înfiinᘰူrii sale. Elaborarea 
acestuia ᘰine seama de reforma profundူ în curs de desfူᗰurare în sistemul naᘰional de învူᘰူmânt 
din România. 

Aceastူ reformူ este parte componentူ a procesului de reînnoire declanᗰat în ᘰara noastrူ dupူ 
1989, cuprinzând toate componentele sistemului, de la curriculူ ᗰi pânူ la management ᗰi are ca scop 
crearea unui sistem educaᘰional adecvat societူᘰii bazate pe libertူᘰi individuale, economie de piaᘰူ, 
competiᘰia valorilor, stat de drept, integrat pe structurile euroatlantice.

Meritူ de reᘰinut recunoaᗰterea competenᘰelor profesionale ale absolvenᘰilor învူᘰူmântului 
nostru superior atât în ᘰarူ (prin premiile ᗰi lucrူrile obᘰinute prin competiᘰie, de asemenea 
rezultatele bune obᘰinute de studenᘰii facultူᘰii în alte universitူᘰi din Europa în care au studiat prin 
intermediul programelor de mobilitူᘰi Erasmus) cât ᗰi în ᘰူri de imigraᘰie ᗰi în general în ᘰူrile 
dezvoltate.

1.2. În învူᘰူmântul de arhitecturူ, ca ᗰi în alte domenii, se manifestူ o dezvoltare extrem de 
rapidူ pe plan mondial, cu care învူᘰူmântul nostru este obligat sူ ᘰinူ pasul. Pe lângူ necesitatea 
reînnoirii permanente a cursurilor, seminariilor ᗰi îndrumူrii proiectelor, apare tot mai pregnant 
necesitatea „reciclူrii” absolvenᘰilor, adicူ a educaᘰiei permanente. Învူᘰူmântul universitar trebuie 
sူ se deschidူ spre societate ᗰi, în acest sens, sူ rူspundူ într-o tot mai mare mူsurူ nevoilor 
acesteia atât prin modernizarea curriculei ᗰi conᘰinutului cursurilor (programe analitice) cît ᗰi prin 
diversificarea ofertei pentru studii aprofundate postgraduale.

1.3. Facultatea de Arhitecturူ din Universitatea „Politehnica” din Timiᗰoara îᗰi asumူ conᗰtient 
rolul de a face faᘰူ provocူrilor generate de noua etapူ de dezvoltare a ᘰူrii noastre în contextul unei 
tot mai puternice interdependenᘰe la nivel global în toate domeniile.

1.4. În contextul noii dezvoltူri economice regionale, Facultatea de Arhitecturူ din 
Universitatea „Politehnica” din Timiᗰoara îᗰi propune sူ fie ᗰi în continuare un partener important în 
stabilirea unor legူturi economice noi, precum ᗰi dezvoltarea celor existente în folosul reciproc al 
tuturor factorilor implicaᘰi. Facultatea de Arhitecturူ îᗰi propune dezvoltarea relaᘰiilor cu parteneri de 
acum consacraᘰi atât la nivel locat cât ᗰi naᘰional ᗰi internaᘰional, precum ᗰi gူsirea unor noi legူturi 
menite sူ asigure implicarea tot mai puternicူ a facultူᘰii în comunitatea localူ, regionalူ ᗰi 
internaᘰionalူ.

2. MISIUNEA FACULTဠᘠII DE ARHITECTURဠ

2.1. Misiunea de bazူ a facultူᘰii este dezvoltarea învူᘰူmântului universitar în domeniul 
arhitecturii, precum ᗰi extinderea la cote mai ridicate a activitူᘰilor de cercetare, proiectare, 
dezvoltarea tehnologicူ ᗰi managerialူ. Facultatea de Arhitecturူ va fi permanent deschisူ pentru 
interacᘰiunea cu mediul economic, social ᗰi academic.

Schimbူrile profunde care au loc la nivelul învူᘰူmântului superior sunt principalele repere în 
misiunea facultူᘰii pentru orizontul de timp prezentat în planul operaᘰional. În acest context este 
important ca managementul universitar sူ urmူreascူ aceste realitူᘰi ᗰi sူ modifice oferta de 
învူᘰူmânt astfel ca absolvenᘰii sူ-ᗰi poatူ mူri ᗰansele de gူsire a unui loc pe piaᘰa muncii.

2.2. Principalele obiective ale Facultူᘰii de Arhitecturူ în perioada anului 2013 sunt 
urmူtoarele:

- atragerea unui numူr sporit de studenᘰi cu pregူtire foarte bunူ, precum ᗰi a unui numူr 
cât mai mare de studenᘰi strူini;



- ridicarea nivelului calitativ al pregူtirii profesionale a studenᘰilor pentru dezvoltarea 
competenᘰelor ᗰi compatibilitူᘰilor în vederea unei cooperူri eficiente pe plan naᘰional 
ᗰi internaᘰional;

- realizarea integrူrii activitူᘰii profesionale a studenᘰilor cu activitatea practicူ de 
proiectare ᗰi execuᘰie;

- antrenarea unui numူr cât mai mare de studenᘰi în activitatea de cercetare, organizarea 
unui centru de cercetare pe probleme de dezvoltare urbanူ durabilူ;

- stimularea activitူᘰii de cercetare ᗰtiinᘰificူ prin iniᘰierea unor proiecte ce pot determina 
apariᘰia unor noi centre de cercetare;

- asigurarea colaborူrii largi cu comunitatea ᗰtiinᘰificူ din ᘰara noastrူ ᗰi din strူinူtate.

2.3. Iniᘰiativele care vor asigura realizarea obiectivelor propuse sunt urmူtoarele:
- descentralizarea procesului de adoptare a deciziilor academice ᗰi administrative;
- demararea unor activitူᘰi specifice profilului facultူᘰii cu impact direct asupra pregူtirii 

studenᘰilor;
- înfiinᘰarea ᗰi dezvoltarea unor structuri necesare noilor tipuri de activitူᘰi, precum ᗰi 

promovarea imaginii facultူᘰii în cadrul societူᘰii;
- ridicarea ponderii activitူᘰii practice a studenᘰilor în contextul pregူtirii acestora pentru 

integrarea cât mai fireascူ în producᘰie;
- perfecᘰionarea pregူtirii profesionale;
- dezvoltarea activitူᘰilor de cercetare în cadrul viitoarelor centre de cercetare.

3. PROCESUL DE ÎNVဠᘠဠMÂNT

3.1. Învူᘰူmântul de formare iniᘰialူ
Facultatea de Arhitecturူ are o ofertူ de pregူtire de studii de formare iniᘰialူ cu un spectru ce 

are tendinᘰa de a se lူrgi în învူᘰူmântul superior de arhitecturူ nefiind deocamdatူ introdus 
sistemul treptizat licenᘰူ – master.

Profilul Specializarea Documentul de absolvire
FORMA LUNGဠ DE ÎNVဠᘠဠMÂNT

Arhitecturူ Arhitecturူ Diplomူ de arhitect diplomat

Arhitecturူ Mobilier ᗰi amenajူri interioare Licenᘰiat în Mobilier ᗰi 
amenajူri interioare

STUDII APROFUNDATE DE TIP MASTER
Urbanism Diplomူ de master

3.2. În anul universitar 2013 – 2014 la Facultatea de Arhitecturူ apare o nouူ specializare: 
studii de master Arhitecturူ de interior. 

3.3. Învူᘰူmântul de formare continuူ

Facultatea de Arhitecturူ, componentူ a Universitူᘰii „Politehnica” din Timiᗰoara, dispune de 
o structurူ de formare continuူ în egalူ mူsurူ cu învူᘰူmântul de formare iniᘰialူ. Facultatea de 
Arhitecturူ îᗰi propune valorificarea oportunitူᘰilor oferite în acest domeniu de mediul socio-
economic, prin care sူ se obᘰinူ o creᗰtere a fondurilor încasate ᗰi o sporire substanᘰialူ a veniturilor 
proprii.



3.4. Învူᘰူmântul doctoral

Pentru îmbunူtူᘰirea programelor de doctorat se are în vedere apariᘰia doctoratului cu 
frecvenᘰူ. Pentru aceasta, dupူ ce s-a obᘰinut conducea de doctorat de cူtre Prof. dr. arh. Teodor 
Gheorghiu la UAUIM Bucureᗰti. Prof. dr. arh. Smaranda Maria BICA ᗰi Prof. dr. arh. Cristian 
DUMITRESCU au depus dosarul de conducူtor de doctorat la U.A.U.I.M.B. Urmူtorul deziderat 
este obᘰinerea statutului de IOSUD în arhitecturူ la UPT ᗰi atragerea unui numူr de doctoranzi cu 
frecvenᘰူ, care are un rol benefic asupra cheltuielilor din facultate, deoarece aceᗰtia desfူᗰoarူ ᗰi 
activitate didacticူ de preparatori, dar ᗰi asupra cercetူrii ᗰtinᘰifice. Pe de altူ parte, finalizarea 
doctoratului de cူtre tinerele cadre didactice, dintre care o parte lucreazူ susᘰinut pentru aceasta,
permite ocuparea unui post de ᗰef de lucrူri definitiv.

Obᘰinerea statutului de IOSUD în arhitecturူ ar permite ca toᘰi preparatorii ᗰi asistenᘰii sူ fie 
incluᗰi în programe de doctorat, prin aceastူ modalitate asigurându-li-se promovarea la grade 
didactice superioare într-un timp mai scurt.

4. CERCETAREA ᗠTIINᘠIFICဠ

4.1. Facultatea de Arhitecturူ ᗰi-a propus ca obiectiv prioritar în acest orizont de timp sူ 
dezvolte activitatea de cercetare ᗰtiinᘰificူ. Aceastူ activitate se desfူᗰoarူ în conformitate cu 
regulamentul propriu destinat stimulူrii activitူᘰii de cercetare elaborat de Senatul UPT. 
Regulamentul oferူ posibilitatea diversificူrii formelor de participare la activitူᘰi de cercetare 
ᗰtiinᘰificူ, atât cu organismele naᘰionale MEC, CNCSIS, CNFIS, agenᘰi economici din ᘰarူ, cât ᗰi cu 
organisme internaᘰionale.

4.2. În perioada urmူtoare Facultatea de Arhitecturူ va acᘰiona consecvent pentru dezvoltarea
activitူᘰii de cercetare în toate domeniile care s-au dovedit a fi solicitate pe piaᘰa internူ sau de 
tendinᘰele actuale pe plan mondial, fူrူ a neglija disciplinele care abordeazူ cercetarea 
fundamentalူ.

5. FORME DE COOPERARE INTERNAᘠIONALဠ

5.1. Cooperarea în planul activitူᘰilor academice ᗰi ᗰtiinᘰifice cu parteneri externi reprezintူ o 
preocupare majorူ a Facultူᘰii de Arhitecturူ.

ᗠi în continuare, strategia de dezvoltare a programelor de cooperare ale Facultူᘰii va avea
urmူtoarele coordonate:

- participarea la programe ᗰi proiecte finanᘰate de cူtre Uniunea Europeanူ (ERASMUS, 
LEONARDO DA VINCI);

- semnarea ᗰi derularea unor acorduri de cooperare bilateralူ cu universitူᘰi ᗰi alte 
instituᘰii de învူᘰူmânt superior ᗰi de cercetare, cât ᗰi de firme ᗰi companii 
internaᘰionale.

Acordurile de cooperare bilateralူ cu instituᘰii de învူᘰူmânt superior prevူd în special 
mobilitူᘰi de cadre didactice ᗰi studenᘰi, cu acordarea unor facilitူᘰi la cazare ᗰi diurnူ, prin 
reciprocitate de cူtre universitatea gazdူ; derularea unor proiecte comune de cercetare; organizarea 
în comun a unor seminarii, simpozioane, conferinᘰe; schimburi de publicaᘰii ᗰi literaturူ de 
specialitate. În perioada urmူtoare Facultatea de Arhitecturူ va dezvolta colaborarea cu universitူᘰi 
de prestigiu în domeniul pregူtirii la Master.

5.2. Facultatea de Arhitecturူ va colabora ᗰi în anii urmူtori cu diverse companii în special 
pentru înfiinᘰarea unor programe de învူᘰူmânt la nivel postuniversitar pentru literaturူ de 
specialitate, finanᘰarea practicii studenᘰilor în cadrul companiilor.



6. TEHNOLOGIA DIDACTICဠ

În Facultatea de Arhitecturူ se vor continua eforturile susᘰinute pentru promovarea tehnicii de 
calcul, a videoproiectoarelor ᗰi a tehnologiei multimedia, la ora actualူ facultatea dispunând de
patru videoproiectoare ᗰi o reᘰea de calculatoare. 

Un pas important în direcᘰia informatizူrii procesului didactic va consta în introducerea 
formelor de pregူtire pe INTERNET. În procesul de evaluare a studenᘰilor se va pune un mai mare 
accent pe activitatea pe parcurs, aceastူ activitate fiind evaluatူ prin notူ distinctူ faᘰူ de cea de la 
examen. Prin aceasta se urmူreᗰte creᗰterea prezenᘰei la activitူᘰile didactice.

Actul didactic va fi acompaniat de un proces sistematic de evaluare de cူtre studenᘰi a 
disciplinelor de studiu ᗰi a cadrelor didactice ce le susᘰin.

O importanᘰူ deosebitူ este datူ, prin tradiᘰie, în cadrul profilului nostru, activitူᘰii practice, 
desfူᗰuratူ la Proiectarea de Arhitecturူ. Activitatea practicူ este stimulatူ ᗰi printr-o serie de 
lucrူri pe care trebuie sူ le execute studenᘰii. Tematica acestor lucrူri se alege cu grijူ, solicitând 
dobândirea unor cunoᗰtinᘰe specifice mai multor discipline.

O laturူ importantူ a tehnologiei didactice o constituie în Facultatea de Arhitecturူ practica în 
producᘰie. Prin intermediul acestei forme de pregူtire studenᘰii pot dobândi primele deprinderi 
practice necesare activitူᘰii nemijlocite pentru care sunt instruiᘰi. Practica se desfူᗰoarူ pe module 
tematice, fiind supravegheatူ ᗰi coordonatူ de colective de cadre didactice.

7. RESURSE UMANE

7.1. Strategia Facultူᘰii de Arhitecturူ în domeniul resurselor umane se integreazူ în strategia 
UPT privind resursele umane ᗰi are la bazူ exigenᘰa privind performanᘰa profesionalူ a cadrelor 
didactice pe care o considerူm o investiᘰie majorူ ᗰi bunul cel mai de preᘰ al facultူᘰii, care 
condiᘰioneazူ îndeplinirea misiunii acesteia.

De asemenea se preconizeazူ ᗰi în parte au fost luate deja mူsuri pentru diferenᘰierea salariilor 
personalului didactic pe baza performanᘰelor profesionale în condiᘰiile eficientizူrii activitူᘰii.

Facultatea îᗰi propune sူ utilizeze o cotူ importantူ din resursele atrase pentru stimularea 
stabilizူrii personalului existent, a politicii de perfecᘰionare profesionalူ ᗰi recrutarea de personal 
academic de cea mai bunူ calitate ᗰi de perspectivူ.

7.2. O problemူ ce trebuie rezolvatူ în viitor este ocuparea în mai mare mူsurူ a posturilor 
vacante. Atragerea tinerilor spre cariera didacticူ este afectatူ negativ de un complex de factori cum 
sunt retribuᘰia mai modestူ deât într-un birou de proiectare în arhitecturူ, deᗰi s-au fူcut paᗰi pentru 
creᗰterea salariilor la gradele didactice mici, costul ridicat al vieᘰii etc, cu toate cူ renumele Facultူᘰii 
de Arhitecturူ, componentူ a Universitူᘰii „Politehnica” din Timiᗰoara constituie un bun în sine ce 
este atractiv.

7.3. Facultatea de Arhitecturူ va evalua permanent tendinᘰele actuale de pe piaᘰa muncii ᗰi îᗰi 
va orienta oferta profesionalူ spre domeniile cele mai dinamice ᗰi cu susᘰinerea intereselor 
economice strategice pe termen lung ale României.

7.4. Mူsurile de optimizare a structurilor de personal, reducerea cheltuielilor ᗰi creᗰterea
veniturilor extrabugetare calitativူ a serviciilor vor rူmâne obiective prioritare ᗰi pentru etapa 
urmူtoare.



8. GESTIONAREA BAZEI MATERIALE

8.1. În portofoliul clူdirilor ᗰi spaᘰiile cu destinaᘰie didacticူ, de cercetare, auxiliarူ ᗰi de 
practicူ, Facultatea de Arhitecturူ deᘰine 2 nivele curente ᗰi 2 mansarde date în folosinᘰူ în 2010 din 
clူdirea Facultူᘰii de Construcᘰii, cu destinaᘰii legate de activitatea acesteia, precum ᗰi o salူ de 
expoziᘰie la parterul clူdirii, un spaᘰiu de arhivူ ᗰi bibliotecူ la demisol.

Având în vedere cူ aceastူ clူdire avea deja un grad ridicat de uzurူ, s-au impus reparaᘰii 
capitale pentru aducerea lor la nivelul scopului propus, reducerea consumurilor energetice ᗰi 
ridicarea randamentului instalaᘰiilor de încူlzire, alimentare cu apူ, energie electricူ etc.

9. INFOARMATIZAREA, DOCUMENTAREA ᗠI BIBLIOTECILE

9.1. Integrarea tot mai pronunᘰatူ între calculatoare ᗰi comunicaᘰii, având Internet-ul drept cea 
mai evidentူ manifestare, a condus la un salt calitativ ᗰi cantitativ în posibilitူᘰile de documentare ᗰi 
comunicare.

9.2. Facultatea de Arhitecturူ a promovat încူ de la începutul dezvoltူrii Internet-ului în 
România introducerea acestui nou mijloc de comunicare ᗰi documentare în diferite aspecte ale 
activitူᘰii noastre.

9.3. Se impune însူ o dezvoltare mai bine planificatူ a reᘰelei de calculatoare în interiorul 
facultူᘰii, care sူ elimine strangulူrile prezente ᗰi sူ creeze condiᘰii pentru introducerea unor 
aplicaᘰii mai complexe destinate comunicူrii interne. Acest lucru este posibil odatူ cu punerea în 
funcᘰiune a noului laborator de informaticူ cu 30 de posturi.

Pot fi evidenᘰiate urmူtoarele activitူᘰi:
- dezvoltarea infrastructurii pentru comunicaᘰii prin calculator;
- utilizarea reᘰelei de calculatoare în procesul didactic;
- utilizarea reᘰelei de calculatoare în cercetarea ᗰtiinᘰificူ;
- utilizarea reᘰelei de calculatoare în activitatea de conducere ᗰi în cea administrativူ;
- utilizarea reᘰei de calculatoare în activitatea de informare;
- utilizarea reᘰelei de calculatoare în software-ul creat la nivel de universitate pentru 

gestionarea rezultatelor didactice obᘰinute de studenᘰii facultူᘰii.

9.4. Pentru dezvoltarea ᗰi îmbunူtူᘰirea infrastructurii, obiectivele sunt:
- înlocuirea interconectူrilor existente care produc gâtuirea comunicaᘰiilor cu legူturi 

prin fibrူ opticူ sau laser;
- definirea ᗰi delimitarea reᘰelei Internet a Facultူᘰilor de Construcᘰii ᗰi Arhitecturူ;
- încheierea conectူrii în reᘰea a tuturor catedrelor ᗰi serviciilor din facultate, astfel încât 

întreg personalul ᗰi toᘰi studenᘰii sူ aibူ acces la reᘰeaua de calculatoare;

9.5. Existူ deja realizူri în utilizarea reᘰelei de calculatoare în procesul didactic, dar acestea 
trebuie extinse în urmူtoarele direcᘰii:

- prezentarea la cât mai multe discipline a resurselor din Internet care pot fi utilizate la 
disciplina respectivူ;

- crearea unor pagini Web proprii ale diverselor discipline, care sူ ofere atât resurse 
locale, cât ᗰi legူturi spre alte resurse(existူ deja realizူri în acest domeniu);

- generalizarea poᗰtei electronice ca unul din mijloacele de comunicare în interiorul 
facultူᘰii atât între cadrele didactice ᗰi studenᘰi, cât ᗰi între întreg personalul; în acest 
sens s-a iniᘰiat un contract de service pentru toate posturile de calculator pentru a evita 
defecᘰiuni majore;

- utilizarea resurselor de informare on line în procesul didactic.



9.6. În cercetarea ᗰtiinᘰificူ se prevူd:
- prezentarea în paginile Web ale facultူᘰii, în limbi de circulaᘰie internaᘰionalူ, a 

relizူrilor proprii, cu ofertူ de publicaᘰii on-line (acolo unde reglementူrile legale o
permit);

- utilizarea intensivူ a Internet-ului pentru obᘰinerea de documentaᘰie (în special articole 
ᗰi rapoarte tehnice) disponibile în toate domeniile de cercetare;

- participarea activူ a cadrelor didactice ᗰi a cercetူtorilor la schimbul de idei ᗰi proiecte 
de colaborare, prin contacte directe prin Internet, cu alᘰi cercetူtori;

- organizarea ᗰi întreᘰinerea în departament a unor resurse documentare pe suport 
electronic, care sူ reducူ traficul în reᘰea ᗰi timpul consumat pentru documentare.

9.7. Dezvoltူri deosebite se impun în utilizarea reᘰelei de calculatoare pentru conducere ᗰi 
administraᘰie. Acestea sunt favorizate de includerea Facultူᘰii de Arhitecturူ în grupul de Facultူᘰi 
pentru reforma managementului universitar.

Pe plan intern sunt avute în vedere urmူtoarele:
- trecerea poᗰtei electronice ca mijloc eficient de comunicare între unitူᘰile 

administrative;
- crearea unor aplicaᘰii pe plan local pentru gestionarea unor activitူᘰi ca: evidenᘰa 

studenᘰilor, situaᘰia profesionalူ;
- prezentarea în paginile Web ale Facultူᘰii de Arhitecturူ a principalelor hotူrâri, 

manifestူri, evenimente din facultူᘰi, astfel încât sူ se asigure o difuzare rapidူ a 
acestora pentru personal ᗰi studenᘰi.

Se impune o corelare mai bunူ a solicitူrilor de achiziᘰii de la facultate ᘰinînd cont de resursele 
financiare limitate, precum ᗰi de introducerea în circulaᘰie a publicaᘰilor obᘰinute la 
departamente/catedre din diverse surse de finanᘰare.

10. RESURSE FINANCIARE

10.1. Având în vedere cူ UPT a finalizat prin hotူrâri ale Senatului ᗰi implementat procedura 
de alocare a fondurilor din finanᘰarea de bazူ ᗰi cea complementarူ spre subunitူᘰi, Facultatea de 
Arhitecturူ a realizat dezideratul descentralizူrii finanᘰူrii ᗰi creᗰterea responsabilitူᘰii privind 
gestionarea în condiᘰii de eficienᘰူ sporitူ a resurselor financiare ᗰi stimularea colectivelor pentru a 
gူsi soluᘰii de încadrare în resursele alocate ᗰi de atragere de surse suplimentare în sprijinul 
procesului de învူᘰူmânt ᗰi în special cele din cercetare.

10.2. În raport de resursele financiare asigurate de la buget ᗰi de cele atrase s-a iniᘰiat o primူ 
modalitate de salarizare, diferenᘰiatူ pe baza principiului competenᘰei.

10.3. Se va acorda o importanᘰူ majorူ creᗰterii ponderii veniturilor din activitူᘰi proprii, 
respectându-se tendinᘰa ultimilor ani, ceea ce conferူ o mai bunူ satisfacere a nevoilor proprii. Cူile 
care conduc la acest deziderat sunt creᗰterea numူrului de studenᘰi cu taxူ ᗰi studenᘰi strူini valutari, 
dezvoltarea ᗰi eficientizarea pe plan superior a activitူᘰilor unitူᘰilor cu regim de autofinanᘰare care 
desfူᗰoarူ activitူᘰi de educaᘰie permanentူ, cercetare, producᘰie, reducerea cheltuielilor materiale ᗰi 
în special a utilitူᘰilor.

10.4. La elaborarea bugetului propriu trebuie sူ se porneascူ de la nivelul actual al necesitူᘰilor 
financiare aferente fiecူrui capitol de buget, la care în funcᘰie de strategia generalူ a universitူᘰii, sူ 
se propunူ cူi ᗰi mijloace de sporire a surselor financiare.



11. STRATEGIA CALITဠᘠII

Facultatea de Arhitecturူ, în condiᘰiile aplicူrii reformei în toate domeniile de activitate, îᗰi 
propune dezbaterea unei strategii privind evaluarea calitူᘰii procesului educaᘰional ᗰi de cercetare. 
Acest proces se bazeazူ pe trei direcᘰii clare:

• transparenᘰူ;
• comparabilitate;
• convertibilitate.

În ceea ce priveᗰte transparenᘰa, Facultatea de Arhitecturူ a introdus un sistem de prezentare 
periodicူ a tuturor activitူᘰilor ce au loc într-o anumitူ perioadူ de timp. La fiecare ᗰedinᘰူ de 
consiliu se face un raport al celor mai importante activitူᘰi ce au fost rezolvate ᗰi cu care s-a 
confruntat facultatea în intervalul scurs de la ultima ᗰedinᘰူ.

Cu privire la convertibilitate, acest principiu are aplicabilitate mai redusူ în aceastူ perioadူ. 
El trebuie sူ punူ la dispoziᘰia comunitူᘰii academice posibilitatea adaptabilitူᘰii persoanelor la 
diverse sisteme de învူᘰူmânt, la solicitူrile pieᘰei într-un ritm la fel de alert ca cel pe care îl 
cunoaᗰte viaᘰa social economicူ din România.

Facultatea de Arhitecturူ ocupူ un loc aparte în peisajul universitar românesc de profil. Dupူ 
1990 departamentul ᗰi acum facultatea a fost supusူ unui profund proces de modernizare, care a 
afectat toate domeniile de activitate.

Au fost puse în aplicare noi planuri de învူᘰူmânt, iar baza materialူ a ᘰinut pasul cu cerinᘰele 
actuale ale învူᘰူmântului european ᗰi mondial, mai ales în ultimii ani.

În aceste condiᘰii apare tot mai evidentူ necesitatea elaborူrii ᗰi aplicူrii unor standarde de 
calitate pentru evaluarea procesului educaᘰional în toate compartimentele sale.

În contextul strategiei calitူᘰii, Facultatea de Arhitecturူ este conᗰtientူ de importanᘰa unui 
sistem de autoevaluare internူ, sistem pe care sူ-l dezvolte, sူ-l aplice ᗰi sူ-l perfecᘰioneze.

În prezent au fost elaborate procedee de evaluare a activitူᘰii didactice. Acestea constau în 
analizarea unor teste distribuite studenᘰilor, unde li se cere opinia privind modul de desfူᗰurare a 
activitူᘰii didactice în facultate.

Sistemul aplicat are calitူᘰi de necontestat, dar este încူ departe de a fi o soluᘰie cuprinzူtoare. 
Managementul calitူᘰii presupune crearea de procedee ᗰi metode de verificare, corectare ᗰi 
îmbunူtူᘰire a calitူᘰii întregului ansamblu universitar.

Redistribuirea anualူ a resurselor materiale ᗰi a logisticii universitare o considerူm ca o 
pârghie instituᘰionalူ capabilူ sူ motiveze participူri performante atât pe plan ᗰtiinᘰific cât ᗰi 
managerial.

Monitorizarea pierderilor pe parcursul studiilor precum ᗰi pe parcursul formူrii 
postuniversitare o considerူm ca indicator de calitate întrucât vizeazူ capacitatea de polarizare a 
interesului pe termen lung a tuturor celor care vin în contact cu oferta educaᘰionalူ propusူ de 
Facultatea de Arhitecturူ.

12. STRATEGIA MANAGERIALဠ

12.1. Strategia managerialူ în Facultatea de Arhitecturူ în etapa acestui an are ca obiectiv 
consolidarea celor douူ entitူᘰi în sine, academicူ ᗰi administrativူ, care sူ fie solid ancorate în 
realitူᘰile vieᘰii universitare, pentru a profesionaliza actul de conducere.

Conducerea academicူ are misiunea de a elabora ᗰi evalua politicile ᗰi strategiile de dezvoltare 
ale instituᘰiei ᗰi de a stabili ᗰi urmူri obiectivele specifice care derivူ din acestea. Administraᘰia are 
roul de a aplica politici adoptate.

12.2. Separarea funcᘰiilor academicူ ᗰi administrativူ este una din cူile care permit
modernizarea gestiunii facultူᘰii ᗰi prin aceasta îi permite sူ facူ faᘰူ evoluᘰiei impuse de societate. 
Trebuie optimizatူ relaᘰia dintre sfera academicူ ᗰi cea administrativူ. Cu toate cူ cele douူ entitူᘰi 
au scopuri ᗰi obiective distincte, se impune a preciza care sunt obiectivele comune ale acestora:



- elaborarea unor politici autonome concertate cu calitူᘰile socio-economice ale 
perioadei;

- perfecᘰionarea sistemului ᗰi capacitူᘰilor de conducere ᗰi de administrare;
- gူsirea celor mai eficiente soluᘰii pentru organizarea ᗰi funcᘰionarea serviciilor 

administrative;
- gestionarea resurselor existente ᗰi atragerea de noi fonduri;
- gestionarea personalului ᗰi administrarea patrimoniului facultူᘰii.

12.3. Îndeplinirea rolului ᗰi misiunii facultူᘰii depinde în foarte mare mူsurူ de modul cum se 
face recrutarea, selecᘰia, promovarea personalului academic. Departamentul de arhitecturူ, ca
organism implicat în selecᘰia ᗰi promovarea cadrelor didactice, face cunoscut tuturor solicitanᘰilor 
condiᘰiile cerute de regulamentele în vigoare. Un mare accent se pune pe numirea în comisiile de 
concurs a unor cadre didactice cu activitate profesionalူ deosebitူ, cu prestigiu cunoscut ᗰi 
recunoscut de toatူ comunitatea universitarူ. Se respectူ întru-totul cerinᘰele impuse de Statutul 
Personalului Didactic.

Se impune utilizarea regulamentului intern al facultူᘰii în deplinူ concordanᘰူ cu cel utilizat în 
universitate ᗰi aprobat de Senat care sူ stabileascူ criterii de apreciere a activitူᘰii unui cadru 
didactic dupူ un numူr de ani de la ultima avansare. Regulamentul are caracter stimulativ ᗰi 
impulsioneazူ cadrele didactice la activitate ᗰtiinᘰificူ ᗰi educaᘰionalူ în concordanᘰူ cu profundele 
schimbူri prin care trece învူᘰူmântul universitar.

12.4. Se va pune în continuare accent pe îmbunူtူᘰirea calitူᘰii actului formativ ᗰi a 
individualizူrii pregူtirii studenᘰilor prin optimizarea numူrului de ore în planul de învူᘰူmânt, 
extinderea formelor interactive. Aceeaᗰi politicူ de optimizare se va regူsi ᗰi în gestionarea 
resurselor umane din aparatul administrativ.

DECAN,
Conf. dr. arh. Ioan ANDREESCU


