
                                                                                             
 
 
 
 
 

 PROGRAM MANAGERIAL 
 

pentru ocuparea funcţiei de Director al Departamentului de Geografie, 
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, 

Universitatea de Vest din Timişoara 
 
 

Programul managerial prezent este proiectat şi realizat în conformitate cu 
documentele strategice de dezvoltare ale Universităţii de Vest din Timişoara şi cu cele 
particulare Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie în cadrul căreia Departamentul de 
Geografie este structură educaţională şi de cercetare distinctă. De asemenea, acest document 
este proiectat în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele, procedurile şi 
metodologiile funcţionale la nivel instituţional în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi 
la nivelul structurilor subordonate. În realizarea programului de faţă un reper fundamental este 
reprezentat de Carta UVT şi de Legea Educaţiei Naţionale în vigoare.  

Planul managerial proiectează o viziune corectă, concretă şi obiectivă asupra 
Departamentului de Geografie la nivel intern şi extern. Aspectele viziunii de ansamblu sunt 
reprezentate de: asigurarea şi creşterea permanentă a calităţii programelor de studii 
universitare (programe de licenţă şi master) şi corelarea acestora cu noile exigenţe ale 
mediului social, economic şi cultural, respectiv cu solicitările şi rigorile actuale ale pieţei 
muncii în care absolvenţii departamentului vor fi inseraţi ulterior, după finalizarea 
programelor de studii; asigurarea unei instruiri de calitate în cadrul căreia activitatea didactică 
este centrată pe student; de crearea unui mediu academic de muncă în cadrul Departamentului 
de Geografie; de construirea unei imagini instituţionale aflată permanent în serviciul 
comunităţii actuale prin programe de formare şi consultanţă continuă; de dezvoltarea unor 
relaţii strânse de colaborare cu diferite instituţii, organizaţii, asociaţii şi agenţii de stat sau 
private care au obiecte de activitate specifice domeniului geografic sau particulare contextelor 
inter-disciplinare şi multidisciplinare în care şi geografia ca domeniu aflat într-o dinamică 
continuă se află prezent din ce în ce mai activ. mai mult decât. Promovarea continuă a 
domeniului Geografie în context naţional şi internaţional reprezintă un alt deziderat central al 
mandatului al cărui obiective fundamentale sunt redate în cele ce urmează. 
 
Componentele majore ale planului managerial sunt: 

 promovarea, asigurarea şi desfăşurarea unui învăţământ geografic de calitate, 
performant şi centrat permanent pe student; învăţarea de calitate a geografie nu se 
poate realiza decât în condiţiile unei instruiri formative care plasează studentul pe 
o poziţie centrală în contextul activităţilor didactice; instruirea performantă a 
studenţilor la nivelul standardelor internaţionale de instruire. 

 amplificarea nivelului de satisfacţie a studenţilor faţă de calitatea activităţilor de 
instruire în mediul academic. 

 dezvoltarea permanentă a relaţiilor de colaborare pe linie de educaţie şi cercetare a 
binomului cadru didactic student şi derularea unor eforturi susţinute de asigure a 



                                                                                             
unei cât mai adecvate inserţii pe piaţa muncii a absolvenţilor Departamentului de 
Geografie. Adecvarea şi particularizarea conţinuturilor de învăţământ la rigorile 
pieţei muncii în concordanţă cu documentele reglatoare elaborate de instituţii de 
rang superior faţă de care Departamentul de Geografie se subordonează ierarhic şi 
funcţional. 

 promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în acord cu dinamica tendinţelor la 
nivel naţional şi internaţional; creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a 
producţiei ştiinţifice atât cu privire la producţia instituţională, cât şi din perspectivă 
individuală, prin creşterea vizibilităţii internaţionale a fiecărui cadru didactic sau 
cercetător din cadrul Departamentului. 

 asigurarea unui climat de muncă favorabil, eficient şi civilizat bazat pe relaţii de 
colaborare şi cooperare între personalul didactic ce prezintă interese comune de 
cercetare în diferite domenii şi sub-domenii ale ştiinţelor geografice; crearea unui 
climat optim de muncă, stimulator pentru obţinerea  de performanţe atât în 
contextul activităţilor didactice, cât şi în cel al cercetării ştiinţifice;  

 stimularea iniţiativelor personale asumate şi a competiţiei corecte şi productive a 
personalului didactic şi de cercetare. 

 
Principiile manageriale şi stilul de management 
 

Activitatea managerială se va baza continuu pe principiul relaţiilor de sprijin, deoarece 
în cadrul UVT şi al Departamentului de Geografie comunitatea academică şi studenţii pot 
conlucra, se pot dezvolta şi evolua doar pe baza relaţiilor de încredere, respect şi demnitate. 
Pentru ca activitatea managerială a funcţiei de Director de Departament să fie încununată de 
succes şi reuşite, voi urmări permanent şi voi respecta următoarele principii: 

 liniile de autoritate managerială trebuie să fie concret definite ierarhic dinspre vârful 
spre baza colectivului Departamentului. 

 încrederea şi loialitatea angajaţilor  trebuie să fie permanent încurajată printr-un 
tratament corect, obiectiv şi echitabil. 

 proiectarea şi realizarea unui plan de activitate, asigurarea succesului şi a viabilităţii 
acestuia, respectarea sa şi oferirea oportunităţii subordonaţilor  de a-l realiza şi 
îndeplini cu succes. 

 pentru coeziunea echipei Departamentului comunicarea orală şi scrisă se impune în 
mod obligatoriu. 

 
Activităţile şi demersurile expuse în cele ce urmează au ca finalitate consolidarea poziţiei 
Departamentului de Geografie în cadrul Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie, 
amplificarea şi consolidarea prestigiului programelor de studii între programele similare din 
cadrul altor instituţii de învăţământ superior din România. 
 
Planul strategic de dezvoltare propus pentru perioada 2020 – 2024 
 
Obiective strategice: 

 îmbunătăţirea şi sporirea calitativă a procesului de învăţământ universitar de licenţă şi 
master cu obiectivul consolidării unui sistem educaţional integrat la standarde 
internaţionale în vederea amplificării impactului absolvenţilor pe piaţa muncii. 

 consolidarea şi intensificarea activităţii de cercetare  corelată cu solicitările şi 
necesităţile actuale  precum şi intensificarea vizibilităţii cercetării ştiinţifice pe plan 
naţional şi internaţional; orientarea demersurilor de cercetare ştiinţifică spre producţii 



                                                                                             
ştiinţifice care să fie incluse în cadrul fluxului ştiinţific internaţional şi a bazelor de 
date internaţionale reprezentative. 

 sporirea competitivităţii programelor de studii în cadrul facultăţii, al universităţii, dar 
şi pe plan regional, naţional şi internaţional.   

 modernizarea managementului academic. 
 dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale Departamentului de Geografie prin creşterea 

reprezentativităţii imaginii în contextul dezvoltării şi amplificării prestigiului 
Universităţii de Vest pe plan naţional şi internaţional. 

 susţinerea continuă a relaţiei cu mediul socio-economic  şi implicarea continuă a 
Departamentului de Geografie în viaţa socio-economică şi culturală a comunităţii. 

 asigurarea unui sistem funcţional de management al calităţii fundamentat pe o 
colaborare directă şi constructivă cu studenţii departamentului. 

 creşterea şi menţinerea numărului de studenţi de la specializările din competenţa 
departamentului şi ocuparea locurilor la nivel de masterat. 

 întărirea progresivă a colectivului de cadre didactice şi de cercetare, atragerea unor 
profesori şi specialişti pentru acoperirea calitativă, superioară a necesităţilor pretinse 
de desfăşurarea unui învăţământ de calitate. 

 diversificarea paletei de activităţi didactice şi extra-didactice pentru studenţi. 
 ridicarea nivelului calitativ al activităţii didactice şi de cercetare la standardele 

naţionale şi internaţionale;  
 cultivarea unui climat de muncă bazat pe responsabilitate şi răspundere individuală şi 

cultura de grup specifică. 
 
 
I. Activitatea didactică şi de instruire a studenţilor 
 
Obiectiv strategic: îmbunătăţirea calităţii învăţământului universitar de licenţă şi master 
cu obiectivul de a dezvolta şi menţine un sistem de învăţământ şi un context educativ de 
instruire  la standarde europene în vederea amplificării impactului inserţiei absolvenţilor 
pe piaţa muncii. 
 
Măsuri şi acţiuni: 

 Amplificarea exigenţei în cadrul procesului educaţional, de instruire prin studii 
universitare pentru asigurarea unei pregătiri la standarde superioare prin următoarele 
intervenţii: 

o accentuarea responsabilităţilor cu privire la procesul de instruire academică şi 
asigurarea compatibilităţii sale cu programele de instruire la nivel european. 

o adecvarea şi actualizarea continuă a conţinuturilor şi temelor de studiu din 
cadrul disciplinelor de învăţământ în conformitate cu legislaţia şi normale 
metodologice în vigoare. 

o evitarea suprapunerilor de conţinut, eliminarea repetărilor tematice. 
o creşterea aportului activităţilor practice şi a celor care implică în mod direct 

studentul în pregătirea sa curentă. 
o actualizarea continuă a cursurilor în conformitate cu dinamica şi noutăţile 

ştiinţifice din domeniu. 
o achiziţionarea de cursuri şi cărţi de specialitate în funcţie de resursele 

financiare disponibile la nivelul Departamentului. 
o dezvoltarea continuă a învăţământului universitar prin doctorat şi consolidarea 

Scolii Doctorale de Geografie.   



                                                                                             
o preocuparea sporită a membrilor departamentului pentru co-interesarea 

studenţilor în activităţile de instruire şi evitarea abandonului şcolar. 
  Creşterea continuă a atractivităţii programelor de studii de licenţă şi master prin: 

o asigurarea unei infrastructuri moderne şi funcţionale în concordanţă cu 
aplicarea principiilor unui învăţământ de calitate, centrat pe student şi pe 
formarea de competenţe.  

o organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare continuă în funcţie de 
resursele departamentului. 

o organizarea de şcoli şi cursuri de vară pe anumite tematice de interes ştiinţific 
şi de mare actualitate pentru comunitate. 

o realizarea unor studii şi analize referitoare la specificul pieţei muncii în 
vederea identificării exigenţelor şi nevoilor acesteia. 

o proiectarea unei oferte atractive de studii şi a unor programe academice de 
interes pentru piaţa actuală a muncii. 

o amplificarea nivelului de informare a publicului cu privire la oferta de studii s 
Departamentului de Geografie prin editarea de materiale de informare şi 
prezentare în vederea creşterii atractivităţii departamentului către potenţialii 
studenţi şi către absolvenţii de liceu care doresc să urmeze cursuri universitare. 

o diseminarea şi promovarea continuă a departamentului şi a programelor sale de 
studii prin diferite canale de difuzare, de la cele clasice la cele actuale, 
moderne de impact. 

o iniţierea şi realizarea de acţiuni eficiente de implicare activă a absolvenţilor şi 
specialiştilor. 

 Modernizarea procesului didactic prin următoarele  acţiuni: 
o dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii adecvată tehnologiilor, informaţiei 

şi comunicării. 
o dezvoltarea bazei de documentare şi asigurarea sistemelor funcţionale IT, 

pentru studenţi în cadrul tuturor structurilor Departamentului de Geografie. 
o promovarea şi utilizarea unor tehnologii moderne în cadrul procesului didactic 

de instruire şi de formare a competenţelor în rândurile studenţilor. 
o ameliorarea activităţilor de practică profesională. 
o continuarea activităţii de dotare şi modernizare a laboratoarelor Departamen-

tului de Geografie.  
 Creşterea competitivităţii personalului didactic şi de cercetare prin:  

o recrutarea şi promovarea personalului didactic şi de cercetare în acord cu 
normele şi practicile din cadrul universităţilor din ţară şi din străinătate 

o aplicarea unei politici de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante 
cu personal titular şi încercarea asigurării echilibrului între posturile superioare 
(profesor şi conferenţiar) cu cele de lector şi asistent. 

o încadrarea şi promovarea cadrelor didactice în conformitate cu legislaţia în 
vigoare cu normele şi metodologiile interne UVT, cu Carta UVT şi prin 
aplicarea exclusivă a standardelor  de calitate propuse pentru fiecare funcţie 
didactică. 

o participarea personalului didactic titular la programe de formare şi 
perfecţionare didactică dar şi de specialitate în conformitate cu planuri interne 
de formare profesională. 

o elaborarea şi aplicarea unor strategii de dezvoltare a carierei academice şi de 
dezvoltare profesională continuă. 



                                                                                             
o participarea la programe de mobilităţi interne şi externe în cadrul 

universităţilor şi departamentelor partenere. 
o dezvoltarea programelor de visiting academic şi de invitare a unor personalităţi 

remarcabile din diferite domenii de specialitate. 
o stimularea cadrelor didactice care îndeplinesc standardele pentru abilitarea 

conducerii de doctorat.  
o asigurarea calităţii prin implementarea unor proceduri interne la nivel de 

departament cu privire la dezvoltarea managerială, cuantificarea 
performanţelor, dezvoltarea standardelor de calitate în activitatea didactică şi 
ştiinţifică. 

 Desfăşurarea unui învăţământ de calitate, centrat pe student prin: 
o consultarea permanentă a studenţilor cu privire la procesul de învăţământ. 
o considerarea activităţii de evaluare de către studenţi a activităţii didactice. 
o aplicarea unui învăţământ bazat pe dimensiunea formativă, competenţe şi 

problematizare activă. 
o formarea abilităţilor, deprinderilor şi competenţelor practice. 
o formarea gândirii critice şi analitice. 
o promovarea aplicării cunoştinţelor teoretice dobândite de către studenţi în 

practica efectivă, concretă. 
o stimularea interesului studenţilor pentru demersuri de cercetare ştiinţifică 

împreună cu cercetători şi cadre didactice în activităţi şi proiecte de cercetare. 
o integrarea studenţilor în grupuri şi colective de cercetare. 

 
II. Activitatea de cercetare 
Obiectiv strategic: Intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică centrată pe nevoile 
actuale şi creşterea vizibilităţii acesteia la nivel naţional şi internaţional. 
 
Măsuri şi acţiuni: 
 

 Creşterea numărului de publicaţii ştiinţifice şi a impactului acestora în reviste de 
specialitate prin: 

o publicarea de articole indexate şi cotate ISI Web of Science Clarivate 
Analytics, din ţară şi din străinătate, în reviste incluse în bazele de date 
internaţionale şi în ierarhizări CNCS. 

o creşterea numărului de publicaţii în colaborare cu autori străini consacraţi în 
domenii de specialitate. 

o creşterea numărului de participări la manifestări ştiinţifice din ţară şi din 
străinătate cu obiectivul de asigurare a vizibilităţii Departamentului şi al 
Universităţii de Vest, la nivel naţional şi internaţional. 

o publicarea de cărţi de specialitate (carte ştiinţifică şi cursuri pentru studenţi) la 
edituri de prestigiu din străinătate sau din ţară, recunoscute CNCSIS. 

o organizarea manifestărilor ştiinţifice la nivel de facultate şi departament şi 
publicarea lucrărilor în volume de specialitate chiar cotate ISI sau ISI 
Proceedings. 

 Sporirea cuantumului anual al fondurilor alocate cercetării ştiinţifice obţinute prin 
competiţii naţionale şi internaţionale, prin: 

o creşterea numărului de proiecte depuse anual la competiţii deschise la nivel 
naţional şi internaţional. 

o creşterea ratei de succes a proiectelor de cercetare. 



                                                                                             
o stimularea participării cadrelor didactice la activităţi de cercetare. 
o promovarea parteneriatelor de cercetare cu universităţi din ţară şi din 

străinătate. 
o dezvoltarea cercetării interdisciplinare prin colaborarea cu specialişti din 

domenii conexe. 
 Atingerea criteriilor de acreditare naţională a centrelor de cercetare din cadrul 

Departamentului de Geografie 
o dezvoltarea unor colective de cercetare care să desfăşoare activităţi competitive 

de cercetare. 
o creşterea veniturilor Departamentului prin participare la granturi, contracte de 

cercetare, precum şi prin donaţii, sponsorizări, venituri care să asigure 
dezvoltarea bazei materiale. 

o crearea şi dezvoltarea de laboratoare de cercetare şi dotarea acestora cu 
echipament specific. 

o implicarea activă a studenţilor în activităţi concrete de cercetare ştiinţifică. 
o promovarea cercetării ştiinţifice cu impact în mediul economic şi socio-

cultural; dezvoltarea cercetării aplicative. 
o promovarea revistelor ştiinţifice a Departamentului şi includerea mai largă a 

acestora în baze de date internaţionale. 
o dezvoltarea activităţii de cercetare a studenţilor şi a cercurilor studenţeşti. 

 Implicarea şi responsabilizarea cadrelor didactice ale Departamentului în activităţile 
de cercetare ştiinţifică. 

o dezvoltarea unor programe de cercetare care să impună standarde de calitate 
superioară în cercetarea ştiinţifică. 

o utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a producţiei ştiinţifice a fiecărui 
cadru didactic în activităţi de evaluare a performanţelor de cercetare specifice 
fiecărui cadru didactic. 

o susţinere financiară în funcţie de resursele disponibile pentru participarea la 
manifestări ştiinţifice de prestigiu, pentru publicarea lucrărilor în reviste 
ştiinţifice de impact ridicat, de prestigiu internaţional şi pentru publicarea de 
cărţi cu caracter ştiinţific. 

o susţinerea cadrelor didactice pentru participarea la stagii post-doctorale şi la 
programe de formare continuă pe linii de cercetare ştiinţifică. 

o dezvoltarea unor cercetări cuc caracter interdisciplinar şi multidisciplinar. 
o identificarea unor diferite moduri de stimulare a personalului didactic şi de 

cercetare pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile de cercetare 
ştiinţifică, identificarea unor noi surse de finanţare a învăţământului şi 
cercetării, identificarea şi iniţierea unor relaţii de cooperare şi colaborare în 
domeniul cercetării ştiinţifice, stimularea şi intensificarea demersurilor de 
cercetare în echipe şi materializarea activităţilor în proiecte şi articole 
ştiinţifice publicate în fluxul ştiinţific internaţional. 

 
III. Managementul academic şi administrativ 
 
Obiectiv strategic: abordarea şi aplicarea unui management strategic academic şi admi-
nistrativ la nivelul Departamentului de Geografie în concordanţă cu cel specific facultăţii 
de Chimie, Biologie, Geografie şi cel al Universităţii de Vest cu scopul consolidării poziţiei 
sale pe plan intern şi internaţional. 
 



                                                                                             
Măsuri şi acţiuni: 

 Consolidarea sistemului actual de conducere, colegial, participativ, bazat pe 
responsabilitate, eficienţă, transparenţă, etică profesională şi academică, şi implicarea 
directă şi activă a tuturor membrilor Departamentului în activitatea managerială, prin: 

o implicare activă şi responsabilă a Consiliului Departamentului în aplicarea 
strategiei de dezvoltare a Departamentului de Geografie. 

o elaborarea anuală a unui plan operaţional pentru materializarea Planului 
strategic, supus dezbaterilor structurilor decizionale din Departament. 

o elaborarea planurilor de cercetare la nivelul Departamentului de Geografie cu 
direcţii şi priorităţi de cercetare. 

 Optimizarea ofertei educaţionale prin intermediul următoarelor măsuri: 
o acţiuni susţinute de promovare a specializărilor Departamentului de Geografie 

prin mobilitatea cadrelor didactice la licee din judeţele limitrofe pentru 
prezentarea ofertei educaţionale a Departamentului. 

o organizarea unor activităţi şi manifestări de promovare a ofertei educaţionale 
în cadrul Universităţii de Vest prin acţiuni cum sunt Săptămâna Porţilor 
Deschise, etc. 

o organizarea de activităţi specifice de promovare prin canale media şi internet. 
 Optimizarea managementului resurselor umane prin: 

o implicarea Departamentului în gestionarea resursei umane şi angajarea de 
cadre didactice tinere în vederea asigurării sustenabilităţii didactice şi 
ştiinţifice a departamentului. 

o atragerea tinerilor absolvenţi foarte bine pregătiţi în mediul universitar şi 
ofertarea către aceştia a posibilităţilor de dezvoltare a unei cariere universitare. 

o stimularea potenţialilor candidaţi pentru finalizarea la timp a studiilor 
doctorale. 

o evaluarea performanţelor în concordanţă cu rezultatele obţinute în activitatea 
didactică şi ştiinţifică implicarea în aplicarea reformelor curriculare, aplicare 
metodelor moderne de predare în activitate didactică. 

o perfecţionarea şi formarea continuă a personalului didactic prin doctorat, 
cursuri de formare, mobilităţi internaţionale etc. 

 Dezvoltarea infrastructurii Departamentului prin: 
o modernizarea laboratoarelor didactice şi de cercetare; înnoirea continuă a 

echipamentelor şi aparaturii a resurselor de tip software; asigurarea accesului 
studenţilor la internet şi la resurse electronice; contribuţii directe la dezvoltarea 
bibliotecii şi la înnoirea fondului de carte de specialitate. 

 Promovarea programelor de studii şi de cercetare ale Departamentului prin: 
o dezvoltarea de schimburi de publicaţii ştiinţifice cu facultăţi din ţară şi 

universităţi din străinătate; creşterea vizibilităţii programelor de studii din 
cadrul Departamentului în rândul elevilor din ciclul liceal.  

o prezentarea Departamentului şi a laboratoarelor sale elevilor cu prilejul unor 
vizite de cunoaştere şi recunoaştere a instituţiei în vederea alegerii unui viitor 
program de studiu pe care l-ar putea urma după absolvirea liceului. 

 
IV. Vizibilitatea naţională şi internaţională prin: 
 
Obiectiv strategic: dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale Departamentului de Geografie 
în contextul creşterii prestigiului Universităţii de Vest din Timişoara. 
 



                                                                                             
Măsuri şi acţiuni: 

 afilierea Departamentului de Geografie ca membru titular sau asociat la diferite 
organisme internaţionale de prestigiu. 

 promovarea programelor de studii ale Departamentului în străinătate. 
 dezvoltarea schimburilor de studenţi prin mobilităţi internaţionale. 
 susţinerea cadrelor didactice pentru mobilităţi internaţionale şi pentru participarea la 

manifestări ştiinţifice internaţionale de prestigiu; susţinerea specializărilor în 
străinătate. 

 încheierea de noi parteneriate între universităţi din diferite părţi ale lumii, şi asigurarea 
sustenabilităţii celor existente.  

 
V. Managementul calităţii  
 
Obiectiv strategic: dezvoltarea unui sistem al managementului calităţii bazat pe un par-
teneriat activ cu Consiliul Departamentului, cu cadrele didactice şi, personalul de cercetare 
şi, respectiv, cu studenţii. 
Măsuri şi acţiuni: 

 Alinierea la standardele şi practicile academice particulare statelor UE, prin: 
o îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii Sistemului de 

Management al Calităţii. 
o antrenarea întregului personal pentru atingerea obiectivelor strategice stabilite. 
o întărirea autocontrolului ţi stabilirea de repere cantitative şi calitative prin 

comparaţie cu exigenţele universităţilor din străinătate. 
o promovarea unui mediu academic bazat pe un parteneriat eficient şi 

responsabil cu studenţii şi cu personalul Universităţii de Vest din Timişoara. 
o monitorizarea măsurii prin care se răspunde solicitărilor studenţilor şi a 

organizaţiilor cu care universitatea interacţionează. 
 Alocarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi informaţionale pentru studenţi 

şi cadre didactice prin: 
o dezvoltarea infrastructurii Departamentului. şi diversificarea bazei materiale. 
o crearea de condiţii cât mai bune de studiu şi de cercetare pentru studenţi şi 

cadre didactice. 
o stimularea participării efective şi responsabilizarea fiecărui membru precum şi 

formarea spiritului de echipă. 
o îndeplinirea obiectivelor Departamentului, care să stimuleze participarea 

fiecărui membru al corpului didactic, administrativ şi de cercetare, precum şi a 
studenţilor pentru îmbunătăţirea  calităţii procesului de învăţământ şi cercetare. 

 Îmbunătăţirea sistemului de evaluare internă a programelor de studii şi a activităţii de 
cercetare ştiinţifică prin: 

o stabilirea programelor de îmbunătăţire a performanţelor didactice şi de 
cercetare a fiecărui cadru didactic în baza raportului anual privind calitatea 
personalului didactic şi de cercetare. 

o dezvoltarea unui sistem managerial de clasificare a performanţelor în predare, 
cercetare şi servicii aduse instituţiei şi comunităţii locale de către membri 
comunităţii academice. 

 Creşterea calităţii corpului profesoral prin: 
o stabilirea de repere calitative şi cantitative prin comparaţie cu cerinţele 

activităţilor universitare, pentru monitorizarea calităţii activităţilor didactice. 
o menţinerea evaluării de către studenţi a cadrelor didactice. 



                                                                                             
o asigurarea unui climat de muncă eficient, care să stimuleze obţinerea de 

performanţe în activitatea didactică şi de cercetare, iniţiativa şi asumarea 
personală şi competiţia obiectivă, asumată. 

 
Menţinerea unei atmosfere de transparenţă, colegialitate şi respect la toate nivelele, 

precum şi implicarea tuturor membrilor catedrei în rezolvarea tuturor sarcinilor de serviciu 
revenite din fişa postului  şi din dispoziţii interne decise de factorii de conducere de la 
diferitele niveluri ierarhice, inclusiv director de departament sunt alte deziderate ale 
prezentului Plan Managerial, care îmi doresc, cu obiectivitate, să contribuie la menţinerea 
prestigiului Departamentului de Geografie al Universităţii de vest din Timişoara. 

Practica managerială propusă este centrată pe aspecte conceptuale şi strategice cu o 
strategie bazată pe exercitarea interactivă a conducerii relaţionare, interpersonale, pe 
transparenţa actului decizional şi pe gestionarea schimbărilor. 

De asemenea, practica managerială propusă vizează valorificarea competenţei 
colective, a comportamentului pro-activ şi a performanţei durabile în activitatea didactică, de 
cercetare şi cea administrativă. Bineînţeles, conţinuturile acestui plan sunt perfectibile 
deschise la nou, la sugestii şi nu pot fi realizate decât împreună cu toţi membri Depar-
tamentului de Geografie, într-un climat de încredere, asumare directă şi responsabilă, 
suport reciproc, colegialitate, motivare, determinare, creativitate şi eficienţă. 
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