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1. Fundamentare: 

 
Departamentul de Medicină Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară - Universitatea de Vest 

“Vasile Goldiş” din Arad ocupă un loc important în comunitatea academică arădeană, atât prin ponderea studenţilor 

dar şi prin realizările din domeniul educaţiei şi al cercetării. Pentru desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare 

din cadrul programului de studiu Medicina Dentara și Tehnică Dentară, conducerea Universităţii de Vest “Vasile 

Goldiş” din Arad a pus la dispoziţia studenţilor şi a cadrelor didactice mai multe laboratoare şi săli de curs sau 

seminar, echipate şi dotate în conformitate cu reglementările în vigoare; dotarea la cele mai înalte standarde 

asigurând totodată o compatibilizare a învăţământului stomatologic arădean cu cel din alte centre universitare din 

ţară şi străinătate.  

 

2. Obiective: 

Obiectivele cuprinse în prezentul plan managerial operaţional sunt în concordanţă deplină cu obiectivele 

Rectorului Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” şi ale Decanului Facultăţii de Medicină Dentară. 

Obiectiv Acţiuni întreprinse Termen de 

finalizare 

Responsabili 

I. FUNDAMENTAREA 

SI ACTUALIZAREA 

CURRICULEI 

PROGRAMULUI DE 

STUDIU 

1. Insuşirea de către cadrele didactice a 

obiectivelor generale şi specifice şi a principiilor 

pe care se fundamentează curriculei: Legea 

1/2011, Legea 95/2005, Directiva 85/432/CEE, 

Directiva 85/433/CEE 

10.09.2018 Consiliul 

departamentului 

2. Actualizarea şi compatibilizarea curriculei cu 17.09.2018 Consiliul 



ale celorlate Facultăţi de Medicină Dentară  departamentului 

3. Actualizarea programei analitice din cadrul 

cursurilor şi a seminariilor predate 

17.09.2018 Titularii de curs 

II. ORGANIZAREA, 

CONTROLUL, 

INDRUMAREA SI 

EVALUAREA 

PROCESULUI DE 

INVATAMANT 

1. Intocmirea statelor de funcţiuni conform 

curriculei aprobate  

24.09.2018 Director department 

2. Depunerea documentelor solicitate pentru 

încadrarea cadrelor în noul an universitar 

(certificate medical, cazier juridic, declaraţie de 

norme, fişa de autoevaluare anuală etc.) 

03.09.2018 Cadrele didactice 

3. Intocmirea orarelor pentru semestrul I şi 

respectiv pentru semestrul al II-lea 

17.09.2018 

14.01.2019 

Responsabil orar şi 

Decani de an 

4. Controlul procesului de învăţământ efectuat 

prin intermediul asistenţelor la cursuri şi 

seminarii, precum şi la examenele din sesiuni 

Permanent 

/ 

Sesiunile 

de 

examene 

Consiliul 

departamentului 

Sefii de disciplină 

5. Indrumarea cadrelor didactice tinere Permanent Sefii de disciplină, 

Consiliul 

departamentului 

6. Evaluarea activităţii cadrelor didactice în 

şedinţele de department 

Permanent Consiliul 

departamentului, 

şefii de disciplină 

7. Instruirea personalului în legătură cu 

documentaţia şi exigenţele calităţii 

Permanent Consiliul 

departamentului 

8. Realizarea auditului intern Permanent Consiliul 

departamentului, 

sefii de disciplină 

III. DEZVOLTAREA 

BAZEI DIDACTICO-

MATERIALE 

1. Va fi încurajată tipărirea de cursuri, caiete de 

seminarii şi de practică; se vor face demersuri la 

Biblioteca pentru actualizarea fondului de carte, a 

periodicelor de specialitate din ţară şi străinătate 

Permanent Cadrele didactice 

 2. Intocmirea şi transmiterea către Consiliul de 10.09.2018 Sefii de disciplina 



facultate a necesarelor de aparatură, 

consumabile şi materiale specifice disiplinelor de 

studiu. 

/ 

14.01.2019 

IV. CERCETAREA 

STIINTIFICA 

1. Prezentarea temelor de cercetare proprii şi a 

cercurilor ştiinţifice studenţeşti care se vor derula 

pe parcursul anului universitar 

01.10.2018 Cadrele didactice 

2. Stabilirea strategiei de cercetare de la nivelul 

departamentului pentru anul universitar 2018 - 

2019 

01.10.2018 Responsabil 

activitate cercetare 

department 

Cadrele didactice 

3. Incurajarea şi susţinerea doctoranzilor pentru 

finalizarea tezelor de doctorat 

Permanent Cadrele didactice 

4. Realizarea de articole ştiinţifice indexate ISI 

sau BDI, precum şi de granturi / proiecte de 

cercetare cu diverse surse de finanţare 

Permanent Cadrele didactice 

V. RELATIONAREA 

CU STUDENTII 

1. Atragerea studenţilor pentru a frecventa 

permanent orele de curs şi laborator prin 

utilizarea unor mijloace moderne de predare, a 

unor tehnici interactive etc. 

Permanent Cadrele didactice 

2. Incurajarea studenţilor pentru a utiliza într-o 

proporţie cât mai mare a bibliografiei de 

specialitate care se găseşte în biblioteca 

disciplinei sau a facultăţii 

Permanent Cadrele didactice 

3. Incurajarea şi stimularea studenţilor să 

participle la cercurile ştiinţifice studenţeşti, 

precum şi la diverse manifestări ştiinţifice şi 

social culturale care se derulează în cadrul 

comunităţii academice 

Permanent Decanii de an 

Cadrele didactice 

4. Menţinerea unui dialog continuu cu studenţii 

prin intermediul decanilor de an, a orelor de 

consultaţii etc. 

Permanent Decani de an, 

Cadrele didactice 

VI. MANAGEMENTUL 1. Preocuparea continuă pentru atragerea unor Permanent Directorul de 



DEPARTAMENTULUI noi cadre didactice din cadrul comunităţii 

profesionale sau din rândurile absolvenţilor 

proprii care au rezultate deosebite pe plan 

profesional, pe planul activităţii de cercetare, în 

scopul creşterii gradului de acoperire cu cadre 

didactice titulare în cadrul Departamentului de 

Medicina Dentara 

departament 

Consiliul 

departamentului 

 

2. Conducerea Departamentului va urmări:  

supravegherea, evaluarea, îndrumarea 

dezvoltarea cadrelor didactice, propunând 

modalităţi de stimulare a activităţii de cercetare şi 

educaţionale a acestora, precum şi premierea 

performanţelor acestora 

Permanent Consiliul 

departamentului 

 

03/09/2018 

DIRECTOR DEPARTAMENT, 

LECT. UNIV. DR. HOSSZU TIBERIU 
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