UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA

PLAN OPERAŢIONAL

2018

CUPRINS

I.

Introducere

II.

Obiective activități și termene
II.

1. Domeniul academic

II.2. Domeniul cercetare
II.3. Domeniul management și administrație
II.4. Domeniul relației cu societatea
II.5. Domeniul asigurării calității
II.6. Domeniul internaționalizării
II.7. Domeniul activității cu studenții

III.
Anexă

Concluzii

I.

Introducere

II.

Obiective activități și termene

II.1. Domeniul academic
Obiective:


Imbunătățirea actului educațional și creșterea calității rezultatelor academice

Plan de implementare
ACTIVITĂȚI

TERMEN

Admiterea a minim 600 de studenți la licență, minim 400 la master si minim 22
la doctorat
Tipărirea unui număr de 10 volume la edituri A1 sau A2

1 Octombrie 2018

Publicarea a minim 20 studii in volume colective

Decembrie 2018

Publicarea unui număr de 7 articole ISI şi 15 in BDI

Decembrie 2018

Decembrie 2018

II.2. Domeniul cercetare
Obiective:
 Creșterea aplicațiilor pentru granturi și câștigarea a 20% dintre acestea
Plan de implementare
ACTIVITĂȚI
Aplicaţii cu minim 5 proiecte de cercetare noi la CNCS
Participarea la minim 3 proiecte internationale de cercetare

TERMEN
Decembrie 2018
Decembrie 2018

II.3. Domeniul management și administrație
Obiective:


Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii actuale, facultatea dispunând la momentul actual de
suficiente spații de învățămând și de cercetare, rămânând în discuție doar achiziționarea periodică de
tehnică modern (videoproiectoare, laptopuri, etc)

Plan de implementare
ACTIVITĂȚI
Achiziţionarea si instalarea necesarului de aparatură pentru cladirea din Schitu

TERMEN
Decembrie 2018

Magureanu si Panduridin finantari externe/mediul social si de afaceri

II. 4. Domeniul relația cu societate
Obiective:


Dezvoltarea de relații și parteneriate cu angajatori, instituții publice, non-guvernamentale sau
private/creșterea convențiilor de colaborare cu cel puțin 30% până în 2020



Încheierea unor protocoale cu organizațiile profesionale care să susțină implicarea studenților în
diverse activități
Cresterea vizibilitatii si promovarii facultatii



Plan de implementare
ACTIVITĂȚI
Întâlniri cu angajatorii
Imbunătățire cont de Facebook ,Tweeter, Instagram
Organizarea de evenimente, lansari de carte, etc
Vizibilitate publica

TERMEN
Decembrie 2018
Martie 2018
Decembrie 2018
Decembrie 2018

II.5. Domeniul asigurării calității
Obiective:


Creşterea calităţii programelor de studii (de licenţă, master, doctorat) prin perfecționarea și
dezvoltarea cadrelor didactice

Plan de implementare
ACTIVITĂȚI
Actualizarea fiselor de disciplina la ambele departamente si corelarea lor cu
standardele si piata muncii
Producerea/revizuirea materiale de promovare a Facultății
- Revizuirea broşuriii facultăţii
-Afișe
Promovarea Facultăţii in minim 40 de licee – în special licee de elită din

TERMEN
Iunie 2018
Martie- Iulie 2018
Februarie 2018– 31 Iunie 2018

Bucureşti/ mentinerea legaturii cu profesorii de stiinte sociale
Implementarea noului site al Facultăţii

Iulie 2018

II. 6. Domeniul internaționalizării
Obiective:
 Dezvoltarea de parteneriate cu institutii internationale
Plan de implementare
ACTIVITĂȚI

TERMEN

Imbunatatirea ofertei de cursuri predate in limbi straine (minim 2 cursuri de
department)

Decembrie 2018

Depunerea dosarului Aracis pentru infiintarea specializarii Sociologie in engleza

Decembrie 2018

II. 7. Domeniul activității cu studenții
Obiective:


Implicarea studentilor in activitati comune cu facultatea

Plan de implementare
ACTIVITĂȚI

TERMEN

Imbunatatirea si stemului de practica si internship a studentilor, cu accent pe
master
Includerea studentilor in Comisiile de lucru ale Consiliului
Dezvoltarea unor proiecte comune
III. Concluzii

Decan
Prof. dr. Doru Buzducea

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultății.

Decembrie 2018
Decembrie 2018
Decembrie 2018

Analiza atingerii obiectivelor cuprinse in Planul operational 2017

Activitatea
1

Termen

Grad de indeplinire

Admiterea a minim 550 de studenți la licență,
minim 400 la master si minim 35 la doctorat
Tipărirea unui număr de 12 volume la edituri A1
sau A2
Publicarea a minim 20 studii in volume colective

1 Octombrie 2017

4

Publicarea unui număr de 7 articole ISI şi 20 in
BDI

Decembrie 2017

5

Reacreditarea programelor de studii-licenta
(Asistenta Sociala ID)
Aplicaţii cu minim 5 proiecte de cercetare noi la
CNCS

Decembrie 2017

7

Achiziţionarea si instalarea necesarului de
aparatură pentru cladirea din Schitu magureanu
din finantari externe/mediul social si de afaceri

Decembrie 2017

8

Întâlniri cu angajatorii

Decembrie 2017

9

Imbunătățire cont de Facebook si creata varianta
Tweeter

Martie 2017

10

Organizarea de evenimente, lansari de carte, etc

Decembrie 2017

Indeplinit.
Au fost depuse 7 aplicații pentru
finanțarea cercetării. Cererile sunt în
curs de evaluare.
Indeplinit.Au fost achizitionate
calculatoare, videoproietoare,
laptopuri, routere din venituri proprii
si 8 calculatoare donatie primite de la
Fundatia Roma Education Fund
Romania.
Au fost realizate intalniri in cadrul
programelor de master
Indeplinit. A crescut cu 400% nr. de
aprecieri a paginii de Facebook. S-au
creat conturi de Instagraam si Tweeter
Indeplinit 100%

11
12

Vizibilitate publica
Actualizarea fiselor de disciplina la ambele
departamente si corelarea lor cu standardele si
piata muncii
Producerea/revizuirea materiale de promovare a
Facultății
- Revizuirea broşuriii facultăţii
- Afișe
Promovarea Facultăţii in minim 25 de licee – în
special licee de elită din Bucureşti/ mentinerea
legaturii cu profesorii de stiinte sociale
Revizuirea site-ului Facultăţii,versiune de mobil,

Decembrie 2017
Iunie 2017

Indeplinit 100%
Indeplinit 100%

Martie- Iulie 2017

Indeplinit. Au fost printate 1000 de
brosuri si 500 de afise si pliante

Februarie 2017–

Vizite in 48 de licee

16

Cresterea numarului de cursuri predate in limbi
straine(minim 2 cursuri de departament

Decembrie 2017

17

Discutarea oportunitatii infiintarii specializarii
Sociologie in engleza

Decembrie 2017

18

Imbunatatirea si stemului de practice
internship a studentilor, cu accent pe master

19

Includerea studentilor in Comisiile de lucru ale
Consiliului

Decembrie 2017

20

Dezvoltarea unor proiecte comune

Decembrie 2017

2
3

6

13

14

15

si

Decembrie 2017
Decembrie 2017

Decembrie 2016

Au fost admisi 684 studenti la licenta,
481 la master si 24 doctoranzi
Au fost tiparite 12 volume în calitate
de autor/coordonator
Indeplinit.
S-au publicat 26 de studii in volume
colective
Indeplinit.
S-au publicat 11 articole ISI si 25 de
articole BDI
Indeplinit. Programul a fost evaluat

31 Iunie 2017
Martie 2017

Decembrie 2017

A fost updatat site-ul si modernizat
versiunea pentru mobil
Au fost propuse cate 2 cursuri pe
department, dar studentii nu au optat
Au fost discutate planurile de
invatamant si structura specializarii in
engleza
Indeplinit.
A
crescut
numarul
conventiilor de practica cu institutiile
organizatoare
Indeplinit 100%. Studentii fac parte din
toate comisiile Consiliului
Indeplinit 100%.

