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1. Introducere 

 

Mandatul de decan 2020-2024 a început cu întârziere din cauza problemelor cauzate de criza 

sanitară COVID-19, care a afectat semestrul al doilea al anului universitar precedent. Planul 

managerial al decanului, care a preluat obiectivele Planului managerial al rectorului, necesită o 

ajustare continuă la realitatea afectată de criza sanitară care nu oferă o predictibilitate 

aplicabilă. Fiecare dintre obiectivele principale ale Planului managerial, transpuse în proiecte 

FAU se regăsește în Planul operațional, urmând să fie programat și recalibrat în funcție de 

situația generală a modului de desfășurare a educației superioare în România. Pentru anul 

universitar 2020-2021 UTCN a dispus ca facultățile să procedeze unitar în privința modalităților 

de desfășurare a activităților didactice. Astfel, după experiența semestrului 2 din 2019-2020, 

prin care activitățile didactice s-au derulat inițial parțial on-line și apoi integral on-line, UTCN a 

decis ca anul universitar 2020-2021 să debuteze în formula cursuri on-line, seminare, 

laboratoare și proiecte on-site, cu măsuri stricte de prevenire a îmbolnăvirii. Planul operațional 

își propune derularea proiectelor în funcție de evoluția crizei sanitare a și restricțiilor generate 

de aceasta. O prioritate a lanului operațional o reprezintă analiza raportului evaluării ARACIS 

din 2020 și adoptarea măsurilor de corecție care se desprind din acesta. În acest sens Consiliul 

FAU va crea o comisie coordonată de responsabilul ARACIS/RNCIS pe facultate, care în 

colaborare cu BAC UTCN va dispune de resursele necesare pentru realizarea unui program 

riguros de pregătire a următoarei vizite de evaluare.  

 

2. Calitatea actului didactic 

 

În cadrul acestui proiect am inițiat următoarele operațiuni menite să amelioreze calitatea actului 

didactic: 

O 2.1 – Crearea Grupurilor de discipline FAU, prin care se vor realiza analizele de 

conținuturi și corelarea orizontală și verticală a disciplinelor – semestrul 1/2020-2021 

O 2.2 – Analiza Fișelor de discipline și introducerea concluziilor auditului intern referitoare la 

realizarea, verificare și aprobarea acestora – semestrul 2/2020-2021 

O 2.3 – Analiza Planului de învățământ curent, setarea strategiei de transformare și 

realizarea unui nou Plan de învățământ consolidat – conform calendarului UTCN, semestrul 

1 și 2/2020-2021 



O 2.4 – Organizarea de concursuri pentru posturi didactice de asistenți și șefi de lucrări, 

pentru acoperirea necesităților disciplinelor didactice – semestrul 1 și 2 2020-2021, conform 

calendarului UTCN și procedurii aprobate de Senat 

O 2.5 – Acordarea stimulentelor legale prin gradații de merit, pentru cadrele didactice, 

conform procedurii UTCN, prin concurs de dosare – semestrul 1/2020-2021 

O 2.6 – Organizarea examenelor de finalizare a studiilor pentru promoția curentă cu 

participare a unor profesori invitați, din universități din România și internaționale – semestrul 

2/2020-2021 

 

3. Dezvoltarea de programe noi 

 

Pentru realizarea acestui obiectiv se vor derula următoarele operațiuni: 

      O 3.1 – Constituirea de Comisii tematice din membrii Consiliului FAU.  – semestrul 1/2020-

2021 

      O 3.2 – Analiza ofertelor existente, realizarea unui studiu de necesitare și oportunitate și 

documentarea procedurilor – semestrul 2/2020-2021 

      O 3.3 – Identificarea de parteneri și realizarea de parteneriate în vederea construcției de 

programe noi – semestrul 2/2020-2021 

 

4. Organizarea admiterii pentru anul universitar 2021-2022 

 

După experiența anului 2020, cu admiterea integral on-line, FAU va analiza beneficiile și 

problemele apărute și va realiza o serie de operațiuni pentru admiterea 2021:  

      O 4.1 – Crearea unui Grup de lucru pentru admitere, având în componență cadrele 

didactice titulare ale disciplinelor din anul 1, sub coordonarea prodecanului – octombrie 2020 

      O 4.2 – Analiza rezultatelor admiterii 2020, analiza admiterii la programele de arhitectură din 

România pentru 2020 și realizarea unei strategii pe termen lung, cu o primă etapă de aplicare în 

2021 – semestrul 1/2020-2021 

      O 4.3 – Revizuirea Metodologiei pentru admitere conform strategiei adoptate – semestrul 

1/2020-2021 

      O 4.4 – Implementarea Metodologiei pentru admitere prin Comisia universității – semestrul 

2/2020-2021 

      O 4.5 – Realizarea de acțiuni de atragere a candidaților la FAU/UTCN – semestrul 2/2020-

2021 

 

5. Internaționalizarea 



 

Acest obiectiv devine unul major și prioritar în acest mandat. În consecință operațiunile 

necesare trebuie să devină consistente și să conducă la rezultate reale: 

     O 5.1 – Intensificarea relațiilor internaționale prin amplificarea parteneriatelor din cadrul 

programului Erasmus – semestrul 1 și 2/2020-2021 

     O 5.2 – Analiza formulelor de internaționalizare din cadrul consorțiului EUT+ din care face 

parte UTCN, pentru domeniul arhitectură și urbanism – semestrul 1 și 2?2020-2021 

     O 5.3 – Continuarea organizării examenelor de finalizare a studiilor cu profesori invitați din 

universități din străinătate. Realizarea invitațiilor și aprobarea comisiilor – semestrul 1/2020-

2021  

 

6. Digitalizarea activităților 

 

Trecerea activităților didactice în mediul on-line s-a realizat rapid și necoordonat în semestrul 2 

al anului universitar precedent. Este necesară o revizuire a modalităților on-line, astfel încât 

acestea să asigure calitatea, accesibilitatea și transparența necesare. Mai multe operațiuni se 

impun în acest sens: 

     O 6.1 – Proces de consultare, training și apel la serviciile pentru asigurarea hardware-ului 

necesar pentru derularea activităților on-line – semestrul 1/2020-2021 

     O 6.2 – Realizarea de platforme digitale pentru toate activitățile didactice, inclusiv practica 

studenților, pentru ipoteza on-line 

     O 6.3 – Digitalizarea activității secretariale cu studenții – semestrul 1/2020-2021 

     O 6.4 – Revizuirea site-ului internet FAU – semestrul 2/2020-2021 

 

7. Spațiile FAU 

 

Confortul activităților didactice este esențial pentru calitatea actului didactic. Activitatea de 

amenajare și creștere a confortului, realizată în mandatul precedent trebuie să continue: 

     O 7.1 – Modernizarea grupurilor sanitare din clădirea Observatorului și crearea de 2 grupuri 

sanitare noi – semestrul 2/2020-2021 

     O 7.2 – Pregătirea sălilor pentru activitățile didactice pentru condițiile impuse de măsurile de 

prevenție a răspândirii infecției cu SARS Cov-2 – 1.10.2020 

     O 7.3 – Renovarea spațiilor interioare ale decanatului FAU – semestrul 1/2020-2021 

 

 



8. Network FAU 

 

Integrarea FAU într-o rețea instituțională educațională, internă și internațională, precum și 

realizarea de relații cu mediul economic și administrativ sunt esențiale și prevăzute în planul 

managerial. S-au programat următoarele operațiuni: 

     O 8.1 – Crearea unui Grup de dialog cu decanii facultăților de arhitectură și OAR – semestrul 

2/2020-2021 

     O 8.2 – Activități în cadrul EUT+ care să conducă la amplificarea listei de parteneri pentru 

internaționalizare, atât pe direcția EUT+ cât și Erasmus – semestrele 1 și 2/2020-2021 

     O 8.3 – Inițierea de colaborări cu facultățile din UTCN – semestrul 2/2020-2021 

     O 8.4 – Inițierea de parteneriate cu organizații și firme – semestrul 2/2020-2021 

 

9. Relația cu studenții 

 

Îmbunătățirea relației cu studenții este fundamentală. După un mandat în care colaborările au 

fost limitate, propunem realizarea unei relații mult mai strânse și de bună colaborare cu 

studenții, atât prin intermediul pârghiilor existente cât și cu organizațiile studențești: 

     O 9.1 – Realizarea unui parteneriat de colaborare cu AStA, Asociația Studenților la 

Arhitectură din FAU – semestrul 1/2020-2021 

     O 9.2 – Angajarea consilierilor de studii în acțiuni mai intense de consiliere a studenților 

afectați de desfășurarea on-line a ultimelor două semestre (cu predilecție anii mici) – semestrul 

1/2020-2021  

 

10. Cariere didactice 

 

Acest proiect este menit să asigure o predictibilitate pe termen mediu și lung a evoluției 

carierelor didactice și a potențialului de resurse umane existent și necesar. Se vor întreprinde 

următoarele operațiuni: 

     O 10.1 – Interviuri cu cadrele didactice titulare în vederea definirii intențiilor de dezvoltare de 

carieră a planificării concursurilor pentru posturi didactice și a noului plan de învățământ – 

semestrul 1/2020-2021 

     O 10.2 – Interviuri cu cadrele didactice asociate în vederea identificării intențiilor de 

continuare și eventuală titularizare prin concursuri – semestrul 1/2020-2021 

 

 



11. Bune practici 

 

FAU este interesată să preia din exemplele de bune practici ale altor programe de studii din 

domeniul arhitecturii și de asemenea să își analizeze critic propriile experiențe. Operațiunile 

necesare sunt următoarele: 

     O 11.1 – dialoguri bilaterale cu decanii facultăților de arhitectură din România – semestrul 

2/2020-2021 

     O 11.2 – Construcția unei arhive digitale de proiecte ale studenților cu scop de materiale 

didactice, bază de date pentru studii și prelucrare vizuală pentru promovarea programului de 

studiu – semestrul 2/2020-2021 

 

12. Relația cu comunitatea 

 

FAU dorește să se implice în proiecte diverse în beneficiul UTCN și al comunității clujene. În 

acest scop ne propunem mai multe operațiuni realizabile prin contribuții ale studenților, 

îndrumate de cadrele didactice:  

     O 12.1 – Proiecte de amenajare de spații și dezvoltare a bazei construite a UTCN – 

cercetare didactică și colaborări cu studenți în stagiile de practică – semestrul 2/2020-2021 

     O 12.2 – Realizarea de parteneriate cu scop didactic și civic pe teme majore ale comunității 

municipiului și a zonei metropolitane 

     O 12.3 – Realizarea unei baze de teme de proiect din portofoliul municipalității și a 

administrației județene cu potențial de a deveni proiecte de atelier sau de examene de finalizare 

a studiilor – semestrul 2/2020-2021 
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