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1. Modernizarea procesului de învăţământ 

 

 Restructurarea planurilor de învăţământ a determinat şi va 

determina, în continuare o reconsiderare a programelor analitice, 

ceea ce conduce la o nouă optică în predarea disciplinelor grafice. 

De aici, o preocupare deosebită pentru creşterea calitativă a 

procesului didactic în totalitatea lui. 

 Continuarea tendinţei actuale pentru completarea continuă, 

actualizarea şi diversificarea materialelor bibliografice furnizate 

studenţilor, a conţinutului şi formei de prezentare a cunoştinţelor. 

 Dezvoltarea predării prin mijloace computerizate, fără a neglija 

dezvoltarea abilităţilor grafice prin folosirea mijloacelor clasice. 

 Continuarea preocupărilor pentru acces la software specializat de 

desenare şi modelare geometrică.  

 Dezvoltarea de software educaţional în domeniul graficii 

inginereşti. 

 

2. Creșterea contribuției departamentului la formarea studenților din 

anii mari şi prin programe postuniversitare.  

 

Diversificarea ofertei departamentului prin:   

 Sprijinirea şi dezvoltarea în continuare a programelor de tip 

masterat şi studii postuniversitare.  

 Sprijinirea programului de masterat Grafică inginerească și 

Design. 
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 Dezvoltarea și consolidarea programului de licență Design 

aeronautic. 

 Menținerea și dezvoltarea colaborării în cadrul programului de 

licență Design industrial. 

 Susţinerea şi dezvoltarea activităţii Centrului de Instruire în 

Grafica Inginerească (CIGI).  

 

3. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice 

 

 Identificarea unor direcţii prioritare de cercetare specifice 

domeniului graficii inginereşti.  

 Sprijinirea publicării în reviste și conferințe indexate în baze de 

date internaționale. 

 Dezvoltarea revistei JIDEG prin creșterea vizibilității 

internaționale. 

 Încurajarea participării la contracte de cercetare câștigate prin 

competiție. 

 Dezvoltarea cercetării în cadrul programelor de doctorat și post 

doc. 

 

4. Dezvoltarea unor activităţi de cooperare internaţională 

 

 Identificarea şi valorificarea  unor oportunităţi de cooperare cu 

colective de la universităţi de prestigiu, în cadrul Societăţii 

Internaţionale de Geometrie şi Grafică (ISGG) şi a unor programe 

coordonate de Uniunea Europeană. 

 Continuarea și dezvoltarea colaborării cu universități din 

străinătate, în cadrul programelor doctorale. 

 Continuarea participării în cadrul programelor ERASMUS. 

 

5. Protejarea patrimoniului și dezvoltarea infrastructurii 

departamentului. Dezvoltarea aparatului informatic şi de 

comunicații al departamentului 

 

6. Continuarea politicii de promovare a cadrelor didactice 

 

 În condițiile înăspririi condițiilor de promovare, trebuie dusă o 

politică de echilibru pentru a menţine posibilitatea promovării 

membrilor departamentului. 

 Încurajarea și susținerea membrilor departamentului pentru 

îndeplinirea criteriilor de promovare. 
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 Atragerea în departament a unor tineri care să contribuie la 

dezvoltarea activității colectivului.  

 

7. Susţinerea cadrelor didactice tinere în direcţia specializării şi 

dezvoltării de noi cursuri în domeniul graficii inginereşti. 

 

8. Imaginea departamentului 

 

 Intensificarea acţiunilor pentru cunoaşterea în exterior a  

realizărilor și posibilităților departamentului. 
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