PLAN MANAGERIAL
pentru ocuparea functiei de director al departamentului Ingineria
sistemelor aeronautice ~i management aeronautic "Nicolae Tipei" din
cadrul Facultatii de inginerie aerospatiala
CANDIDAT:

Prof. dr. ing. Teodor-Viorel

Chelaru

Avand in vedere particularitatile activitatii didactice si de cercetare din cadrul
departamentului, consider ca este necesar ca in urmatorii ani sa ne concentram atentia asupra
urmatoarelor obiective.

OBIECTIVE PRINCIP ALE
• Asigurarea normelor didactice pentru toti membrii departamentului;
• Continuarea
concordanta

dezvoltarii

programelor

de licenta

si reorganizarea

celor de masterat

cu politica adoptata la nivel FlA, tinand cont de particularitatile

in

si resursele

umane ale departamentului;
• Organizarea unui program de master intr-o limba de circulatie internationala, pentru atragerea
de studenti straini.
• Dezvoltarea componentei
• Modemizarea

de spatiu in cadrul programelor de master.

bazei materiale

a laboratoarelor

prin promovarea

de proiecte de cercetare

dedicate acestui obiectiv.
• Atragerea tinerilor absolventi cu rezultate profesionale foarte bune catre cariere didactice si
acoperirea normelor vacante libere, In principal cu cadre didactice titulare din facultate;
• Sprijinirea cadrelor didactice ale departamentului

pentru indeplinirea criteriilor de promovare

in cariera universitara prin corelarea activitatii didactice cu cea de cercetare.

ACTIVITATEA
• Actualizarea
conformitate

DIDACTICA
continutului
evolutia

cursurilor si a planurilor de Invatamant de licenta si masterat, In

continua a cunostintelor

in domeniu,

cu respectarea

prevederilor

ARACIS.
• Acoperirea disciplinelor

din planurile de Invatamant cu materiale didactice (inclusiv coduri

software) publicate si/sau incarcate pe platforma MOODLE ~i asigurarea protectiei acestora
privind drepturile de autor.
• Promovarea imaginii activitatii didactice a departamentului

prin site-ul FlA.

• Corelarea disciplinelor din planul de Invatamant din anii III si IV cu disciplinele din anii I si
II , si ordonarea acestora In sensul cunoasterii progresive.
• Asigurarea licentelor software pentru aplicatiile dezvoltate la proiectele de an, de licenta si
activitatea de cercetare de la master.
• Organizarea

unui program

de master intr-o limba de circulatie

internationala,

pentru

atragerea de studenti straini.
• Dezvoltarea componentei

de spatiu in cadrul programelor de master.

• Utilizarea rezultatelor evaluarii cadre lor didactice de catre studenti ca instrument de crestere
a eficientei activitatii didactice;
• Intensificarea activitatilor de lucru individual cu studentii In cadrul ore lor de aplicatii, si prin
consultatii in conformitate cu fisa disciplinei.

CERCET AREA STIINTIFICA
• Cresterea numarului de aplicatii depuse la competitiile nationale ~i internationale de proiecte
de cercetare stiintifica si antrenarea tuturor membrilor departamentului

In echipele acestor

proiecte;
• Promovarea imaginii activitatii de cercetare a departamentului,

a proiectelor realizate, prin

site-ul CCAS in scopul constituirii de parteneriate.
•

Stimularea

irnplicarii directe a cadre lor didactice tinere la elaborarea

proiecte de cercetare stiintifica;

propunerilor

de

• Diseminarea rezultatelor activitatii de cercetare desfasurate de membrii departamentului

in

reviste si prin participarea la manifestari stiintifice cu vizibilitate internationala din domeniul
ingineriei aerospatiale.
• Incuraiarea

cadre lor didactice de a participa la mobilitati

profesionale

la universitati

de

prestigiu din domeniile de interes stiintific ale departamentului;
• Achizitii de echipamente

si software prin proiectelor de cercetare pentru dezvoltarea bazei

didactice si de cercetare a departamentului;
•

Dezvoltarea

bazei materiale

a laboratoarelor

prin promovarea

de proiecte de cercetare

dedicate acestui obiectiv.
•

Stimularea realizarii de parteneriate

cu universitati si cu institute de cercetare in vederea

initierii si realizarii de proiecte comune de cercetare stiintifica;
•

Cresterea gradului de corelare a tematicii proiectelor de diploma si a disertatiilor cu cerintele
si prioritatile angajatorilor din domeniul ingineriei aerospatiale,

RESURSA UMANA
• Atragerea

absolventilor

cu rezultate

foarte

bune spre cariere

universitare

in cadrul

departamentului;
•

Sprijinirea
promovare

cadrelor

didactice

si realizarea

ale departamentului

demersurilor

pentru

pentru scoaterea

indeplinirea

criteriilor

la concurs a posturilor

de

didactice

corespunzatoare;
• Perfectionarea

pregatirii

membrilor departamentului

prin incurajarea participarii la cursuri

profesionale de scurta durata, scoli de vara, etc.
• Incuraiarea membrilor departamentului
membri in board-urile

de a participa la activitati de evaluare, de a deveni

unor publicatii stiintifice si de a activa in cadrul unor organizatii

profesionale din domeniul ingineriei aerospatiale;
• Asigurarea spatiului de lucru corespunzator pentru personalul didactic;
• Revizuirea Fisei postului pentru personalul didactic auxiliar si a personalului tehnic.
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