Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

IDaia

PROGRAM MANAGERIAL PENTRU CANDIDATURA
LA FUNCTIA DE RECTOR

Candidat: Prof.dr.ing. Julian Gabriel BTrsan

Galati, lanuarie 2016

1.

PREAMBUL

Dragii mei, candidez din nou la alegerile pentru functia de rector pentru ca
sunt convins ca potentialul ramas neexploatat Tn primul meu mandat poate contribui
la un salt valoric pe care universitatea Tl merita si care ne este la Tndemana. Candidez cu intentia declarata de a finaliza acele proiecte aflate Tn derulare Tn universitate,
ramanand Tnsa deschis tuturor initiativelor noi care se dovedesc a fi Tn slujba institutiei. Doresc sa continuam Tmpreuna procesul de modernizare a universitatii, protejand
Tn continuare stabilitatea institutionala.
Daca, Tn urma vointei domniilor voastre exprimate prin vot, voi fi reales rector,
va asigur Tn continuare de totala mea transparent^ Tn actul de conducere, lucru pe
care stiu ca vi-l doriti atat de mult si pe care sper ca l-am demonstrat deja Tn primul
meu mandat de rector. Am demonstrat, cred, ca pot asigura un climat profesional
sanatos, contand doar pe ceea ce am putut sa facem noi, nu pe ceea ce am fi putut
sa primim de la altii. Valorile mele personale si profesionale nu circumscriu doar infuzia de fonduri pentru dezvoltare, nici doar cuantificarea cantitativa a rezultateior activitatii. Dimpotriva, Tn centrul preocuparilor mele se afla omul, ca valoare fundamentals Tn actul de creatie stiintifica si activitate didactics, profesionistul fiind eel care asigura progresul unei universitati, fiind vectorul de transmisie a culturii generale si de
specialitate. De aceea, viziunea mea, Tn calitate de candidat la pozitia onoranta de
rector, este aceea ca universitatea se dezvolta cu si pentru oameni, cu conditia ca
acestia sa fie respectati si stimulati. Cred ca m-am condus dupa acest principiu Tn
mandatul care se Tncheie si intentionez sa tl promovez Tntr-un nou mandat.
Cred Tn valoare si ma declar Tn continuare un garant al meritocratiei. Stiut fiind
ca doar un mediu academic sanatos creeaza premisele dezvoltarii individuals, va
asigur Tn continuare Tntregul sprijin de care aveti nevoie pentru a evolua Tn cariera.
Progresele fiecaruia vor determina mai binele universitatii, pe care eu Tl doresc cu
toata sinceritatea. fn acest context, Ti invit pe toti cei care mi-ar putea pune la Tndoiala
buna credinta Tn legatura cu acest subject sa Tmi arate unde am gresit Tn deciziile
mele si sa spuna, deschis si cu onestitate, Tntregii comunitatii academice, unde am
qresit cand am decis sa actionez asa cum au facut-o si Tnaintasii mei cu facultatile din
care provin ei.
Dragi colegi, sunt incriminat pe la colturi de curte, fara pic de urma de eleganta academica sau de demnitate, pentru deciziile pentru Tncurajarea promovarilor Tn
universitate. Poate ca asa este. Fara sa raspund cu aceeasi rautate la rautatile care
mi se pun Tn sarcina, va marturisesc ca am facut-o doar din convingerea ca unele
programe de studii nu ar mai fi putut sa existe fara interventia mea si a colegilor din
echipa mea. Ma refer la programele de studii de la Facultatile de Medicina si Farmacie, Stiinte Juridice Sociale si Politice, Educatie Fizica si Sport si nu doar la ele. Stiut
fiind faptui ca aceste facultati aduc mai bine de un sfert din studentii universitatii, miVJ
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as dori sa aflu cum ar fi actionat si care le-ar fi fost rezultatele actiunilor contestatarilor mei daca ar fi fOst sa procedeze dupa cum vad ca le dicteaza instinctele.
As dori sa va reamintesc ca, daca dorim o universitate moderna, trebuie sa iesim de sub auspiciile confortului dat de implicarea minima si sa continuam sa ne
asumam pozitia incomoda, dar necesara, a conducerii propriului destin. Din pacate,
nici mandatul 2016-2020 nu va fi mai simplu decat eel pe care Tl voi Tncheia Tn curand; obstacolele pe care le vom avea de Tnfruntat nu vor fi nici mai putine, nici mai
usor de surmontat decat cele care ne-au stat Tn fata Tn ultimii patru ani. Candidez din
nou cu convingerea ca Tmpreuna le vom depasi si ca universitatea va reusi sa ramana printre putinele Tn care masurile radicale nu sunt necesare. Fiind unul care stie
bine cat de ingrata este asumarea responsabilitatii actului de conducere, Tncurajez si
astept o participare responsabila la concursurile de selectie pentru posturiie de conducere executiva din universitate si din facultati. Spre deosebire de contracandidatii
mei, nu voi promite nimic niciunuia dintre cei care vor fi chemati sa aleaga. Contez
doar pe cei care au reusit sa Tsi demonstreze verticalitatea. Azi ma separ pentru totdeauna de jucatorii la doua capete, de oportunisti si declar ca ma voi Tnhama la treaba alaturi doar de oameni de buna credinta care stiu ce presupune acest demers.
Va promit implicarea din prima zi a noului meu mandatTn complicatul proces al
revizuirii tuturor documentelor pe care se fundamenteaza activitatea noastra. Carta
universitatii, regulamentele, procedurile vortrebui sa asigure, prin supletea lor, conditii mai bune de functionare institutionala. Din acest punct de vedere, ma voi face garantul colaborarii bazate pe respect reciproc si respectare a legii Tntre Consiliul de
Administrate si Senatul Universitatii, oricare va fi componenta lorfinala. Voi continua
sa T! consider pe Presedintele Senatului un colaborator apropiatm procesul adoptarii
tuturor deciziilor cu impact pozitiv pentru universitate.
Candidez cu speranta ca ma veti sprijini sa pastram Universitatea "Dunarea de
Jos" din Galati macar pe pozitia pe care se afla Tn momentul de fata pe plan national,
avand convingerea ca putem face mai mult pentru ca ea sa urce constant si sanatos
si pe plan international. Profit de momentul alegerilor pentru a-mi exprima deschis
dorinta ca valorile scolii superioare galatene sa fie singurele atribute care sa ne serveasca la creionarea profilului Tn societate. N-am fost niciodata persoana care sa se
fi manifestat cu parcimonie cand a fost vorba de adevar, asa ca pot sa fac un ape!
sincer, darferm, la respingerea oricarei practici contrare acestui deziderat. Dezavuez
delatiunea de orice fel, disputele interpersonale rezolvate altundeva decat Tn universitate si Ti invit pe toti cei pe care Ti stim ca au un apetit demonstrat pentru astfel de
acte sa puna interesul general al scolii superioare galatene mai presus de vanitatile
sau ambitiile personale. Cu aceste ganduri va propun proiectul meu managerial. Unul
Tntre atatea altele posibile.

2. CONTEXT
Procesul de masificare a Tnvatamantului superior Tn Romania ultimelor doua
decenii si jumatate a sporit sansa tinerilor de a accede la o forma de educatie superioara. Aceasta masificare, dublata de scaderea pronuntata a performantei Tnvatamantului preuniversitar, a general, pentru marea majoritate a facultatilor Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, confruntarea cu un segment de studenti cu un potential mai redus de performanta decat eel cu care se obisnuisera. Sub presiunea crizei
economice, studentul de azi continua sa fie tot mai interesat, Tnca din anii facultatii,
de o eventuala angajare cu timp integral de lucru, fapt care determina diminuarea
timpului afectat studiului si cresterea dezinteresului fata de scoala. Competitia din ce
m ce mai dura, interna sau internationala, a demonstrat ca doar simpla invocare a
trecutului prestigios al institutiei nu mai reprezinta un argument convingator pentru
candidatii la studentie. Integrarea Romaniei Tn U.E. care a Tncurajat exportul de "aur
cenusiu", scaderea demografica, emigrarea datorata saraciei, dublate de lipsa unei
viziuni politice unitare privind nevoia de personal cu calificare superioara la nivel national au determinat o diminuare severa a dimensiunii bazinului de selectie pentru
programele de studii oferite de universitate, lucru pe care l-au confirmat ultimele patru
admiteri organizate de institutia noastra. Asa stand lucrurile, este de la sine Tnteles ca
Tn urmatorii patru ani se impune o schimbare importanta de paradigma Tn proiectarea
relatiei universitatii cu mediul social din regiune. Programul pe care vi-l propun pentru
urmatorul mandat este fundamentat pe aceleasi principii pe care a fost construit eel al
mandatului pe care Tl voi Tncheia Tn curand. In conditiile Tn care situatia Tnvatamantului superior din Romania nu este nici mai buna, dar nici mai rea decat era acum patru
ani, cata vreme problemele identificate de lumea academica atunci sunt de actualitate si acum, obiectivele mele strategice generale vorfi aproximativ aceleasi. Potentiate
riscuri pe care eu le-am identificat ca ar putea pune Tn pericol unele din punctele programului meu sunt urmatoarele:
— Criza economica de la nivel national dublata de efectele pe care criza economica globala le poate induce Tn economia romaneasca;
— Continuarea subfinantarii Tnvatamantului superior;
— Aparitia unei crize de motivatie la nivelul cadrelor didactice si a studentilor datorata erodarii sistemului traditional de valori;
— Persistenta inegalitatilor sociale si culturale manifestata prin numarul redus de
absolventi din mediul rural sau din randul unor populatii marginalizate social;
— Tendintele demografice defavorizante, manifestate prin scaderea continua a
numarului de aspiranti la calitatea de student pe de o parte si prin Tmbatranirea
corpului academic, pe de alta;
— Cresterea complexitatii mediului social (masificarea Tnvatamantului, excesul de
sarcini administrative uneori greu de Tnteles) cu efecte Tn diminuarea calitatii
predarii s,i cercetarii;

— Necesitatea amplificarii efortului institutional, pe fondul unei legislatii instabile
si neclare, de a da curs sesizarilor formulate de membrii comunitatii academice la diverse instante locale sau centrale. Unul din factorii care necesita azi un
consum mare de resurse este impus de cresterea apetitului unora, din fericire
putini la numar, pentru suspiciunea gratuita dublata de delatiunea cu orice
pret.
Chiar si Tn conditiile existentei acestor riscuri, masurile specifice pe care vi le
propun sunt formulate Tn functie de interesele actuale ale institutiei si de contextui Tn
care aceasta functioneaza la data depunerii candidaturii mele.
3. PRINCIPII DE MANAGEMENT, MISIUNE, VIZIUNE SI VALORI
3.1.Principii de management
Ramanand Tn zona neutralitatii politice, voi continua sa impun respectul de care institutia careia Ti servesc interesele trebuie sa se bucure Tn comunitate. Daca voi fi
reales rector, doresc sa tin Tn continuare universitatea departe de jocurile politice.
Actul de management pe care TI propun Tn prezentul project va fi guvernat de aceleasi principii pe care vi le-am propus si acum patru ani:
-

Principiul angajarii responsabilitatii publice prin care universitatea, prin rectorul
ei, Tn calitate de ordonator de credit, se legitimeaza fata de societate;

-

Principiul autonomiei universitare;

-

Principiul libertatii academice si de gandire;

-

Principiul democratiei Tn actul de conducere;

-

Principiul transparentei decizionale si al colaborarii;

-

Principiul echitatii si al egalitatii de sanse;

-

Principiul potrivit caruia o universitate si corpul sau profesoral exista pentru, cu
si prin studenti si nu invers.

3.2.Misiunea Universitatii ,,Dunarea de Jos" si viziunea pe urmatoarea perioada
Pornind de la misiunea actuala a universitatii de a pregati specialist! Tn diverse
domenii economico-sociale, participand activ la sustinerea si transmiterea stiintei si
culturii, contribuind la Tmbogatirea patrimoniului local si national de cunoastere prin
cercetare stiintifica, viziunea sub semnul careia cred ca trebuie sa se dezvolte universitatea este aceea a unui management flexibil si performant, care sa raspunda la
provocarile societatii moderne, nevoile studentilor, ale cadrelor didactice si ale personalului auxiliar, Tn cadrul unui sistem de valori asumat de toata popuiatia academica.
3.3. Valori estimate
Sistemu! de valori pe care, eu si colegii mei de echipa, ne vom baza actul de
management Tn urmatorii patru ani va viza:
— Transparenta actului managerial;

— Integritatea morala la nivel institutional prin Tncurajarea si sustinerea unui demers onest Tn toate activitatile membrilor comunitatii universitare, descurajarea delatiunii si a minciunii;
— Flexibilitatea asigurata de adaptarea actului managerial la modificarile contextului socio-profesional national si international;
— Calitatea muncii impusa prin continuarea dezvoltarii unei culturi a calitatii Tn
mediul academic, prin stimularea competentei si competitiei profesionale;
— Cooperarea si comunicarea intra si inter-institutionala;
— Respectul pentru demnitatea individului asigurata de tratamentul bazat pe
respect si considerate a tuturor membrilor comunitatii academice, respectiv, a
tuturor actorii vietii universitare;
— Responsabilitatea asigurata de impunerea unor standarde de asumare a responsabilitatii pentru actiunile individuate si colective, pentru succes si pentru
esec.
4. OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE
-

Reformularea misiunii scolii superioare galatene prin introducerea unor masuri
care sa Tncurajeze cresterea prezentei pe piata international^ a educatiei superioare;

-

Continuarea procesului de modernizare a patrimoniului universitatii; initierea
unui program ambitios de investitii pe termen mediu si lung prin accesarea
unor surse de finantare interna si externa;
- Continuarea procesului de ameliorare a conditiilor de convietuire Tn campusuri
si de studiu Tn toate facultatile pentru studentii universitatii;
- Recompensarea si promovarea productiei stiintifice relevante si cu vizibilitate,
dupa ce comisia mixta formata din membrii Senatului Universitatii si ai Consiliului de Administrate va finaliza setul de indicatori Tn baza caruia sa se poata
face recompensarea;
- Continuarea diversificarii ofertei educationale si a serviciilor de instruire, dublata de reformarea curriculara acolo unde aceasta se impune;
- Regandirea strategiei de asigurare si de monitorizare a calitatii procesului de
Tnvatamant.
5. MASURI SPECIFICE
5.1.Proces educational
Universitatea continua sa opereze cu reprezentari diferite ale calitatii procesului didactic. In timp ce universitarii, aproape fara exceptie apreciaza capacitatea acestuia de a pregati absolventi de valoare pentru piata muncii, din perspectiva angajatorilor exista Tnca, din pacate, un decalaj important Tntre nivelul necesar si nivelul actual
al competentelor absolventilor. Rezolvarea acestei probleme este fundamentala
pentru rolul social al universitatii, care altfel risca sa piarda contactul cu piata muncii

si sa determine o deteriorare semnificativa a imaginii sale Tn viitor. In consecinta, se
impune adoptarea unei serii de masuri imediate:
- Optimizarea numarului de programe oferite de universitate Tn functie de nivelul
finantarii primite, al resursei umane disponibile si al cerintelor pietei de munca;
-

Reformarea curricululara Tn vederea compatibilizarii, pe programe, a cursurilor
predate Tn universitate cu cele de la universitatile din strainatate, fara a se ignora necesitatile si expertiza nationala;

-

Sustinerea, inclusiv financiara, a programelor de studii cu priza la piata muncii;
Modificarea criteriilor de promovabilitate a studentilor;

-

Fundamentarea predarii pe principiul Tnvatarii active si interactive, si introducerea evaluarii bazate pe competence dobandite;

5.2.Finantare
Pana la aplicarea efectiva a noului sistem de finantare care decurge din LEN
consider ca este necesara angajarea unor solutii alternative, menite sa conduca la
obtinerea unor resurse financiare suplimentare celei de baza. Masuri alternative pentru ameliorarea finantarii:
-

-

Continuarea cresterii numarului de studenti straini, dublata de masuri de asigurare a unor conditii de studii mai bune pentru acestia si a unui pachet de
servicii de asistenta specializata;
Cresterea numarului de programe de studii Tn limbi straine;
Initierea unui parteneriat Tntre Facultatea de Medicina si Farmacie si autoritatile locale pentru implicarea studentilor de la Medicina dentara Tn asistenta medicala pentru persoanele asistate social.

5.3.Cercetare stiintifica
Pentru ca de pozitionarea universitatii Tn ierarhia institutiilor de Tnvatamant din
tara, care se stabileste dominant Tn baza productiei stiintifice, se leaga elementele
esentiale pentru existenta universitatii si, Tn mod special nivelul finantarii, va trebui
regandit Tntreg ansamblul de structuri si activitati care privesc cercetarea, Tn general,
si doctoratul, Tn special. Pentru ca scoala sa-si realizeze obiectivul de a furniza cercetatori de profesie, oameni capabili sa determine cresterea numarului si a calitatii produselor cercetarii se impun urmatoarele masuri:
-

-

Continuarea demersurilor de afiliere a universitatii la Centrul International pentru studii avansate asupra Geo-sistemului fluviul Dunarea - Delta Dunarii Marea Neagra;
Continuarea sprijinirii financiare a cadrelor didactice Tn scopul participarii la
conferinte si/sau delegatii pentru documentare;
Introducerea unui sistem de granturi interne destinate premierii rezultatelor
cercetarii;

-

Dirijarea preferential^ a fondurilor atocate dotarilor spre colectivele cu productie stiintifica cu aport la evaluarea academics pe domenii;

-

Tncurajarea tuturor demersurilor de reorganizare a unitatilor de cercetare din
universitate prin Tnfiintarea a eel putin doua institute de cercetare, care vor include in structura lor mai multe centre de cercetare si care vor Integra interdisciplinar resursele de excelenta ale facultatilor cu traditie Tn cercetare.

5.4.Probleme studentesti
-

Continuarea accesarii finantarilor externe nerambursabile pentru sustinerea
stagiilor de practica Tn tara si strainatate;

-

Stimularea dezvoltarii personale a studentilor, Tn sensul cresterii autonomiei,
originalitatii, creativitatii si a capacitatii de comunicare;

-

[ncurajarea Tnvatarii limbilor straine Tntr-un context de actualitate, de percepere
a specificului cultural si de comunicare;

-

Initierea unui set de politici de actiune afirmativa pentru categoriile de student!
care sunt considerate clar defavorizate;

-

Initierea unor acorduri cadru cu angajatorii traditional! din zona, Tn vederea introducerii internship-ului pentru studenti, ca mijloc de asigurare a unui plasament pe piata muncii eficient si echitabil;

-

Ameliorarea conditiilor de cazare Tn campusurile universitatii prin completarea
dotarilor camerelor din camineie universitatii la nivelul celor din alte universitati
din tara;

S.S.Cooperare international^
-

Continuarea demersurilor pe langa ambasada Chinei la Bucuresti Tn vederea
Tnfiintarii la Galati a unui Institut Confucius sau macar a unei catedre Confucius;

-

Continuarea actiunilor comune de cooperare si colaborare stiintifica cu alte institutii de profil din Europa si din SUA pentru cresterea numarului de cadre didactice straine, de prestigiu, Tn vederea sustinerii de misiuni didactice Tn regim
de visiting professor;

-

Continuarea eforturilor de cooptare a studentilor sprijiniti prin programele guvernamentale destinate etnicilor romani, Tndeosebi a ceior proveniti din Republica Moldova;

-

Continuarea stimularii dezvoltarii pe toate planurile a noii extensiuni de la Enna a Facultatii de Medicina si Farmacie precum si a celor de la Chisinau, Comrat sj Taraclia;

-

tncurajarea demersurilor cadrelor didactice si a cercetatorilor pentru accederea la fonduri destinate mobilitatilor internationale cu o durata mai mare de un
semestru, cu asigurarea tuturor conditiilor de pastrare a posturilor detinute Tn
universitate, pe toata durata stagiului efectuatTn strainatate;

-

Intensificarea schimbului international de locuri de studii pentru studenti, Tn paralel cu demararea unor programe de reciprocitate Tntre institutii;

4.6 Administrate
-

Diminuarea numarului de prorectorate si redistribuirea sarcinilor pe prorectorii
care vor compune noua echipa de conducere a universitatii;

-

Date fiind contraperformantele unor decani Tn promovarea intereselor facultatilor pe care le-au condus, vor fi operate schimbari la varful unor facultati de traditie ale universitatii, asa meat acestea sa poata sa Tsi recapete pozitiile fruntase pe care le-au ocupat Tnainte de primul meu mandat, dar pe care le-au
pierdut din cauza unui management necorespunzator;

-

Extinderea platformei informatice de administrare a procesului didactic
www.hr.ugal.ro dezvoltate Tn primul meu mandat, printr-un modul de raportare
si cuantificare transparenta a productiei stiintifice si culturale a membrilor comunitatii academice;

-

Implementarea unui sistem informatic de monitorizare a activitatii de achizitii
pe portalul universitatii, Tndeosebi pentru produsele care se achizitioneaza din
fonduri de cercetare sau din proiecte strategice;

-

Redimensionarea serviciilor si eficientizarea activitatii lor prin eliminarea birocratiei excesive;

-

Continuarea procesului de externalizare a unor servicii auxiliare, Tn vederea
optimizarii raportului dintre numarul posturilor de Tnvatamant si cercetare si
cele nedidactice.

4.7 Resurse umane
-

Continuarea acordarii gradatiilor de merit pentru personalul didactic cu activitate meritorie, ca vector de sustinere a performantei universitare;

-

Continuarea politicii de sprijinire a cadrelor didactice pentru promovarea Tn cariera;

-

Continuarea aplicarii masurii de Tncadrare pe perioada determinata a tinerilor
doctori cu aptitudini dovedite pentru cercetare, ca pas intermediar Tnaintea angajarii definitive Tn universitate;

-

Continuarea sprijinirii si stimularii eforturilor cadrelor didactice pentru obtinerea
abilitarii, masura prin care sunt vizate doua rezultate: cresterea numarului scotilor doctorale si atragerea unui numar mai mare de studenti doctoranzi, sursa
importanta de venit pentru universitate;

-

Continuarea aplicarii unor masuri de Tmbunatatire a salarizarii cadrelor didactice tinere, dublata de indexarea sporurilor care se acorda Tn prezent pentru
prestatia Tn regim de plata cu ora;

-

Continuarea acordarii de tichete de masa pentru toti angajatii universitatii;

-

Continuarea alocarii unei sume relevante din fondurile proprii ale universitatii
pentru acoperirea cheltuielilor cu formarea profesionala a cadrelor didactice;

-

Continuarea facilitarii accesului Tn camin pentru cadrele didactice tinere, postdoctoranzilor si a cercetatorilor stiintifici cu varsta de pana la 35 de ani;

-

Impunerea unor indicatori minimi de rezultat pentru fiecare post din structura
de personal a universitatii. Continuarea dialogului cu Senatul universitatii Tn
vederea stabilirii unui set de criterii echitabil, deci necontestabil, necesar cuantificarii prestatiei fiecarui angajat, cadru didactic, al universitatii.

4.8 Sistemul informational
al universitatii
i
i
-

Continuarea dezvoltarii structurilor informatice din cadrul Universitatii, la nivelul
magistralelor de comunicatii. Se va finaliza instalarea noilor echipamente active pentru a mari conexiunea Universitatii la Internet la un debit de 10Gbps;

-

Continuarea cresterii gradului de acoperire cu semnal WiFi pentru toate spatiile Universitatii dar si pentru toate curtile interioare ale campusurilor de la circa
60% cat este acum la 100%. Se va extinde sistemul centralizat de autentificare centralizat si Tn cadrul caminelor studentesti pentru a permite accesul organizat si eficient la Internet Tn zonele respective.

-

Finalizarea reorganizarii Tntregii retele a Universitatii urmarindu-se reatizarea
unei topologii pe doar 2 nivele de echipamente (distribute si acces), ceea va
reduce numarul de echipamente tranzitate Tn cadrul accesului la Internet dar si
la sistemele centrale informatice ale Universitatii, asigurand astfel o performanta" superioara. Se vor Tnlocui mai multe echipamente, fapt care va duce la
o cresterea vitezei conectivitatii la nivelul acces de la lOOMbps la lOOOMbps
(1Gbps). Pentru cele mai multe cladiri se va trece la o conectivitate de 2Gbps

-

Continuarea activitatilor de transformare a sistemul de management al activitatii academice, HR.ugal.ro, Tntr-un portal unic cu o performanta sporita ce va include noi facilitati (raportarea activitatii de cercetare, detalii privind activitatea
personala a fiecarui angajat, accesul la e-mail integral, agende telefonice si de
personal, gestiunea documentelor interne ale universitatii, sisteme de vot electronic pentru Consiiiul de Administrate si pentru Senat, gestiunea automata a
listelor de distribute pentru posta electronica, monitorizarea si gestiunea partiala a infrastructurii informatice din cadrul departamentelor);

-

Continuarea acoperirii costurilor aferente asigurarii pachetului de abonamente
on-campus la principalele baze de date Internationale, accesibile fiecarui cadru didactic, post-doctorand si doctorand;

-

Finalizarea punerii Tn functiune a sistemului de gestiune integrata a situatiilor
scolare. Noul sistem va permite nu doar o eficientizare a activitatii secretariatelor si decanatelor ci si o Tmbunatatire a comunicarii dintre cadrele didactice referitoare si studenti, urmare a examinarii studentilor. Sistemul va permite reali-

zarea unor analize statistice asupra procesului de Tnvatamant din perspectiva
situatiilor scolare pe ani de studiu sau pentru programe de Tnvatamant;
-

Finalizarea punerii Tn functiune a sistemului de calcul paralel care va permite
rularea de aplicatii stiintifice pentru activitatea de cercetare si de proiectare de
catre toti angajatii universitatii. Sistemul de calcul paralel, cu o putere teoretica
de 24,9 Tflops este unul dintre cele mai puternice din Tnvatamantul romanesc;

-

Continuarea procesului de actualizare a echipamentelor din cadru! caminelor
studentesti Tn vederea cresterii la nivelul de 3Gbps a accesului la Internet pentru caminele studentesti. Intr-o prima faza se va urmari cresterea conectivitatii

asigurate la nivelul fiecarei camere la un debit de 1Gbps (de la lOOMbps) pentru 4 camine. Se va urmari si instalarea de echipamente WiFi Tn cadrul caminelor, pentru asigurarea conectivitatii organizate si structurate pentru echipamentele mobile;
— Continuarea cresterii numarului instalarilor de posturi telefonice interne pana la
asigurarea a eel putin un post telefonic Tn fiecare birou pentru personalul Universitatii, didactic si nedidactic;
— Continuarea demersurilor pentru Tnfiintarea Tn corpul G al campusului de pe
strada Stiintei a unui centru de date modern, dotat din fonduri RoEduNet, care
sa permita instalarea echipamentelor specializate pentru aplicatiile informatice,
indiferent de destinatia lor, educationala sau pentru cercetare;
4.9 Comunicare si marketingul academic
-

Continuarea eforturilor mcepute Tn actualul mandat Tn vederea Tmbunatatirii
comunicarii interdepartamentale si a calitatii serviciilor administrative pentru
personalul didactic si de cercetare si pentru studenti;

-

Valorizarea activitatii compartimentului de comunicare al universitatii prin impunerea unor reguli stricte de comunicare cu societatea;

-

Infiintarea unui departament de marketing academic, profesionalizat Tn proiectarea strategiilor de marketing si imagine, Tn constructia unor branduri pentru
produsele universitatii si lansarea lor pe piata interna si externa.

4.10 Relatia cu societatea
-

-

Continuarea semnarii si a punerii Tn practica a unor noi parteneriate cu institutiile culturale si de arta de pe plan local, regional, national si international;
Continuarea promovarii activitatilor sportive pentru sustinerea unei culturi a
comunitatii (unde se formeaza deprinderile de lucru Tn echipa, de responsabilitate Tn cadrul echipei, precum si de sociabilitate);
Intarirea rolului educatiei culturale (studentii ar trebui sa aiba acces la diverse
situatii de Tnvatare culturala - sprijinirea activitatilor specifice organizate de
ONG-uri studentesti, promovarea activitatilor centrelor culturale, organizar,ea
de activitati cu specific inter/multi-cultural).

4.11 Baza materiala
-

-

-

Continuarea investitiilor deja demarate si a celor aflate Tn conservare. Finalizarea lucrarilor de modernizare a bazei sportive din strada Mihai Bravu si completarea lor cu terenurile situate la sudul salii de sport a universitatii;
Continuarea demersurilor Tncepute pentru realizarea reabilitarii termice a caminelor din cele doua campusuri, project finantat prin CNI de la bugetui statului;
Continuarea lucrarilor la modernizarea Caminului A din Complexul studentesc
Al.l.Cuza, contractat si bugetat Tnca din anul 2015;

-

Finalizarea investitiei la punctul termic care deserveste a campusurile din strazile Balcescu si Carnabel, lucrare finantata din bugetui de stat;

-

Amenajarea peisagistica a curtilor interioare si exterioare ale universitatii din
perimetrul campusurilor din strazile Balcescu si Carnabel. Reabilitarea instalatiilor de iluminat de curte si a parcarilor Tn aceste spatii, lucrari finantate din
veniturile proprii ale universitatii;

-

Demararea lucrarilor de reabilitare a sediului central al universitatii, lucrare finantata din fonduri externe;

-

Demararea lucrarilor de consolidare a sediului din str. Carnabel, lucrare finantata de la bugetui statului;
Demararea lucrarilor la baza sportiva de la Stadionul Universitatii, lucrare pentru care se va solicita finantare prin programul POR;

-

Sensibilizarea/responsabilizarea administratorilor de cladiri Tn vederea asigurarii unei mai bune gestionari a spatiilor universitatii;
Crearea unor centre/spatii de lucru pentru toti studentii post-doctoranzi, doctoranzi si, Tn limita posibilitatilor, pentru masteranzi.
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