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R O M Â N I A  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE SI A CERCETARII STIINTIFICE 

UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD 
310025, ARAD,  Bd. Revoluţiei nr. 94 -96,  tel./fax  0040/0257/280260 

email rectorat@uvvg.ro,, web: www.uvvg.ro 
 
                
FACULTATEA  DE FARMACIE 

      DEPARTAMENTUL DE STIINTE FARMACEUTICE 
   

Plan managerial operaţional  
privind organizarea şi asigurarea calităţii învăţământului farmaceutic,  

în anul universitar 2016 – 2017 
 

 În scopul asigurării calităţii programelor de studii universitare Domeniul Farmacie, a respectării standardelor şi indicatorilor de performanţă ai 

ARACIS, Directorul de departament împreună cu toate cadrel didactice din cadrul Departamentului de Stiinte farmaceutice, vor stabili obiectivele 

specifice pentru a asigura organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu următoarele reglementări legale:  

● Legea Învăţământului Nr. 1/2011;  

● Legea Nr. 288/2004;  

● Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS;  

● Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior – aprobat 

de ARACIS 

● Standardele nationale si internationale specifice invatamantului medico-farmaceutic pentru recunoasterea internatiobnala a 

diplomelor si calificarilor. 

● Carta Universitară şi Regulamentele proprii 

● Planul managerial al doamnei Rector Prof. Dr. Coralia Cotoraci 

 Planul managerial al doamnei Decan Prof. Dr. Claudia Toma 

  

În acest sens, vor fi luate măsurile organizatorice de asigurare a calităţii învăţământului, corespunzător următorului plan managerial 

operaţional,  după cum urmează:  
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Nr.crt. 

1 
Domeniul 

2 

Obiectivul de realizat 

3 

Cine realizează 

4 

Termen 

5 

Cooperează în 

implementare 

6 

1. EDUCATIA Implementarea  planurilor  de  învăţământ  pentru 

programele   de   studiu,   aprobate   de   Senatul 

Universităţii. 

Director departament permanent Consiliul 

departamentului 

Actualizarea fişelor disciplinelor din planul de 

învăţământ 

Sefii de disciplina 1 octombrie 2016 

1 iulie 2017 

Sefi discipline 

Perfectionarea continua a personalului didactic, prin 

participarea la diverse manifestari stiintifice si cursuri 

postuniversitare 

Directorul de  

departament 

permanent Sefi discipline 

Participarea cadrelor didactice la misiuni de predare 

Erasmus 

Responsabil 

ERASMUS 

permanent Sefi discipline 

Editarea de manuale si indrumatoare de lucrari 

practice pentru discipline 

Sefii de discipline permanent Membrii 

departamentului 

Actualizarea listelor cu materiale didactice existente Sefii de disciplina permanent Membrii 

departamentului 

2. 
 

CERCETAREA 
 

Diseminarea  informaţiilor  primite  de  la  nivelul 
conducerii universităţii privind lansarea unor competiţii 

de proiecte sau alte noutăţi relevante legate de 
reviste şi edituri 

Directorul de 
Department 

permanent Consiliul 
departamentului 

Colaborarea interdisciplinară pentru elaborarea unor 
proiecte de cercetare şi realizarea temelor de 

cercetare în vederea publicării de articole ştiinţifice şi 
pentru creşterea vizibilităţii cadrelor didactice 

Comisia de cercetare permanent Membrii 
departamentului 

Monitorizarea  si  analiza  rezultatelor  activitatii  de 

cercetare 

Comisia de cercetare  

Directorul de departament 

periodic Consiliul 
Departamentului 

Organizarea periodică  de întâlniri de informare în 

cadrul departamentului, privind modul de 

publicare,  modul  de   diseminare,  probleme   de 

etica in cercetare 

Consiliul departamentului permanent Membrii 

departamentului 
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3. STUDENTI Actualizarea Metodologiei de admitere la 

programele de studii pentru anul universitar 2017- 
2018, si inaintate spre aprobare Consiliul de 

facultate 

Consiliul 

departamentului 

1 martie 2017 Sefi 

disiciplina 

Implicarea stdentilor in colectivele de cercetare Sefii de disciplina permanent Director de 

Department 

Stimularea studentilor sa participle la mobilitati 

studentesti Erasmus 

Responsabilul Erasmus 

 

permanent Sefi de disciplina 

Aplicarea unui invatamant centrat pe studenti pentru 

realizarea competentelor specifice si transversale 

Sefii de disciplina permanent Membrii 
departamentului 

4. ANTREPRENORIAT Atragerea de resurse extrabugetare din proiecte 
de cercetare realizate in colaborare cu mediul privat 

Comisia de 
cercetare 

permanent Membrii 
departamentului 

Pregatirea unei oferte de cursuri postuniversitare 

farmacisti 

Consiliul departamentului 01 martie 2017 Director de 

departament 

Autorizarea unui masterat in domeniul farmaceutic – 

intocmirea dosarului 

Sefii de disciplina 15 februarie 2017 Director de 

departament 

5. RELATIILE CU 
INSTITUTIILE 

PUBLICE, 
ADMINISTRATIA 

LOCALA SI 
MEDIUL 

ECONOMIC 

Organizarea si participarea la targuri, expozitii, 
proiecte in comun cu alte institutii de invatamant si 

organizatii medicale si nemedicale (AR-medica, 
Targul educational, Simpozione de Farmacie, 

Conferinta nationala de farmacie, DHC) 
 
 
 
 

Sefii de disciplina permanent Membrii 
departamentului 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

6. MANAGEMENT Intocmirea si prezentarea raportului de activitate 

pentru perioada 2016-2017 

Directorulde  departament octombrie 2017 Consiliul 

departamentului 

Finalizarea contractelor si conventiilor incheiate cu 

partenerii de practica 

Consiliul 

departamentului 

1 decembrie 2016 Director 

departament 

Analiza periodica a performantelor la învăţătură ale 

studenţilor, calitatea proceselor de învăţământ 

şi probleme specifice prin raportare la standardele şi 

indicatorii ARACIS. 

Consiliul departmentului martie 2017 

iulie 2017 

Director department 

Organizarea "Zilei Facultatii de Farmacie" Consiliul 

departamentului 

aprilie.2017 Cadrele didactice 

Evaluarea metarialelor si echipamentelor aflate in 

dotare, cu propuneri de imbunatatire a bazei 
materiale. 

Consiliul 

departamentului 

februarie 2017 

iunie 2017 

Director de 

departament 

Atragere de personal didactic pentru fiecare 

disciplina din cadrul programelor de studiu pentru 

asigurarea standardelor ARACIS corelat cu eficienta 

si resursa financiara in contextul legislativ in vigoare 

Sefii de disciplina permanent Director de 

departament 

Influentarea si responsabilizarea personalului 

pentru aplicarea bunelor practici de asigurare a 

transparentei informatiilor de interes public cu 

privire la programelor de studii si calificarile oferite. 

Sefii de disciplina permanent Director de 

departament 

Raportul de autoevaluare a calitatii procesului de 

invatamant la nivelul departamentului 

Consiliul 

departamentului 

iunie 2017 Director de 

departament 

Evaluarea activitatii cadrelor didactice Directorul de 

departament 

iulie 2017 Cadrele didactice 

Evaluarea colegiala a fiecarui cadru didactic si 

centralizarea rezultatelor 

Cadrele didactice iulie 2017 Director 

departament 
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6. MANAGEMENT Analiza evaluarii studentilor Directorul de  

department 

martie 2017 

iulie 2017 

Cadrele didactice 

Organizarea Şcolii de primăvară cu participare 

internaţională 

Consiliul 

departamentului 

aprilie 2017 Cadrele didactice 

Organizarea Zilelor Academice Arădene – Secţiunea 

Farmacie 

Consiliul 

departamentului 

mai 2017 Cadrele didactice 

Organizarea unui workshop privind actualităţile din 

ştiinţele farmaceutice 

Consiliul 

departamentului 

mai 2017 

 

Cadrele didactice 

Colaborarea pentru organizarea Ar-medica 2015 Consiliul 

departamentului 

noiembrie 2016 Cadrele didactice 

 
 

Director Departament Stiinte farmaceutice 
Conf. univ. dr. Claudiu MORGOVAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


