PROGRAM MANAGERIAL
pentru funcţia de Decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie Oradea
pentru perioada 2012 – 2016

PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE

Misiunea asumată în planul managerial este de a asigura pregătirea corespunzătoare de
ansamblu a viitorilor medici, farmacişti, dentişti, asistenţi medicali, balneofiziokinetoterapeuti,
radio-imagisti şi tehnicieni dentari, prin transmiterea de cunoştinţe temeinice şi în conformitate
cu cerinţele reale ale lumii medicale şi promovarea cercetării ştiinţifice.
Obiectivele propuse în planul managerial sunt în concordanţă cu:
-

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

-

Carta Universitară

-

Planul Strategic de Dezvoltare a Universităţii din Oradea si cel al Facultăţii de Medicină

-

Statutul personalului didactic

Obiectivele strategice cu referire la actul de management propus prin acest proiect sunt:
În plan didactic
-

constituirea unui corp profesoral cu înalt grad profesional, dedicat şi motivat

-

introducerea în planurile de învăţământ a unor materii noi, moderne identificate în
programele altor universităţi europene

-

sprijinirea perfecţionării cadrelor didactice prin participarea la cursuri şi training-uri, în
cadru unor programe naţionale şi internaţionale.

-

evaluarea periodică a structurii programelor analitice în vederea creşterii relevantei
programelor de studiu pentru pregătirea teoretică şi practică a viitorilor specialişti

-

asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice a studenţilor la standarde europene

-

introducerea unor metode de pregătire şi evaluare a studenţilor care să asigure un
standard ridicat de performanţă

-

invitarea unor cadre didactice de renume din tara si străinătate pentru sustinerea unor
seminarii, conferinţe şi dezbateri adresate studentilor, rezidentilor si doctoranzilor
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În plan ştiinţific
-

spijinirea cadrelor tinere la publicarea de lucrări ştiinţifice şi participarea la conferinţe.

-

Prioritare vor fi granturile si contractele prin implicarea activă a doctoranzilor

-

Stimularea competiţiei;

-

Optimizarea bazei materiale;

-

Reorganizarea infrastructurii de cercetare;

-

Crearea unei baze materiale puternice, crearea condiţiilor optime pentru formarea
preclinică şi clinică a studenţilor, pentru formarea rezidenţilor.

-

Dezvoltarea tuturor formelor de desfăşurare a cercetării ştiinţifice

-

Asigurarea unor surse de venituri extrabugetare pentru activitatea de cercetare

-

Organizarea de conferinţe şi congrese cu participare internaţională.

În planul resurselor umane:
-

Promovarea didactică în funcţie de criteriile de performanţă profesională

-

Sprijinirea cadrelor didactice pentru îndeplinirea condiţiilor de promovare şi abilitare

-

Antrenarea studenţilor performanţi în activităţi didactice şi de cercetare;

-

Asigurarea unui climat favorabil desfăşurării activităţii pentru a preveni plecarea
personalului din structura departamentelor;

Viaţa socială a studenţilor
-

Premierea rezultatelor cercetării studenţilor prin organizarea unor competiţii de proiecte
de cercetare (premiul fiind menit să susţină cercetarea propusă în proiect)

-

Încurajarea parteneriatului profesor - student în dezvoltarea de produse ale cercetării
(articole ISI, BDI, brevete de inventie, publicaţii în proceeding-uri internaţionale) ai căror
prim - autori sunt studenţii;

-

Sprijinirea participării studenţilor la conferinţe internaţionale studenţeşti;

-

Dezvoltarea şi implementarea strategiilor de formare a stilurilor de învăţare/predare
eficiente, în vederea operaţionalizării învăţării centrate pe student
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