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PLAN MANAGERIAL,  

Propus de către prof.univ.dr. Emil Stan, în vederea ocupării funcției de director al DSE  

 

 

CERCETARE - ţinte 

1. Continuarea cercetărilor în cadrul temelor fundamentale impuse de specializările 

pe care le coordonează DSE; reorganizarea colectivelor de cercetare din cadrul 

departamentului, în vederea adecvării la provocările educaționale naționale și 

internaționale 

2. Continuarea tradiției de inițiere de programe de cercetare cu suport financiar 

european/naţional, dar și de colaborare cu echipe partenere de la 

universităţi/instituţii de cercetare din ţară/străinătate 

3. Creșterea vizibilității naționale și internaționale ale JESP (Journal of Educational 

Sciences and Psychology) astfel încât acesta să primească coeficient de impact în 

cadrul Thompson Reuters 

4. participarea la conferinţe internaţionale de prestigiu; regândirea modalității de 

desfășurare a conferinței de tradiție a departamentului,  EPC-TKS. 

5. încurajarea parteneriatelor de cercetare şi optimizarea modalităţilor de publicare 

în reviste ISI cu coeficient de impact cât mai mare, astfel încât departamentul să 

rămână în prima linie a cercetării în domeniul ştiinţelor educaţiei şi psihologiei 

DIDACTIC - ţinte 

1. organizarea eficientă a activităţii didactice pe următoarele paliere: curs/seminar/ 

practică de specialitate/elaborare lucrări de licenţă/de disertaţie 

2. utilizarea suportului tehnic existent în vederea reorganizării portalui cu resurse 

ştiinţifice şi metodice, accesibil online studenţilor/masteranzilor şi absolvenților, 

monitorizat de echipe de cadre didactice din cadrul departamentului;  
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3. organizarea unei partiţii în cadrul portalului de resurse destinată elevilor de liceu 

cu interese în domeniul ştiinţelor educaţiei 

4. actualizarea anuală a curriculumului în vederea compatibilizării acestuia cu cele 

mai noi date ale cercetării de specialitate, cu exigenţele dinamicii pieţei muncii, 

cu nevoia de formare de sine a studenţilor/masteranzilor 

5. management eficient al resurselor umane, de cercetare, materiale şi  financiare în 

vederea îndeplinirii standardelor ARACIS de reacreditare a programelor de studii 

existente  

6. organizarea contextelor didactic şi de cercetare astfel încât să permită o implicare 

reală şi masivă a studenţilor şi masteranzilor în activitatea academică de 

predare/cercetare a cadrelor didactice 

7. organizarea de parteneriate cu  Universitatea din Bucureşti, cu ISE Bucureşti, cu 

alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate, cu 

IŞJ Prahova în vederea atragerii de specialişti de vârf în activitatea didactică pe 

de o parte, iar pe de altă parte, a organizării în condiţii optime a activităţilor de 

practică metodică şi de specialitate. 

ORGANIZARE - ţinte 

1. reducerea birocraţiei interne şi creșterea flexibilității organizaţionale prin 

următoarele măsuri: 

a. delegarea de autoritate, de resurse şi de responsabilităţi către membrii 

departamentului 

b. prioritizarea distribuirii resurselor umane şi materiale în funcţie de ierarhia 

ţintelor pe care departamentul le are în vedere 

c. continuarea relaţiilor de parteneriat existente cu alte departamente din cadrul 

UPG din Ploiești 

d. continuarea relaţiilor de parteneriat existente cu alte departamente şi instituţii de 

profil  din ţară şi din străinătate şi încheierea unora noi 

e. organizarea de concursuri în vederea angajării în cadrul departamentului a unor 

tineri absolvenți care s-au remarcat prin calitatea studiilor și a cercetărilor 

întreprinse. 


