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Prezentul program managerial este în strânsă corelaţie
cu programul managerial al Rectorului Universităţii
Petrol-Gaze din Ploiești, conf. univ. dr. ing. Alin DINIȚĂ, și
a fost conceput în concordanță cu direcţiile prioritare
de acţiune propuse în Planul Strategic al Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică pentru perioada         
2020 – 2024.

Conf. univ. dr. ing. Mihaela-Mădălina CĂLȚARU

”Îndrăznește și fii parte din energia viitorului”

Ploiești, ianuarie 2023

2/13



PREAMBUL
Misiunea Facultății Inginerie Mecanică și Electrică este de a forma specialiști, noi
generații de ingineri, care să se poată integra cât mai bine la cerințele actuale și de
viitor ale pieței, în domeniile Inginerie Mecanică, Ingineria Sistemelor, Calculatoare și
Tehnologia Informației, Inginerie și Management, respectiv Inginerie Electrică.

Din 1952

În cei 70 de ani de la înființare, Facultatea de Inginerie
Mecanică și Electrică a avut în fruntea sa personalităţi de
mare prestigiu ştiinţific, manageri desăvârşiţi şi un corp
profesoral extrem de valoros.  

În prezent, gradul de angajabilitate al absolvenților facultății este de peste
90 %, ocupând atât funcţii de execuţie cât şi functii de conducere, fiind
extrem de apreciaţi, atât în țară cât și în străinatate. 

Be energy. Be tomorrow.Be energy. Be tomorrow.
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” Îndrăznește și  f i i  parte din energia vi i torului ”” Îndrăznește și  f i i  parte din energia vi i torului ”

CREȘTEREA
PERFORMANȚELOR

ÎN CERCETAREA
ȘTIINȚIFICĂ

PERFECȚIONAREA
ȘI MODERNIZAREA

PROCESULUI
DIDACTIC

CONSOLIDAREA
COMUNITĂȚII
ACADEMICE

DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR DE
PARTENERIAT

OBIECTIVE STRATEGICE
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implicarea studenților în evaluarea cadrelor didactice, programelor de studii, bazei materiale 

participarea studenților în activități extracurriculare organizate de facultate (concursuri,
voluntariate) 

OBIECTIVE SPECIFICE 

încurajarea implicării mai active a reprezentanților studenţilor în consiliul facultății şi senat, în
procesele decizionale

participarea studenților la workshopuri organizate cu diferite societăți comerciale

participarea studenților la sesiuni de comunicări științifice 

încurajarea participării cadrelor didactice și a studenților la schimbul de experiență din cadrul
mobilităților programelor Erasmus+

susținerea implicării studenților în echipele de lucru ale contractelor de cercetare
științifică/prestări servicii 

CONSOLIDAREA COMUNITĂȚII
ACADEMICE
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OBIECTIVE SPECIFICE 

diseminarea informațiilor în timp util prin intermediul rețelelor/aplicațiilor/platformelor de
comunicare dezvoltate la nivel de facultate

sprijinirea promovării pe posturi superioare a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile de
promovare
sporirea preocupărilor pentru acoperirea cu personal a posturilor vacante din structura
departamentelor, a laboratoarelor, a secretariatelor etc. în scopul evitării unor disfuncționalități
cu consecințe negative asupra întregii activități din facultate
sprijinirea cadrelor didactice de a participa la cursuri de perfecționare sau specializare și
încurajarea fiecărui cadru didactic spre autoperfecționare
revizuirea fișei posturilor personalului didactic auxiliar şi nedidactic în scopul redistribuirii
echitabile şi echilibrate a sarcinilor şi pentru utilizarea mai eficientă a resursei umane

implicarea tutorilor în comunicarea student - cadre didactice - conducerea facultății

CONSOLIDAREA COMUNITĂȚII
ACADEMICE
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promovarea învățământului universitar centrat pe competențele studentului, prin încurajarea
exprimării reciproce, prin interacțiune și implicare

pregătirea acțiunilor de întocmire a dosarelor de autoevaluare pentru autorizarea provizorie a
unor programe noi de studii, respectiv pentru reacreditarea ·programelor de studii scadente
până în anul 2024

OBIECTIVE SPECIFICE 

consolidarea programelor de licență și masterat, în corelație cu cerințele Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) dar şi cu cerințele pieței forței de muncă
prin creșterea flexibilității acestora

modernizarea permanentă a metodelor și a tehnicilor de predare cu accent pe implementarea
metodelor interactive de comunicare

PERFECȚIONAREA ȘI MODERNIZAREA
PROCESULUI DIDACTIC
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OBIECTIVE SPECIFICE 

asigurarea competențelor necesare absolvenților pentru integrarea pe piața muncii

organizarea de workshopuri prin atragerea partenerilor economici în scopul realizării unui mediu
educativ care să răspundă necesităților impuse de exigențele tot mai mari de pe piața forței de
muncă

urmărirea traseului profesional al absolvenților facultății 

evaluarea periodică a sistemului de management al calității în facultate 

sprijinirea acțiunii pentru atragerea unui număr cât mai mare de cadre didactice tinere

atragerea unor cadre didactice universitare și a unor specialiști cu valoare recunoscută în
domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate
invitate, pentru participarea acestora la procesul didactic

PERFECȚIONAREA ȘI MODERNIZAREA
PROCESULUI DIDACTIC

8/13



creșterea gradului de proiecte depuse și câștigate la competiții naționale/internaționale 

îmbunătățirea calității activității de cercetare

OBIECTIVE SPECIFICE 

creșterea producției științifice

susținerea programului de dotare a laboratoarelor cu echipamente de cercetare

susținerea acreditării şi reacreditării laboratoarelor facultății în vederea exploatării eficiente a
echipamentelor, mașinilor şi utilajelor moderne, de ultimă generație, din dotarea laboratoarelor
didactice şi de cercetare ale departamentelor 

dezvoltarea activității de cercetare a studenților

CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ÎN
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
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OBIECTIVE SPECIFICE 

sprijinirea organizării de conferințe științifice în cadrul facultății, precum și desfăşurarea anuală
a sesiunilor de comunicări ştiinţifice studenţeşti, dedicate cu precădere studenţilor din anii
terminali, care să evidenţieze rezultatele din cercetarea ştiinţifică desfăşurată pentru realizarea
lucrărilor de diplomă sau de disertaţie

sprijinirea dezvoltării de colaborări pe bază de contracte de cercetare, expertizare etc. cu
agenți economici din țară și din străinătate

creșterea vizibilității performanțelor științifice ale membrilor comunității universitare, pe plan
național şi internațional

recunoașterea eforturilor depuse de cadrele didactice în activitatea de cercetare și/sau
atragere de fonduri în universitate, cu cuantificarea echitabilă a acestor activități în aprecierile
periodice și în repartizarea sarcinilor curente, precum și la normarea activităților desfășurate

CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ÎN
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
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realizarea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și
foruri științifice din țară și din străinătate

OBIECTIVE SPECIFICE 

organizarea de acțiuni care vizează angajarea absolvenților facultății 

încheierea de noi acorduri Erasmus pentru cadre didactice și studenți
creșterea numărului acordurilor de parteneriat încheiate cu parteneri din mediul social -
economic

organizarea de acțiuni care vizează organizarea stagiilor de practică de domeniu/specialitate
în cadrul companiilor partenere, respectiv derularea programelor de internship

atragerea de fonduri pentru sponsorizarea concursurilor studențești, respectiv pentru
reabilitarea și dotarea spațiilor de învățământ din cadrul facultății

implicarea companiilor în procesul de formare al studenților, viitorii specialiști, în conformitate
cu cerințele de pe piața muncii

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE
PARTENERIAT
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70 ANI DE EXPERIENȚĂ,
PERFORMANȚĂ ȘI
PROFESIONALISM

Accentul se pune pe excelenţă în educaţie şi cercetare,
având ca scop formarea noilor generaţii de ingineri care
să se poată integra cât mai bine la cerinţele actuale și de
viitor existente pe piața muncii. 

Este necesară o colaborare cât mai armonioasă între
studenți, cadre didactice, personal didactic auxiliar și
nedidactic, pentru a acţiona unitar, ca o MARE FAMILIE, în
scopul realizării obiectivelor propuse.
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MIHAELA-MĂDĂLINA
CĂLȚARU
Candidată la funcția de Decan al Facultății de
Inginerie Mecanică și Electrică, Universitatea
Petrol-Gaze din Ploiești

EMAIL
miki@upg-ploiesti.ro

ADRESĂ

Bulevardul București, nr. 39,
Ploiești, Prahova

P L A N  M A N A G E R I A LP L A N  M A N A G E R I A L
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functia de decan al facultatii nu presupune privilegii sau putere, ci onoare, munca si multa responsabilitate!functia de decan al facultatii nu presupune privilegii sau putere, ci onoare, munca si multa responsabilitate!
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