Universitatea PETROL-GAZE din Ploieşti

PLAN OPERAŢIONAL - 2010
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DIDACTIC şi MANAGEMENTUL CALITATII
Obiectiv

Cost
estimat

Acţiune

Sursa de
finanţare

Responsabil(i)

Termen

Prorector didactic
Creşterea eficienţei proceselor didactice
şi instructive din Universitatea Petrol –
Gaze din Ploieşti

Acreditarea/reacreditarea programelor
de studii de licenţă şi masterat

Consolidarea programelor de studii de
doctorat

Înființarea şi operaţionalizarea Centrului de Analiză
şi Dezvoltare Pedagogică

Surse
proprii

Organizarea de ateliere de lucru pentru sprijinirea
profesională a cadrelor didactice din UPG

Surse
proprii

Cat. Şt. Educaţiei

Cat. Şt. Educaţiei
Prorector didactic
Decani

Propuneri de programe de studii noi

Decani

Depunerea de noi dosare de conducător de
doctorat

Prorector didactic
Prorector didactic

Analiza şi actualizarea planurilor de învăţământ ale
şcolilor doctorale

Crearea şi implementarea unui sistem informatic
de gestiune a lucrărilor de licenţă şi de dizertaţie

Cond. doctorat

Achiziţia unui pachet software pentru detectarea
plagiatelor prin analiza comparativă a fişierelor
electronice
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15000 lei

5000 lei

15 mar.
2010

D.P.P.D

Întocmirea dosarelor de acreditare ale
programelor de studii ce urmează a fi acreditate

Asigurarea finanţării programelor şi burselor de
doctorat

Creşterea calităţii lucrărilor de licenţă şi
de dizertaţie

D.P.P.D

POS-DRU

Prorector didactic

Surse
proprii

Prorector didactic

Surse
proprii

Prorector didactic

Director DTIC

Director DTIC

Permanent
1 mar.
2010
28 febr.
2010
Permanent
31 iulie
2010
15 mai
2010
15 iunie
2010
15 iunie
2010

DIDACTIC şi MANAGEMENTUL CALITATII

Obiectiv

Cost
estimat

Acţiune
Stabilirea portofoliilor de competenţe pentru
fiecare ciclu de studii

Consolidarea programelor de licenţă şi
masterat

Recertificarea sistemului de management
al calitatii in UPG in conformitate cu
standardul ISO 9001/2008

Creşterea fondurilor atrase din programe
de educaţie

Analiza, actualizarea şi corelarea planurilor de
învăţământ pe primele două cicluri de studii în
vederea corelării cu portofoliul de competenţe al
fiecărui ciclu de studii
Desfasurarea programului de audituri interne
conform planificarii CEACU
Pregatirea auditului de recertificare

7000 lei

Diversificarea ofertei de programe de educaţie
continuă
Dezvoltarea de masterate cu limba de predare
engleza
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Sursa de
finanţare

Responsabil(i)
Decani

Termen

Surse
proprii

Com. ştiinţ. Sen.

15 mai
2010

Surse
proprii

Prorector didactic
Decani

30 sept.
2010

Serv.Manag. Calit.
RPC
Rector
Serv. Manag. Calit.
CEACU
RPC
Decani
Şefi dept.
Prorector
cercetare
Decani

15 martie
2010

Surse
proprii

15 mai
2010
15 mar.
2010
31 iul. 2010

CERCETARE
Obiectiv

Acţiune

Cost estimat

Sursa de
finanţare

Responsabil(i)

Termen

Monitorizarea şi evaluarea activităţii individuale de
cercetare
Repartizarea pe catedre a indicatorului ic6

Stimularea activităţii de cercetare

Instituirea premiului anual pentru cercetare
ştiinţificã

Depunerea a minim 50 proiecte tip PNII şi fonduri
structurale, în funcţie de organizarea competiţiilor
de granturi la nivel naţional
Depunerea a minim 5 proiecte tip FP7 şi alte proiecte
de cercetare internaţionale

Dezvoltarea de parteneriate cu companii,
institute de cercetare, universităţi din
Organizarea de ateliere, întâlniri, mese rotunde
ţară şi din străinatătate , parcuri industriale
Realizarea a minim 60 de contracte de cercetare cu
companii din ţară
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Şefii de catedră

Sept. 2010

Dir. Dep. Cercetare

Mărirea normei didactice a cadrelor didactice care
nu şi-au îndeplinit norma de cercetare ştiinţifică

Participarea la competiţii interne şi
internaţionale de proiecte de cercetare

Decani
Surse proprii

Acordarea salariului de merit şi a gradaţiei de merit

Acordarea de suport financiar pentru protejarea
brevetelor de invenţie
Informarea şi instruirea cadrelor didactice privind
competiţiile de granturi de cercetare

Prorector cercetare

6000 lei

4000 lei

Prorector cercetare
Decani
Şefii de catedră

Permanent

Dir. Dep. Cercetare
Prorector cercetare
Decani
Şefii de catedră
Dir. Dep. Cercetare

Permanent

CERCETARE

Obiectiv

Acţiune

Cost estimat

Sursa de
finanţare

Responsabil(i)

Termen

Rector
Acreditarea unor laboratoare

Depunerea documentaţiei de acreditare a
laboratoarelor

15000 lei/
laborator

Prorector cercetare
Surse proprii

Decani

Permanent

Şefii de catedră
Introducerea de către cadrele didactice pe bază de
Actualizarea bazei de date privind
utilizator şi parolă a datelor privind activitatea de
activitatea de cercetare a cadrelor didactice cercetare

Prorector cercetare
Dir. Dep. Cercetare

Trimestrial

Secr. şt. facultăţi
Rector
Prorector cercetare

Obţinerea dreptului de conducere de
doctorat de minim 70% din profesori

Depunerea dosarelor de conducere de doctorat

Prorector didactic

Permanent

Decani
Şefii de catedră
Rector

Promovarea cadrelor didactice în comisii
naţionale şi internaţionale de evaluare a
cercetării şi în forurile ştiinţifice (societăţi
ştiinţifice recunoscute, asociaţii
profesionale)

Prorector cercetare
Depunerea formularelor de aplicaţie

Prorector didactic
Decani
Şefii de catedră
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Permanent

CERCETARE
Obiectiv

Acţiune

Cost estimat

Monitorizarea prin intermediul fişei de planificare a
cercetării
Realizarea de contracte de cercetare în anul 2010 în
Derularea tuturor contractelor de cercetare
valoare de minim 7 000 000 lei
interne si externe
Oferirea de asistenţă tehnică din partea
departamentului de cercetare la derularea
contractelor de cercetare

Sursa de
finanţare

Responsabil(i)

Termen

Prorector cercetare
Dir. Dep. Cercetare
Dir. de contracte

Permanent

Şefii de catedră
Prorector cercetare

Transmiterea la
CNCSIS a datelor privind IC6

Colectarea la nivel de catedre şi facultăţi a
informaţiilor şi centralizarea acestora pe universitate

Şefii de catedră
Dir. Dep. Cercetare

Sem. I al
anului 2010

Secr. Şt. facultăţi
Publicarea a minim 40 de articole în reviste cotate ISI
Creşterea producţiei ştiinţifice

Publicarea a minim 150 de articole în reviste cotate
CNCSIS, categoriile B şi B+

Prorector cercetare
Decani

Dec. 2010

Şefii de catedră

Participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale
Prezentarea potenţialului de cercetare al
universităţii

Reevaluarea Centrelor de Cercetare
recunoscute CNCSIS şi obţinerea
recunoaşterii de noi centre de cercetare

Prezentarea pe pagina web a universităţii a
producţiei ştiinţifice anuale

Prorector cercetare

Editarea cărţii cercetării ştiinţifice a universităţii

Secr. Şt. facultăţi

Dir. Dep. Cercetare

Iulie 2010

Prorector cercetare
Depunerea documentaţiei necesare evaluării

Decani
Şefii catedră
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Permanent

CERCETARE

Obiectiv

Continuarea programului de dotare a
laboratoarelor cu echipamente de
cercetare

Acţiune

Cost estimat

Atragerea de fonduri pentru dotarea laboratoarelor
din contracte de cercetare

Surse proprii

Menţinerea regiei la contractele de cercetare la
nivelul actual în scopul stimulãrii achiziţiei de
echipamente şi materiale

Surse
bugetare

Implicarea studenţilor cu rezultate bune la
învãţãturã în toţi anii de studii în activitatea de
cercetare
Dezvoltarea activităţii de cercetare a
studenţilor

Sursa de
finanţare
Contracte de
cercetare

Responsabil(i)

Termen

Decani
Şefi de catedră
Dir. Contracte
Cercetare

Permanent

Prorector cercetare
Surse
bugetare

Organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi
prezentarea de lucrãri ştiinţifice la manifestãri
studenţeşti

Surse proprii

Decani
Şefii de catedră

Permanent

Dir. Contracte
Cercetare

Organizarea de manifestări ştiinţifice studenţeşti
Taxe
participare

Lansarea apelului către instituţiilor interesate
Organizarea Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale a UPG Ploiești

Primirea şi evaluarea rezumatelor articolelor şi a
articolelor ştiinţifice

Prorector cercetare

Surse proprii

Decani

Transmiterea acceptării lucrărilor

Surse
bugetare

Şefii de catedră

Organizarea desfăşurării conferinţei

Sponsorizări
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80000 lei

Dir. Dep. Cercetare

Nov. 2010

RELATII INTERNATIONALE SI CU MEDIUL DE AFACERI
I.

Obiective privind organizarea la nivel de departament
Obiectiv

Cost
estimat

Acţiune

Sursa de
finanţare

Responsabil(i)

Termen

Prorector Rel. Int.
Îmbunătăţirea calităţii comunicării cu
rectoratul, decanatele, catedrele,
departamentele din UPG şi universităţile
partenere

Informări periodice (site, e-mail, dialog direct,
avizier, broşuri, afişe);

Dir. Dep. Rel. Int

Dialog direct, e-mail, adrese oficiale.

Contabil Sef

Dir. dep. TIC

Permanent

Secretar Sef Univ.
Îmbunătățirea calităţii surselor de
informare

Actualizarea permanentă a site-ului/avizierului
Departamentului de Relaţii Internaţionale

Dir. Dep. Rel. Int

Îmbunătățirea calităţii procesului de
selecţie a studenţilor/cadrelor didactice
pentru mobilităţile studenţilor şi cadrelor
didactice

Aplicarea corectă a procedurii privind mobilităţile
studenţilor şi cadrelor didactice

Prorector Rel. Int.
Dir. Dep. Rel. Int

Organizarea unor întâlniri periodice cu studenţii,
cadrele didactice şi coordonatorii Erasmus

Coordonatorii
Erasmus facultăţi

Valorificarea experienţei dobândite
de către studenţi /cadre didactice pe
parcursul efectuării stagiilor de
pregătire/predare în cadrul programului
Erasmus

Organizarea unor întâlniri cu studenţii şi cadrele
didactice care au beneficiat de mobilităţi Erasmus

Permanent

Permanent

Dir. Dep. Rel. Int
Coordonatorii
Erasmus facultăţi

Semestrial

Rector
Integrarea cadrelor didactice de la
universităţile partenere, care beneficiază
de mobilităţi Erasmus la UPG din Ploieşti
în masteratele organizate de
universitatea noastră

Organizarea de întălniri cu directorii de programe
de masterat

Îmbunătățirea accesului la informaţia cu
caracter ştiinţific

Înființarea, cu sprijinul AUF, a unui Punct de Acces
la Informaţie în universitate

Prorector Rel. Int.
Dir. Dep. Rel. Int

Permanent

Directori
masterate
Prorector Rel. Int.
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Responsabil AUF
pe universitate

Permanent

RELATII INTERNATIONALE SI CU MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv

Integrarea ofertelor AUF în cadrul
activităţii Departamentului de Relaţii
Internaţionale

Analiza financiară privind utilizarea
fondurilor ERASMUS

Cost
estimat

Acţiune

Identificarea , popularizarea resurselor AUF (burse,
stagii de pregătire)

Sursa de
finanţare

Responsabil(i)

Prorector Rel. Int.

Popularizarea manifestărilor ştiinţifice desfăşurate
în cadrul AUF (conferinţe internaţionale, sesiuni de
comunicări)
Colectarea datelor referitoare la fondurile Erasmus

Responsabil AUF
pe universitate

Generarea raportului financiar

Responsabil pe
probleme
financiare -Dep.
Rel. Int.

Verificarea/ controlul utilizării fondurilor Erasmus
pentru mobilităţi studenţeşti şi ale cadrelor
didactice

Termen

Permanent

Dir. Dep. Rel. Int.
Semestrial

Dir. Dep. Rel. Int
Generarea rapoartelor ANPCDEFP
(Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale)

Colectare date
Generare rapoarte (raportul financiar, raportul
intermediar, raportul final)

Responsabil pe
probleme
financiare -Dep.
Rel. Int.

Febr./Martie
2010
Sept. 2010

Organizarea unor expoziţii internaţionale
(Expo Petro-Gas, Expo 2010 Shanghai) şi
naţionale (Târgul de carte Gaudeamus)
Îmbunătățirea vizibilităţii Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti în rândul elevilor
şi al mediului de afaceri

Caravana de informare şi conştientizare a
tinerilor cu privire la mecanismele de
funcţionare a Parlamentului European
Organizarea de Târguri de joburi
Popularizarea universităţii în licee
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Prorector Rel. Int.

Permanent

RELATII INTERNATIONALE SI CU MEDIUL DE AFACERI
II. Obiective privind derularea acordurilor cu alte universităţi europene
Obiectiv

Iniţierea unor relaţii de parteneriat cu
universităţile din Praga, Chişinău, Viena,
Copenhaga, Bonzano

Cost
estimat

Acţiune

Contactarea partenerilor ;
Încheierea acordurilor de parteneriat.

Sursa de
finanţare

Responsabil(i)

Coordonatorii
Erasmus de la
fiecare facultate

Termen

Permanent

Contactarea partenerilor AUF ;

Extinderea relaţiilor de parteneriat cu
universităţile francofone

Relaţionarea permanentă şi colaborarea cu
universităţi partenere pe baza acordurilor
încheiate (de exemplu: Université Paris XII Val
de Marne) ;

Prorector Rel. Int.
Resp. AUF pe
universitate

Permanent

Dir. Dep. Rel. Int

Încheierea de noi acorduri de parteneriat cu
universităţi francofone.
Dir. Dep. Rel. Int
Facilitarea transferului de credite şi
recunoaşterea perioadelor de mobilitate
petrecute în străinătate, utilizând ECTS.

Definitivarea metodologiei de echivalare a
creditelor obţinute în timpul studiilor în străinătate.

Iniţierea de noi acorduri privind
plasamentul studenţilor în întreprinderi,
centre de formare, centre de cercetare şi
alte organizaţii.

Încheierea de acorduri cu instituţii şi firme din alte
ţări europene.

Coordonatorii
Erasmus de la
fiecare facultate

Permanent

Dir. Dep. Rel. Int
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Coordonatorii
Erasmus facultăţi

Permanent

INFRASTRUCTURA
Obiectiv

Acţiune

Cost
estimat

Sursa de
finanţare

3,6 mil lei
Buget
Reabilitări spaţii de învăţământ

4.1 mil lei

Imbunătăţirea condiţiilor din spaţiile de
învăţământ

0,5 mile lei
Surse
proprii

Responsabil(i)

Termen

Serviciul tehnic
Biroul Achiziții

Dec. 2010

Serviciul Tehnic
Dotări laboratoare

10 mil lei

Buget

Biroul Achiziții
Catedre

Dec. 2010

Decanate

Imbunătăţirea condiţiilor sociale din
cămine şi cantină

Dotări cămine şi cantină

1,5 mil lei

Buget

Serviciul SocialAdministrativ
Serviciul Tehnic

Dec. 2010

Biroul Achiziții
1,4 mil lei
Buget
Consolidare corp K (Cămin studenţesc)

1,6 mil lei

Reabilitare corp K (Cămin studenţesc)

2,7 mil lei

Consolidări şi reabilitări de clădiri

Serviciul tehnic

0,2 mil lei
Surse
proprii
2,4 mil lei
Buget

Biroul Achiziții

0,3 mil lei
Surse
proprii

Biroul Achiziții

Serviciul tehnic

Dec. 2010

Dec. 2010
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