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PLAN OPERAȚIONAL 2014-2015 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și a Cartei universității,  

Universitatea de Arte ”George Enescu” din Iași a elaborat Planul Operațional 

pentru anul universitar 2014-2015.  

I. MISIUNE 

Misiunea Universităţii de Arte „George Enescu" din Iaşi, cu îndelungată 

tradiţie şi prestigiu între şcolile vocaţionale, este de a modela şi cultiva 

talente, caractere şi personalităţi, de a forma specialişti bine pregătiţi, capabili 

să ofere publicului larg un act cultural de calitate, concomitent cu o susţinută 

activitate de creaţie artistică şi cercetare avansată, care să asigure progresul 

artei şi culturii româneşti, adaptată contextului socio-cultural internaţional. 

În acest sens, Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi asigură 

şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de 

educaţie, creaţie artistică şi de cercetare ştiinţifică avansată, la standarde de 

calitate necesare unei competitivităţi în Spaţiul European al învăţământului 

Superior şi al Cercetării, definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi 

Lisabona şi promovat prin Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior 

din România. 

II. OBIECTIVE

II. a. Asigurarea excelenţei în activitate artistică, cercetare ştiinţifică avansată 

şi instruire-educaţie. 

 dezvoltarea și modernizarea centrelor de excelență în cadrul

fiecărei

  facultăți şi al DPPD. Centrele de cercetare ale UAGE: 

1. Ştiinţa muzicii,

2. Arta Teatrului – Studiu şi creaţie,

3. Estetică şi creaţie artistică,

4. CREART – conservare, restaurare şi arte plastice,

5. Centrul de Studii şi Cercetări Interculturale al I.P.P.C,

6. Centrul de Cercetare a Artei Medievale “Vasile Drăguţ”.

http://www.arteiasi.ro/centru-arta-medievala/
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Responsabili - Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică, 

Decanii, Directorii de departamente; termen-permanent. 

 Publicarea de articole în reviste indexate în baze de date internaționale 

(BDI); publicarea de lucrări științifice în reviste cotate ISI. 

Responsabili - Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică, 

Decanii, Directorii de departamente; termen-permanent. 

 Modernizarea laboratoarelor și centrelor/spațiilor de creație/cercetare. 

Responsabili – Consiliul de administrație, DGA, Decanii, Directorii de 

departamente; termen-permanent. 

 Caștigarea, participarea la proiecte de cercetare naționale și 

internaționale. 

Responsabili - Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică, 

Decanii, Directorii de departamente; termen-permanent. 

 Organizarea de Simpozioane/Conferințe/Manifestări cu caracter 

științific în domeniul artelor, respectiv, muzică, teatru, arte vizuale. 

Responsabili – Consiliul de administrație, Decanii, Directorii de 

departamente; termen-permanent. 

 Organizarea de Manifestări artistice cu impact direct asupra publicului 

receptor: Concerte simfonice, Spectacole muzicale, Spectacole de 

teatru, Expoziții de arte plastice, arte decorative, artă conceptuală, etc. 

Responsabili - Decanii, Directorii de departamente; termen-permanent. 

 Achiziționarea de reviste și publicații științifice care să asigure    

documentarea profesională de actualitate. 

Responsabili - Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică, 

Decanii, Directorii de departamente; termen-permanent. 

II. b. Asigurarea cunoştinţelor şi abilităţilor studenților prin activitatea 

educațională ciclurile I,II şi III de studii; 

 Perfecționarea continuă a activităților educaționale la nivelul fiecărei 

specializări; analiza și actualizarea planurilor de învățământ, fișelor de 

disciplină, condițiilor de studiu. 

Responsabili - Decanii, Directorii de departamente, şefii de 

specializare; termen-permanent. 
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 Prospecțiuni pentru extinderea ofertei educaționale. 

Responsabili - Decanii, Directorii de departamente; termen-permanent. 

 Prospecțiuni pentru extinderea ofertei educaționale prin introducerea la 

nivelul fiecărei facultăți a unui program de studiu cu predare în limba 

engleză. 

Responsabili - Decanii, Directorii de departamente; termen-permanent. 

 Evaluarea instituțională ARACIS a UAGE în anul 2015, (19.03 -

21.03.2015).  

Responsabili – Rectorul, Prorectorul cu activitatea didactică, 

Prorectorii, CEAC, Decanii, Directorii de departamente, Şefii de 

specializări, Director DGA, Director financiar-economic, Secretariate; 

termen- martie-mai 2015. 

 Evaluare periodică ARACIS programe de studii în cele trei 

facultăți:  

1. Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale 

Teoretice:  

 Programele de studii  univ. de licenţă Dirijat şi Compoziţie 

– 10  -13.11.2014 

  Programele de studii  univ. de licenţă Pedagogie 

Muzicală şi Muzicologie - 17-20.11.2014 

 Programele de studii  univ. de licenţă Interpretare 

Muzicală –Canto, Interpretare muzicală – Instrumente - 

19.03. – 21.03.2015 

2. Facultatea de Arte vizuale şi design: 

 Programele de studii  univ. de licenţă Pedagogia Artelor 

plastice şi decorative, Design, Arte plastice (Pictură, 

Sculptură, Grafică) – 27 – 30.10.2014 

 Programele de studii  univ. de licenţă Artă murală, 

Conservare şi Restaurare, Modă –design vestimentar – 

19.03. – 21.03.2015 

3. Facultatea de Teatru: 

 Programele de studii  univ. de licenţă Artele 

spectacolului (Actorie, Păpuşi – Marionete), Artele 
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spectacolului (Coregrafie - autorizare) – 07 – 

08.07.2014. 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, Decanii, Directorii de 

departamente; Sefii de specializare, termen-permanent. 

 Urmărirea inserției absolvenților pe piața muncii. 

Responsabili - Prorectorul cu relații internaționale și activități 

studențești, Centrul de consiliere și orientare în carieră, Asociația 

studenților, Asociația absolvenților, DPPD. 

III. Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile 

asigurării calității în educație. 

 Asigurarea calităţii în instrucţia/ educaţia şi creaţia artistică de profil; 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, CEAC, Decanii, 

Directorii de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Oferirea, prin facultăţile componente, a unor programe academice care 

să corespundă unei game cât mai largi de cerinţe/ exigenţe instructiv-

educaţionale; 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, Decanii, Directorii de 

departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Adaptarea cunoştinţelor şi competenţelor practice ale absolvenţilor la 

piaţa muncii, atât în formarea iniţială, cât şi prin programele de 

masterat şi doctorat; 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, Decanii, Directorii de 

departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Promovarea valorilor şi modelelor profesionale, etice şi morale; 

crearea unui climat de încredere prin recunoaşterea contribuţiilor 

fiecărui actor implicat; 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, Decanii, Directorii de 

departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Transparenţa şi relevanţa evaluării; 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, Decanii, Directorii de 

departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 
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IV. Managementul resursei umane. Asigurarea unui mediu adecvat de 

dezvoltare şi perfecţionare profesională a comunităţii academice. 

 aşezarea criteriilor de competenţă didactică şi ştiinţifică la baza 

procesului de evaluare şi promovare a cadrelor didactice cu  

 respectarea principiilor de etică profesională, îmbunătățirea fișei de 

evaluare. 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, CEAC, Decanii, 

Directorii de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţămînt, prin perfecţionarea 

planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi metodelor 

didactice, cu scopul implementării unor forme de pregătire adaptate 

cerinţelor de schimbare ale societăţii româneşti; 

Responsabili – Prorector cu activitatea didactică, CEAC, Decanii, 

Directorii de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Menținerea unui raport optim între posturile didactice ocupate și cele 

vacante. 

Responsabili – Rector, Prorector cu activitatea didactică, Decanii, 

Directorii de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Încurajarea participării tuturor membrilor comunităţii academice la 

dezvoltarea şi implementarea unui sistem modern şi eficient de 

asigurare a calităţii în domeniul educaţiei, creaţiei artistice şi cercetării 

ştiinţifice, inclusiv al managementului instituţional. 

Responsabili – Rector, Prorector cu activitatea didactică, Decanii, 

Directorii de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

V. Centrarea pe student a procesului de învăţământ din universitate; 

 Asigurarea accesului studentului la servicii universitare de calitate. 

Responsabili – Prorector cu Prorector cu activitatea didactică, 

Prorectorul cu relații internaționale și activități studențești, Centrul de 

consiliere și orientare în carieră, CEAC, Decanii, Directorii de 

departamente; Şefii de specializare, Asociația studenților, termen-

permanent. 

 Relația de parteneriat între universitate și student cu scopul de a 

asigura dezvoltarea unui proces educaţional de înaltă calitate, adaptat 
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cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere, în acord cu achiziţiile 

contemporane în domeniul ştiinţelor, educaţiei artistice şi nevoilor pieţei 

muncii. 

Responsabili – Prorector cu Prorector cu activitatea didactică, 

Prorectorul cu relații internaționale și activități studențești, Centrul de 

consiliere și orientare în carieră, CEAC, Decanii, Directorii de 

departamente; Şefii de specializare, Asociația studenților, termen-

permanent. 

 Organizarea serviciului de consiliere și orientare în carieră și activitate 

permanentă de consiliere. 

Responsabili –Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu relații 

internaționale și activități studențești, Centrul de consiliere și orientare 

în carieră, CEAC, Decanii, Directorii de departamente; Şefii de 

specializare, Asociația studenților, termen-permanent. 

 Asigurarea și menținerea condițiilor de funcționarea căminului la un 

nivel cât se poate de bun. 

Responsabili –Prorectorul cu relații internaționale și activități 

studențești, DGA, Asociația studenților, termen-permanent. 

 Acordarea de stimulente studenților cu rezultate, profesionale 

deosebite: sprijin în organizarea de recitaluri, spectacole, expoziții, 

premii în cărți, materiale de specialitate, etc. 

Responsabili –Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu relații 

internaționale și activități studențești, Decanii, Directorii de 

departamente; Şefii de specializare, Asociația studenților, termen-

permanent. 

VI. Internaționalizarea  

 Stimularea organizării de programe de studiu cu predare în limba 

engleză la nivelul fiecărei facultăți. 

Responsabili –Rector, Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu 

relații internaționale și activități studențești, CEAC, Decanii, Directorii 

de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 
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 Dezvoltarea școlii doctorale prin organizarea conducerii de doctorate în 

cotutelă internaționă-parteneriate cu universități similare din spațiul 

european. 

Responsabili –Director școală doctorală, Prorector cu activitatea 

didactică, Prorectorul cu relații internaționale și activități studențești, 

CEAC, Decanii, termen-permanent. 

 Menținerea și dezvoltarea continuă a contractelor/parteneriatelor în 

cadrul Programului Erasmus. 

Responsabili –Prorectorul cu relații internaționale și activități 

studențești, Decanii, Directorii de departamente; Şefii de specializare, 

termen-permanent. 

 Afilierea la organizații și uniuni profesionale internaționale în domeniul 

artelor. 

Responsabili –Rector, Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu 

relații internaționale și activități studențești, CEAC, Decanii, Directorii 

de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Identificarea de noi parteneri, alții decât Erasmus, pentru derularea de 

proiecte, programe, evenimente artistice. 

Responsabili –Rector, Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu 

relații internaționale și activități studențești, CEAC, Decanii, Directorii 

de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

VII. Rolul Universității de Arte ”George Enescu” în societate. 

 Afirmarea Universităţii ca factor activ în orizontul cultural românesc şi 

european. 

Responsabili –Rector, Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu 

relații internaționale și activități studențești, CEAC, Decanii, Directorii 

de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Promovarea artei şi ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, al cerinţelor 

morale şi spirituale, al libertăţii academice, în contextul culturii şi 

civilizaţiei europene şi româneşti. 

Responsabili –Rector, Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu 

relații internaționale și activități studențești, CEAC, Decanii, Directorii 

de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 
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 deschiderea univesităţii spre toate sectoarele culturale ale societăţii, 

prin îmbinarea tradiţiei cu necesităţile mereu noi ale societăţii și 

afirmarea UAGE prin misiunea de educație și cercetare/creație artistică 

în plan regional, național și internațional. 

Responsabili –Rector, Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu 

relații internaționale și activități studențești, CEAC, Decanii, Directorii 

de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

 Organizarea de evenimente culturale, manifestări științifice, manifestări 

artistice în parteneriat cu instituții profesionale reprezentative. 

Responsabili –Rector, Prorector cu activitatea didactică, Prorectorul cu 

relații internaționale și activități studențești, CEAC, Decanii, Directorii 

de departamente; Şefii de specializare, termen-permanent. 

VIII. Infrastructura 

 Gestionarea patrimoniului-promovarea unui management eficient, 

întemeiat pe optimizarea raportului dintre nevoi şi resurse, dintre 

cheltuieli şi venituri, dintre calitate şi cost. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

 Gospodărirea în mod responsabil a bazei materiale a Universităţii, 

respectarea mecanismelor şi criteriilor de dimensionare şi alocare a 

fondurilor pe tipuri de activităţi, structuri şi direcţii de utilizare pe baza 

sistemului de standarde şi indicatori elaborate de C.N.F.I.S. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

 Inventarierea anuală a patrimoniului UAGE. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

 Întreținerea și continuarea reamenajării spațiilor didactice. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

 Întreținerea și dezvoltarea rețelei de internet și intranet în UAGE. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, Serviciul informatic, termen-permanent. 
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 Auditare periodică al nivelului de performanță a infrastructurii 

informatice. 

Responsabili –Rector, Audit, Prorectori, Decanii, Director DGA, 

Director financiar, Serviciul informatic, termen-permanent. 

 Asigurarea cheltuielilor materiale și a utilităților în UAGE. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

IX. Investiții 

 Continuarea achiziționării de echipamente tehnice, informatice în 

funcție de specializări, instrumente, recuzită, etc. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, Serviciul informatic, Directori de departamente, Șefi de 

specializare, termen-permanent. 

 Începerea construcției rezervorului de apă pentru apărarea contra 

incendiilor în str. Cuza-Vodă nr. 29. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

 Finalizarea și depunerea Proiectului pentru finanțarea continuării 

reabilitării imobilului din str. Cuza-Vodă nr. 29. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

 Reabilitarea sălii de spectacol a facultății de teatru din str. Horia nr. 7-9 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, termen-permanent. 

 Realizarea proiectului de Medalie aniversara ”155” și execuția 

medaliei, pentru a fi acordată în cadrul festivităților de aniversare a 155 

de ani de invățământ artistic modern la Iași. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar-economic, termen-permanent. 

 Editarea și tipărirea unui volum istoric cu ocazia aniversării a 155 de 

ani, ce va fi publicat în patru părți: I, catalog istoric 1860-1950; II, 

catalog istoric 1950-2015; III, 2015, Universitatea astăzi; IV, 2015, 

anuar. 
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Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Director DGA, Director 

financiar, Serviciul informatic, termen-permanent. 

X. Finanțare 

Universitatea are surse de venituri proprii reduse, având în vedere 

specificul său. Veniturile proprii sunt structurate pe venituri din taxe de 

şcolarizare, atât la ciclul I de studii, cât şi la studii de masterat şi doctorat, 

taxe de admitere, taxe pentru refacerea examenelor, chirii. Sumele obţinute 

sub formă de venituri proprii sunt utilizate pentru modernizarea bazei 

materiale a Universităţii. 

  

 Realizarea indicilor de calitate pentru a obține maximul de finanțare de 

la bugetul de stat – cofinanțarea pentru cercetare/creație artistică. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 

 Atragerea de fonduri complementare din cercetarea ştiinţifică prin 

elaborarea şi dezvoltarea unor proiecte de cercetare competitive 

naţional şi internaţional. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 

 Dezvoltarea de parteneriate cu instituții care pot asigura surse de 

finanțare pentru unele activități ale UAGE. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 

XI. Comunicare și imaginea instituției 

 Promovarea UAGE prin ofertă publicitară pentru a atrage candidați la 

concursul de admitere (internet, afișe, caravană educațională, interviuri 

radio-tv, etc.). 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 
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 Asigurarea accesului la site-ul UAGE privind oferta educațională: 

programe de studiu, condiții de studiu, facilități studențești, etc. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 

 Promovarea imaginii instituției prin organizarea de manifestări artistice 

adresate unui public cât mai larg (concerte, recitaluri, spectacole de 

teatru, expoziții, etc.) 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 

 Definitivarea procesului de rebrenduire UAGE: site UAGE, sigle, afișe 

cadru, diplome, medalii, identitate aniversară, etc. 

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 

 Finalizarea publicării integrale ale celor patru părți constitutive ale 

volumului Catalog istoric 155 de ani de invățămînt artistic modern la 

Iași.  

Responsabili –Rector, Prorectori, Decanii, Prodecani, Directori de 

departamente, Şefi de specializare, Director DGA, Director financiar, 

termen-permanent. 
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FACULTATEA DE ARTE VIZUALE SI DESIGN 

PLANUL OPERAŢIONAL 2014 

Nr. 
crt. 

Domeniul Obiectiv Procedee de îndeplinire Responsabil Termen

0 1 2 3 4 5
- Modernizarea formelor de 
evaluare a cunoştinţelor studenţilor 

- perfecţionarea/modernizarea  metodologiei de evaluare a 
cunoştinţelor  
- evaluarea continuă a cunoştinţelor studenţilor în cadrul 
seminariilor, laboratoarelor, expoziţiilor, proiectelor; 
- adoptarea unor metode alternative de evaluare şi testare a 
cunoştinţelor în acord cu specificul programelor de studii; 
- focalizarea evaluării pe abilităţile pe care şi le-a format 
studentul în cadrul cursului, lucrărilor practice sau 
seminariilor 
- actualizarea programelor analitice în concordanţă cu 
ultimile noutăţi în domeniu 
- analiza semestrială a rezultatelor învăţării 
-  evaluarea performanţelor studenţilor de către minim două 
cadre didactice 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente 

Permanent 

I 

Învăţământ 

- Definirea şi redefinirea 
competenţelor pe care şi le 
însuşesc studenţii în cadrul 
disciplinelor la nivel de  licenţă şi 
master 

- Definirea şi redefinirea competenţelor in cadrul 
programelor analitice ale fiecărei discipline 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente 

2014 
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- Diversificarea ofertei curriculare 
la studiile de licenţă şi masterat şi  
accentuarea elementelor de 
specificitate 

- Diversificarea ofertei de masterat de profesionalizare 
- Dezvoltarea ofertei  în ce priveşte pregătirea pentru 
admitere 
-ajustarea planurilor de invatamint  în acord cu  modificarile 
din planul social, economic si cultural; 
- dezvoltarea unor noi module optionale care să se 
transforme, în timp, în noi specializări 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente 

2014 

- Indeplinirea standardelor 
obligatorii şi de performanţă în 
vederea evaluării şi acreditării 
programelor de studii existente la 
licenţă  

- Evaluarea periodică a specializărilor licenţă 
(elaborarea documentaţiei necesare evaluării periodice a 
programelor de studii acreditate  la nivel de licenţă) 
- Activităţi în vederea acreditarii specializărilor autorizate 
provizoriu (elaborarea documentaţiei necesare acreditării 
specializării Foto-Vodeo) 
 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente, 
coordonatori  
specializari 

2014 
 
 
 
 
 

- Promovarea de noi programe de 
studii (licenţă) în concordanţă cu 
ceriţa existentă pe piaţa muncii   
 

- Autorizarea unor noi specializări la nivel de licenţă 
(elaborarea documentaţiei necesare autorizării de noi 
specializări/programe de studii  (Animaţie, Design textil, 
Ceramică,  Bijuterii) 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente, 
coordonatori  
specializari 

2014 
 

- Infiinţarea unor programe de 
studiila nivel de licenţă în limbă de 
circulaţie internaţională 

- Elaborarea documentaţiei necesare autorizării 
-Elaborarea programelor analitice şi cursurilor în limba EN 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente, 
coordonatori  
specializari, 
titulari discipline 

2014 
 

- Extinderea şi modernizarea 
ofertei de studii la ciclul de 
Masterat. Elaborarea unor 
programe masterale în concordanţă 
cu cerinţele actuale 

- Autorizarea unor noi programe de masterat (Management 
artistic, Educaţie prin Arte Vizuale, Design de 
interior)  

Decani, 
prodecani,  
Conducători de 
doctorat 

2014 



UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” IAŞI                                                         PLAN OPERAŢIONAL 2014 
Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

 3

                                                                                    

- La nivel de licenţă autorizarea specializării 
Scenografie 

- Accentuarea caracterului 
interdisciplinar al universităţii prin 
fuzionarea celor trei domenii în 
cadrul programelor de studii 

- La nivel de masterat înfiinţarea unui master 
Management artistic 

- Organizarea unor evenimente culturale care reunesc 
cele trei domenii 

  

- Acreditarea şcolii doctorale 
 

- Intocmirea documentaţiei necesare acreditării şcolii 
doctorale pe domeniul Arte Vizuale 

 

Decan, Prodecani, 
Director şcoala 
doctorală 

 

-Extinderea şi modernizarea 
ofertei de studii la Doctorat 

- Consolidarea/dezvoltarea şcolii doctorale 
- Abilitarea unor cadre didactice titulare în vederea 
conducerii de doctorat 

Decan , Director 
şcoala doctorală, 
IOSUD 

 

- Continuarea transformărilor 
curriculare şi corelarea lor cu cele 
ale facultăţilor din ţară şi din 
Europa în contextul integrării 
învăţământului superior în spaţiul 
european  

- elaborarea de documente cu privire la proiectarea 
curriculară în concordanţă cu noile cerinţe ale specializărilor; 
- sedinţe de lucru care să întrunescă structurile de conducere 
din instituţiile similare din ţară. 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente 

Permanent 

- Continuarea echipării sălilor de 
curs, seminariilor şi laboratoarelor 
cu tehnică modernă de 
predare/învăţare 
 

- Achiziţionarea aparaturii, instrumentelor şi a materialelor 
necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului didactic 
 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente, 
Director 
administrativ 

Permanent 
 
 

- Actualizarea, modernizarea şi 
editarea cursurilor universitare, în 
format clasic sau electronic pentru 
fiecare disciplină 

- Editarea cursurilor universitare aferente disciplinelor din 
planurile de învăţământ, corespunzător domeniului de licenţă 
în format tipărit sau electronic (publicarea pe platforma E-
learning) 
- Asigurarea suporturilor de curs, în concordanţă cu noua 
curriculă universitară. 

Decan, Prodecani, 
Directori de 
departamente 

Permanent 
 
 
 

 Învăţământ-  

- Ocuparea posturilor vacante în 
regim de cumul şi plata cu ora sau 
prin concurs 

- Oferta publica( publicarea in MO, site univ, etc) Decan 
 

2014 
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- Invitarea unor personalităţi din 
domeniul artelor din ţară şi din 
străinătate 

- Organizarea de prelegeri pentru studenţii facultăţii susinute 
de personalităţi artistice 

Decan 
Prodecani 

Permanent 

Implementarea continuă a 
sitemului de asigurare a calităţii 
învăţămîntului. 

-evaluarea colegială a cadrelor didactice 
-evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice 
-evaluarea  sistemului de conducere 
-acţiuni de cooperare interuniversitară. 

Decan, Prodecani, 
Directori 
departamente, 
CEAC facultate 

Permanent 
 
 

Perfecţionarea personalului 
didactic   

- Perfecţionare profesională prin studii doctorale, programe 
postoctorale, participări la conferinţe /congrese naţionale şi 
internaţionale; participări la manifestări artistice naţionale/ 
internaţionale; participarea la cursuri de perfecţionare 

Decan, Prodecani, 
 Directori 
departamente 

Permanent 
 
 

Acordarea titlurilor de „Doctor 
Honoris Causa” 

- Elaborarea documentaţiei necesare. Decan, Prodecani 2014 

- Monitorizarea cercetării şi 
creaţiei  
 
 

- planuri, teme de cercetare, rapoarte de cercetare şi creaţie, 
în concordanţă cu strategia cercetării pe termen mediu şi lung
 
 

Decan, Prodecan 
cercetare-creaţie  
 
 
 

Permanent 
 
 

-  Atragere de fonduri pentru 
cercetare/creaţie (proiecte de 
cercetare şi creaţie artistică în 
competiţiile organizate la nivel 
naţional şi internaţional, burse, 
sponsorizări) 
 

- Organizarea unui birou specializat în realizarea 
documentaţiei pentru proiecte destinate competiţiilor 
organizate de CNCS sau alţi ofertanţi; 
- Colaborarea Facultăţii de Arte Vizuale şi Design – 
Laboratorul Foto-video cu Asociaţia Culturală Vector Iaşi în 
susţinerea unor evenimente specifice artelor vizuale.  
- Organizarea în cadrul specializăriilor a unor prezentări şi 
workshop-uri cu participarea unor artişti internaţionali, 
- Organizarea de expoziţii cu participare internaţională  

Decan,  
Prodecan 
cercetare-creaţie, 
directori centre de 
cercetare, 
îndrumători de 
doctorat 
 

2014 

 
 

II 

Cercetare şi 
creaţie 

artistică 

- Consolidarea centrelor de 
cercetare/creaţie la nivel 
naţional/internaţional, în 
concordanţă cu standardele de 
evaluare a cercetării 

- Organizarea de colocvii, simpozioane cu caracter 
naţional/internaţional 
- Organizarea de manifestări artstice naţionale/internaţionale 
- Infiinţarea unei reviste on line 

Decan, 
directori/membri 
centre de 
cercetare 

2014 
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- Integrarea cercetării în 
programele de Master şi Doctorat  
 

- Elaborarea temelor de cercetare înscrise în aria ştiinţifică a 
domeniului, în programul de Master şi Doctorat 
- Atragerea studenţilor (masteranzi, doctoranzi) în activităţi 
de cercetare/creaţie, în colective organizate 

Decan, Prodecani, 
directori 
departamente 

2014 

- Îmbunătăţirea infrastructurii 
cercetării şi creaţiei artistice; 
revizuirea şi redimensionarea 
infrastructurii destinate cercetării 
ştiinţifice şi creaţiei artistice 
 

- Continuarea dotării laboratoarelor de cercetare, a sălilor de 
expoziţii, a atelierelor de creaţie cu aparatură, echipamente şi 
mobilier corespunzător; achiziţiaonarea unor echipamente de 
laboratoar specifice direcţiilor de studii  

Decan 
Director 
administrativ, 
Coord. 
specializări 

2014 

- Crearea posibilităţii publicării 
rezultatelor cercetării în publicaţii 
bine cotate la nivel naţional 
(format tipărit sau on-line) prin 
editarea unei reviste proprii şi prin 
susţinerea dezvoltării Editurii 
Uniersităţii 
 

- Susţinerea  editurii ARTES în elaborarea documentaţiei în 
vederea evaluării CNCS pentru clasarea în categorie 
superioară 
- Constituirea colectivului de redacţie, a .colectivului de 
referenti,  publicarea în format electronic; 
- publicarea clasică/electronică 
- acreditarea. 

Decan, Prodecani, 
Centre de 
cercetare 

2014 

- Sprijinirea sudenţilor şi 
doctoranzilor pentru efectuarea de 
stagii în străinătate 
 

- cooperări interuniversitare  Birou relaţii 
internaţionale 

Permanent 
 

Extinderea şi diversificarea 
mijloacelor de manifestare a 
activităţii de cercetare şi creaţie a 
comunităţii academice 

- Organizarea de sesiuni naţionale şi internaţionale de 
comunicări ştiinţifice 
- Organizarea unor expoziţii de artă contemporană de nivel 
naţional şi internaţional cu implicarea cadrelor didactice şi a 
studenţilor  
- Organizarea de concursuri de creaţie 

Decan, Prodecani, 
Directori 
departamente, 
Coord. 
Specializări. 

2012 

 - Organizarea Zilelor Universităţii 
 

- Activităţi aferente organizării manifestărilor artistice şi 
ştiinţifice – expoziţii (profesori şi studenţi),  sesiuni 
ştiinţifice, colocvii; 

Prodecan 
cercetare/creaţie 

2014 

- Organizare de Concursuri 
Naţionale Studenţeşti 
 

- Organizarea concursului „Nicolae Tonitza” 
- Elaborare plan manifestări artistice studenţeşti 

Prodecan 
cercetare/creaţie 
artistică 

2014 
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- Continuarea şi extinderea 
programelor de schimb didactic şi 
artistic cu universităţi şi instituţii 
de cultură europene 

- Acorduri de cooperare cu alte instituţii de cultură şi 
universităţi; 
- Incurajarea cooperării interuniversitare şi interculturale  

Birou relaţii 
internaţionale,  
Secretar relaţii 
internaţionale 

Permanent 

- .Extinderea programului LLP 
Erasmus 

- Semnarea unor noi acorduri LLP-Erasmus cu universităţi 
partenere. 

Director Birou 
relaţii 
internaţionale 

Permanent 

- Organizarea unor cursuri de 
profil, susţinute de invitaţi de la 
universităţi partenere din 
străinătate 

- Invitarea de personalităţi din domeniul cultural şi artistic 
pentru susţinerea de conferinţe, workshopuri, cursuri. 

Decan, Prodecani Permanent 

- Participarea la noile programe 
europene 

- organizarea relaţiilor cu instituţiile partenere. Decan, Prodecani Permanent 

- Abordarea de parteneri în zone 
extre-europene SUA, Canada, 
America Latină, Asia 

- intensificarea partenerilor şi încheierea de acorduri. Biroul Relaţii 
Internaţionale 

Permanent 
 

- .Intensificarea cooperărilor cu 
universităţi din străinătate 

- încheierea de noi acorduri de cooperare; 
- găzduirea unor reuniuni internaţionale; 
- evaluarea acordurilor existente; 
- căutarea de noi oportunităţi de colaborare interanţională; 
- încheierea de noi acorduri Eramus cu universităţi din ţările 
cu mai puţine contracte în funţiune ( Polonia, Ungaria, 
Cehia, Slovacia, Bulgaria). 

Director Birou 
relaţii 
internaţionale, 
Prodecani 

Permanent 

III Cooperări 
internaţionale 

- Creşterea numărului de mobilităţi 
ale studenţilor şi cadrelor didactice 
 
 
 

- încheierea unor noi acorduri de colaborare 
- explorarea oportunităţilor oferite de diferite programe 
- extinderea numărului de acorduri Eramus 
- repartizarea numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice 
pe facultăţi. 

Director Birou 
relaţii 
internaţionale 
Prodecani 

Permanent 
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- Organizarea şi participarea la 
manifestări ştiinţifice şi artistice 
internaţionale 

- participări la bienale şi trienale de artă internaţionale atât a 
cadrelor didactice cât şi a studenţilor. 
- participarea cadrelor didactice la conferinţe, congrese 
internaţionale 
- participare/organizarea de tabere de creaţie şi concursuri de 
creaţie cu participare naţională şi internaţională  
- Organizarea de colocvii, simpozioane, conferinţe 
internaţionale 

Decan, prodecani, 
cadre didactice  

2014 

- Crearea unei politici sociale 
coerente pentru studenţi 
 

- analiza şi, eventual, revizuirea măsurilor luate până în 
prezent.  

Studenţii senatori, 
Comisia 
probleme sociale 

Permanent 

- Implicarea activă a studenţilor în 
conducerea academică şi în luarea 
deciziilor la nivel de facultate şi 
universitate precum şi  în diverse 
comisii şi organizaţii naţionale şi 
internaţionale 
 

- participări în juriile Concursurilor Naţionale Studenţeşti 
organizate de UAGE; 
- participarea ca invitat   în Consiliul de administraţie a 
reprezentanţilor asociaţiilor şi instituţiilr studenţeşti (Casa 
Studenţilor Iaşi, Consiliul Naţional al Studenţilor, Asociaţia 
ARTIUM, Asociaţia Internaţională a Institutelor de Artă, 
Asociaţia Conservatoarelor Europene). 

Studenţii senatori, 
Studenţii din 
Consiliul 
profesoral 
 

Permanent 
 

IV Studenţi 

- Asigurarea transparenţei în 
recrutarea studenţilor la admitere, 
în acordarea burselor, a premiilor 
şi în procedura de notare şi de 
informare asupra rezultatelor 
învăţării 
 

- evaluarea semestrială; 
- publicarea rezultatelor examenelor 
 
 

Decan, Prodecani 2014 

  - Includerea studenţilor în 
activităţi de cercetare/creaţie prin 
intermediul concursurilor, 
granturilor, excursiilor de 
studii/documentare, taberelor de 
creaţie, burselor; atragerea 
studenţilor în activităţi de creaţie şi 
cercetare (expoziţii, simpozioane, 
workshopuri, concursuri de 
creaţie). 

- organizarea de manifestări artistice şi ştiinţifice cu 
participare studenţească 

- includerea studenţilor în colective de cercetare-creaţie 
- stimularea participării studenţilor în concursuri, tabere, 

simpozioane de creaţie 

Decan, Prodecani, 
coordonatori 
specializări 

Permanent 
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- .Dezvoltarea relaţiilor cu mediul 
de afaceri şi cu instituţiile culturale 
 

- organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai mediului 
economic, ai centrelor culturale străine, ai instituţiilor de 
cultură şi ai autorităţilor locale şi regionale; 
- obţinerea unor contracte de sponsorizare; 
- Incheierea de parteneriate cu mediul de afaceri,  
administrativ si cultural (Primăria Iaşi, Grupul Iulius-Mall, 
firme de producţie/angajatori) 
 

Decani, prodecani Permanent V Relaţia cu 
societatea 

- Accesarea de fonduri naţionale şi 
europene în vederea dezvoltării 
instituţionale 

- Elaborarea de proiecte finanţate prin fonduri europene şi 
naţionale. 
 

Prodecan 
cercetare/creaţie 
Membri centre de 
cercetare 

2014 

- Organizarea unor întâlniri de 
lucru  cu facultăţile similare pe 
teme de corelare a planului de 
învăţământ, de asigurare a calităţii, 
de management al proiectelor 
 

- programarea întâlnirilor; 
- stabilirea temelor de discuţie: asigurarea calităţii, 
întocmirea planurilor strategice, operaţionale şi a evaluării 
acestora, oportunutăţi de finanţare europene şi ne-europene. 

Decan, prodecan 
activitate didactică 
calitate 

2014 

- Implementarea hotărârilor 
promovate de Senat în domeniul 
managementului academic 

- Sedinţe ordinare/extraordinare de consiliu Profesoral, 
Consiliu de administraţie 
 

Decan, Prodecani, 
Directori 
departament 

Permanent 

- Realizarea de propuneri de 
proiecte pe teme de dezvoltare 
universitară, dotări tehnice şi 
management academic 

- identificarea posibilităţilor de finanţare; 
- analiza necesităţilor; 
- proiecte conforme. 

Prorector didactic 
Prodecani 

2014 

Managementul Financiar 

VI Management 

- Instituirea unei proceduri de  
eficentizare economică a facultăţii 

- elaborarea planului de realizare a veniturilor; 
- elaborarea procedurilor de mărire a veniturilor; 
- elaborarea măsurilor de reducere a costurilor; 
- realizarea investiţiilor prevăzute în bugetul elaborat şi aproba
  

Decan, 
Administrator şef 

 

Permanent 
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-  Evidenţa a intrărilor şi ieşirilor  
din bugetul facultăţii 

- implementarea unor noi programe informatice de evidenţă 
financiar-contabilă;  
- evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor la nivel de facultate; 
- realizarea măsurilor de încadrare în bugetele de venituri şi 
cheltuieli al facultăţii; 
-organizarea activitatii de creştere a veniturilor proprii prin 
colaborări profesionale, târguri cu vânzare de produse 

Decan, 
Administrator şef 
 

Permanent 

  - Dezvoltarea unei strategii de 
dezvoltare a FAVD în concordanţă 
cu veniturile pe specializări 

 
Elaborarea unui plan de dezvoltare a FAVD şi, implicit, a 
specializărilor în concordanţă cu veniturile şi posibilităţile de 
dezvoltare 

Decan, Directori 
departamente, 
responsabili 
specializări 

Permanent 

  Managementul calităţii 
- Alinierea la standardele şi practica 
instituţiilor de învăţământ superior 
europene în domeniul 
managementului calităţii 
 

- creşterea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii  
universitare în rândul  personalului şi studenţilor 
 
- aplicarea creativă a „Manualului calităţii” 
 

Prodecan activitate 
didactică şi 
calitate,  
Comisia pentru 
asigurarea calităţii

Permanent VI Management 

- Evaluarea semestrială a cursurilor s
şi cadrelor didactice de către studenţ
 

- multiplicarea şi distribuirea formularelor 
- instituirea studenţilor responsabili cu aplicarea formularelor 
   în facultăţi; 
- implementarea procedurii de evaluare periodica on –line 
- organizarea unei structuri permanente de organizare a 

evaluarii şi de colectare, prelucrare şi interpretare a datelor
-  

Decan, Prodecan 
activitate didactică 
calitate Comisia 
pentru asigurare 
calităţii 

Permanent 
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- Perfecţionarea procedurilor de 
asigurare a calităţii pentru procesul 
de predare-învăţare şi pentru 
serviciul administrativ al facultăţii 

- elaborarea instrumentelor: 
-Manualul Calităţii,  
-Regulamentului privind Sistemul de Management al Calităţii 
-Analiza anuală a activităţii structurilor de calitate 
-Studii comparative cu instituţii de învăţământ superior de artă 
din ţară şi din străinătate 
-monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui program de 
studiu 
-eliberarea Raportului anual de evaluare a calităţii 

Decan 2012 

Managementul administrativ 
 

-  Imbunătăţirea activităţii 
administrative a facultăţii 
 

- Revizuire fişe de post 
- Repartizarea echilibrată a sarcinilor-  
 

Decan, 
Administrator şef

Permanent 
 

- Informatizarea completă a  
documentelor de evidenţă şcolară 

- Completarea integrală a bazelor de date de evidenţă şcolară 
din secretariat cu modificarea  noii  titulaturi a facultăţii     

- implementarea programului de management universitar  
(UMS), etc. 

Secretarul şef 
facultate,  
Inginer 
Informatizare 

2012 
 
 

- Infrastructura ICT - extinderea şi modernizarea infrastructurii de  
comunicaţii; 
-modernizarea laboratoarelor didactice IT prin continuarea  
achiziţiilor de echipamente 

Decan, 
Inginer 
informatizare,  

Permanent  
 
 
 
 
VII 

Informatizarea şi 
comunicaţia 

- Actualizarea site-ului facultăţii - promovarea generală a programelor către comunitatea publică;
- întreţinerea şi dezvoltarea site-ului (ghiduri, admitere, 
informatii administrative); 
- promovarea programelor şi a acţiunilor artistice şi  
ştiinţifice ale facultăţii. 
- publicarea la nivelul fiecărei specializări a informaţiilor cu 
privire la: activităţile şi realizările studenţilor şi  ale  
cadrelor didactice 

Prodecani Permanent 
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-.Reeditarea principalelor materiale 
de prezentare ale facultăţii şi ale 
specializărilor 

- Constituirea unui colectiv de editare 
- analiza materialelor existente; 
- actualizarea bazei de date fotografice; 
- pregătirea noilor materiale; 
- editarea şi tipărirea materialelor  

Secretarul  
ştiinţific al 
Senatului, 
Decani, 
Prodecani 
 

2014 

-  Iniţierea unei noi identităţi a 
facultăţii 

- elaborarea de noi elemente de identitate, siglă, antet,etc. 
- pliant de promovare facultate, specializări; 
- Ghidul facultăţii format clasic şi electronic (DVD); 
- cărţi de vizită personalizate; 
- afişe promoţionale; 
- pliante pt. mediatizarea admiterii în facultate 
- organizarea evenimentului „Ziua porţilor deschise” 
- Prezentarea 3D a unor spaţii de învăţământ pe site universitate

Decan, 
Prodecani, 
Directori 
departamente 

2014 

-  Promovarea admiterii  - Participarea la acţiunile de promovare organizate de AB+ 
- pregătirea campaniei de promovare 
- campanie de promovare în mass-media locală şi naţională; 
- promovarea admiterii în principalele oraşe din Moldova  
(întâlniri cu elevii); 
- expunere de afişe, CD-uri de promovare în licee. 
- colaborare cu Consiliile judeţene de asistenţă 
 pshihopedagogică 

Prodecani, 
Departamentul 
de consultanţă 
pentru alegerea 
rutei profesionale 
şi plasament pe 
piaţa muncii 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIII 

Comunicare şi 
imagine 

- Prezenţă în mass-media 
 

- transmiterea constantă de comunicate de presă 
- oganizarea de conferinţe de presă 
- întâlniri cu mass-media 

Decani, 
Prodecani 

Permanent 
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- Amenajări/ modernizari a 
corpurilor de clădire destinate 
procesului didactic 

- Amenajare interioara corp C (Sculptura, Grafică, Design) 
- Reabilitare fatade corp A,B.C 
- Reabilitare tamplarie interioara si exterioara la pavilioanele B 
si C . 
- Igienizarea prin vopsire si varuire a spatiilor din pavilioanele 
A,B,C  
- Extindere instalatie de canalizare 
- Reabilitare instalatie termica  cladirea decanat  FAV D 
-  Inlocuirea centralei termic e(cazan) Sala polivalenta 
- Lucrari pavare curte sediu FavD 
- Amenajare hol etaj 2, galerie expozitionala pictura  
Inlocuire centrala termică 
. 
 
 

Decan 
Administrator sef
Compartimentul 
Investiţii 

2014-2015 

- Reabilitări clădiri. - Reabilitare corp B, galeria ApARTe 
- Activităţi în vederea executarea lucrărilor de reabilitare pavilion
C (Caritas)  
 

Decan,  
Administrator şef
Director general 
administrativ 

2014 

- Lucrări noi: Extindere/ construire 
Campus FAVD 

- Acte de intabulare/proprietate(acţiuni pentru concesionare 
teren pe termen lung sau achiziţionare teren în vederea 
extinderii sau construirii unui campus nou FAVD  prin atragere 
fonduri UE în cadrul programului operaţional de dezvoltare 
regionala N-E ) 

Decan,  
Administrator şef
Director general 
administrativ 

2014-2020 

 
 
 
 
 
XIX 

Infrastructură 

- Continuarea lucrărilor de 
modernizare a corpurilor de 
clădire destinate procesului 
didactic. 

- Igienizarea prin vopsire si varuire a spatiilor din pavilioanele 
A,B,C  
- Extindere instalatie de canalizare 
- Reabilitare fatade corp A,B.C. 
- Reabilitare instalatie termica  cladirea decanat  FAV D 
- Reabilitare tamplarie interioara si exterioara la pavilioanele B 
si C . 
- Inlocuirea centralei termic e(cazan) Sala polivalenta 
- Lucrari pavare curte sediu FavD 
- Amenajare hol etaj 2, galerie expozitionala pictura . 
 

Decan, 
Prodecani, 
Administrator 
şef 

 

2014 



UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” IAŞI                                                                                                                                             PLAN OPERAŢIONAL 2014 
Facultatea de Arte Vizuale şi Design 

 13

  - Reorganizarea spaţiilor de 
învăţământ 

 

- Identificare necesităţilor 
- Intocmirea listelor de mobilier şi dotări 
- Achiziţionare 
- Montare/mobilare 

Decan, 
Administrator 
şef 
 

2014 

X Biblioteca  
-Dezvoltarea bibliotecii 

- Amenajare în vederea extinderii  spaţiu de depozitare  
- Amenajare sali de lectură  
- Amenajarea unui spaţiu pentru VIDEOTECA 

Decan, prodecani
director 
administrativ 

2014. 2015 

  - Continuarea dotării bibliotecii  
facultăţii 

- achiziţionarea de noi titluri de specialitate; 
- publicarea şi achiziţionarea de cursuri şi manuale; 
- abonamente la reviste de specialitate conform cerinţelor 
ARACIS. 

Decan, bibliotecar
coordonatori 
specializări 

Permanent 

 
 
 
 

Decan 
Prof. univ. dr. Maria Urmă 

 






















































