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PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL  

FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

PENTRU PERIOADA 2012 – 2016 

 

 

CADRUL GENERAL 

 În Facultatea de Ştiinţe Economice întreaga activitate se defăşoară pe baza 

Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011, Cartei Universităţii „Bogdan Vodă” şi Planului 

strategic de Dezvoltare Instituţională. Facultatea de Ştiinţe Economice funcţionează 

în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al 

învăţământului superior. Facultatea de Ştiinţe Economice se individualizează în 

sistemul naţional de învăţământ superior prin claritate, disticţie şi specificitate şi îşi 

propune următoarele: 

 să asigure excelenţă în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie; 

 promovarea ştiintei ştiinţei în spiritul valorilor democraţiei, al standardelor 

morale, al liberstăţii academice, al deschideriii spre integrare în comunitatea 

ştiinţifică internaţională şi european; 

 oferirea unor cunoştinţe şi asimilarea competenţelor destinate să satisfacă o 

paletă cât mai largă de cerinţe instructive şi educaţionale la nivel local, 

regional, naţional şi internaţional; 

 asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de 

încadrare, atât prin forma iniţială, cât şi prin programele de educaţie continuă 

 În concordanţă cu politicile  de perfecţionare a managementului  la nivelul 

facultăţilor şi departamentelor promovate de universitatea noastră s-a elaborat 

prezentul plan de dezvoltare strategică a Facultăţii de Ştiinţe Economice pentru 

perioada 2012 – 2016. 

 

MISIUNEA FACULTĂŢII 

Facultatea de Ştiinţe Economice îşi formulează propria misiune prin care 

stabileşte obiectivele pe care le urmăreşte în concordanţă cu un set de valori de 

referinţă ale Universităţii „Bogdan Vodă”. Facultatea de Ştiinţe Economice respectă 

şi apără libertatea academică a personalului şi studenţilor şi funcţionează în condiţii 



Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Planul de dezvoltare strategică al Facultăţii de Ştiinţe Economice 2012 – 2016 

 

2 

de automomie universitată şi de responsabilitate şi de răspundere publică pentru 

educaţia oferită şi resursele utilizate în acest scop. 

În acest context, obiectivele strategice proprii ale Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, ce dau conţinut obiectivului său global organizaţional, pot fi formulate 

astfel: 

 formarea de specialişti în domeniul economiei în general şi al 

managementului, finanţelor, contabilităţii,  în special;  

 perfecţionarea procesului instructiv-educativ al studenţilor; 

 promovarea unei cercetări ştiinţifice competitivă pe plan naţional şi 

internaţional; 

 realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre 

comunitate şi mediul de afaceri. 

 

ATRIBUŢIILE FACULTĂŢII 

Atribuţiile Facultăţii de Ştiinţe Economice, sunt nemijlocit legate de rolul său 

ca şi componentă organizatorică, fiind precizate în regulamentele universităţii şi pot 

fi formulate astfel: 

 configurează şi implementează planurile de învăţământ, actualizându-

le, perfecţionându-le şi dezvoltându-le continuu; 

 se preocupă de implementarea unor politici adecvate  pentru a se 

asigura  un  personal didactic şi de cercetare competitiv, de permanentă 

perfecţionare profesională  a acestuia; 

 organizează şi dezvoltă cercetarea ştiinţifică proprie, promovează 

politici eficiente în domeniu pentru a se asigura competitivitatea necesară; 

 se preocupă de asigurarea unor investiţii şi de finanţare a cheltuielilor 

legate de activitatea proprie de cercetare; 

 conturează şi implementează politici eficiente pentru atragerea de 

resurse extrabugetare necesare derulării normale şi  dezvoltării de ansamblu 

a activităţii facultăţii şi implicit a universităţii. 
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ACTIUNI PENTRU SUSŢINEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE 

FACULTĂŢII ÎN PERIOADA  2012 – 2016 

 

1. PE PLAN ACADEMIC ŞI EDUCAŢIONAL: 

 realizarea unui învăţământ centrat pe student şi pe programe curriculare 

bazate pe cunoaştere, care să promoveze parteneriatul cadru didactic-student; 

 actualizarea şi sincronizarea planurilor de învăţământ şi a curriculei 

universitare cu noile tendinţe din învăţământul european; 

 dobândirea abilităţilor şi competenţelor cerute pe piaţa muncii, regăsite în 

registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior; 

 susţinerea activităţilor organizate de studenţii de la Ciclul I - Licenţă şi  

Ciclul II – Mastrerat în baza unor programe comune pentru promovarea 

valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, sociale, sportive sau umanitare; 

 actualizarea şi repartizarea suporturilor de curs pentru toate disciplinele 

predate aferente programelor de studii; 

 adaptarea examenului de admitere la nivel de facultate, în vederea 

selecţionării de candidaţi bine pregătiţi, capabili să se integreze în activităţile 

specifice din Facultatea de Ştiinţe Economice; 

 susţinerea modulelor de practică de specialiate, completate de parteneriate cu 

instituţii de specialitate în care studenţii să desfăşoare activităţi de practică; 

 adaptarea la noile standarde instituţionale şi de calitate impuse de MEN, 

ANCS şi ARACIS; 

 creşterea competitivităţii şi responsabilităţii personalului facultăţii şi 

promovarea şansei egale pentru toţi membrii comunităţii; 

 îmbunătăţirea activităţii de formare continuă a specialiştilor din domeniul 

economic. 

 

2. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: 

 consolidarea ariei tematice pentru cercetarea ştiinţifică şi susţinerea 

colectivelor din domenii de cercetare multidisciplinare cu relevanţă naţională 

şi internaţională; 

 organizarea unor manifestări ştiinţifice, seminarii, congrese şi conferinţe cu 

participare naţională şi internaţională; 



Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Planul de dezvoltare strategică al Facultăţii de Ştiinţe Economice 2012 – 2016 

 

4 

 implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi organizarea de 

manifestări ştiinţifice pentru studenţi (la nivel naţional şi internaţional); 

 implicarea studenţilor în competiţiile Olimpiadelor naţionale şi a şcolilor de 

vară  pentru studenţii economişti; 

 creşterea numărului de publicaţii în reviste ISI, BDI şi a numărului de citaţii a 

publicaţiilor membrilor facultăţii noastre; 

 publicarea cărţilor şi a manualelor de specialitate în edituri de prestigiu 

recunoscut la nivel naţional şi internaţional; 

 îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor proprii şi recunoaşterea acestora pe plan 

naţional şi internaţional; 

 dezvoltarea colaborării între facultăţile din universitate şi a caracterului de 

interdisciplinaritate a cercetării, precum şi cu facultăţi de profil din ţară şi 

străinătate. 

 

3. STRATEGIA ECONOMICĂ: 

 oferirea de specialişti în domeniul economic care să rezolve problemele 

sociale ale societăţii româneşti; 

 realizarea şi implementarea proiectelor europene prin promovarea şi 

sprijinirea colaborării inter şi multidisciplinare; 

 oferirea unui cadru de colaborare între facultate şi actorii economici cu 

interese şi acţiuni convergente în materie de soluţii inovative aplicabile; 

 asigurarea dezvoltării sustenabile a facultăţii prin finanţare extrabugetară; 

 obţinerea finanţărilor din programele de parteneriat cu mediul economic 

privat; 

 stabilirea priorităţilor în privinţa resurselor materiale pentru desfăşurarea 

eficientă a activităţii didactice şi cercetare ştiinţifică; 

 obţinerea finanţărilor din programele de parteneriat cu mediul economic 

privat; 

 ofertarea de servicii, consultanţă şi transfer tehnologic pentru beneficiarii din 

mediul extern; 

 modernizarea bazei de date a bibliotecii şi îmbunătăţirea accesului la 

modalităţi de infromare şi documentare didactică şi ştiinţifică. 
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4. ROLUL SOCIAL AL FACULTĂŢII: 

 promovarea bunei colaborări interdisciplinare şi interdepartamentale în 

cadrul facultăţii cu scopul de a spori calitatea actului didactic şi a optimiza 

procesul educaţional; 

 creşterea vizibilităţii prin participarea activă în cadrul consorţiilor, 

asociaţiilor şi afilierilor universitare europene şi internaţionale; 

 creşterea prestigiului facultăţii prin calitatea planurilor de învăţământ şi a 

disciplinelor predate, respectiv calitatea orelor de curs şi a orelor de seminarii; 

 definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor departamentelor în structura 

facultăţii, care să asigurare o imagine academică pozitivă la nivel naţional şi 

internaţional printr-o abordare integrată a activităţilor academice; 

 consolidarea brandului instituţional prin promovarea eficientă a 

performanţelor obţinute; 

 optimizarea activităţii de promovare a imaginii facultăţii prin publicaţii şi 

mijloace de informare; 

 contribuţii la evoluţia comunităţii academice prin asumarea unui rol proactiv 

în societatea românească; 

 răspuns la nevoile şi aşteptările societăţii româneşti şi comunităţii locale şi 

regionale; 

 dezvoltarea tinerilor prin valorificarea potenţialului individual; 

 cultivarea spiritului civic şi cetăţenesc, a normelor şi valorilor morale, 

spiritului etic şi voluntariatului; 

 dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu administraţia locală, societăţi 

comerciale şi alte instituţii de stat sau organizaţii nonguvernamentale. 

 

Planul strategic al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii 

„Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca a fost conceput în concordanţă cu prevederile 

Planului strategic de dezvoltare strategică instituţională a Universităţii pentru 

perioada 2012-2016. Obiectivele stabilite prin prezentul plan strategic vor fi regăsite 

prin implementarea planurilor operaţionale anuale cu scopul de a forma specialişti 

calificaţi, care trebuie să se adapteze rapid la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă 

naţională şi europeană. 

După aprobarea în Consiliul facultăţii, planul strategic se pune în aplicare la 

nivelul tuturor structurilor executive ale facultăţii. 
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Planul de dezvoltare strategică al Facultăţii de Ştiinţe Economice, pentru 

perioada 2012 – 2016 a fost adoptat în Şedinţa de Consiliu din 18 februarie 2013. 

 

 

 

       DECAN 

     Conf.univ.dr. Janetta SÎRBU 


