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Nr.
crt.

Obiective plan operațional (și
corespondența cu obiectivele
din planul strategic al
facultății)

Activități/acțiuni

Responsabil

Resurse necesare

Termen

1.

Îmbunătățirea raportului dintre
numărul de studenți și numărul de
cadre didactice pentru diminuarea
deficitului financiar

Promovarea programelor de licență,
master și doctorat din Facultatea de
Chimie prin :
a) Organizarea evenimentului Zilele
porților deschise 2022
b) Organizarea Concursului de
comunicari stiințifice Chimia prieten
sau Dusman?! – 2022 – adresat
elevilor din învățământul
preuniversitar;
c) Vizite în licee –online sau fizic, in
functie de conditiile pandemice
d) Organizare ChemJOBS_2022

Conducerea
facultății,
Directorii de
departament

d) Finanțare din activități
extracurriculare
(Ministerul Educației)

a) Mai-Iulie 2022
b) 14 Mai 2022
c) Februarie Iunie 2022
d) Martie-Dec.
2022
e) Iul. - Sept. 2022

sponsorizari
parteneriate institutionale

Model creat în baza Strategiei Universității din București: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf
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e) Organizarea seriei de evenimente
ADMITERE 2022 – Hai la CHIMIE!
f) Trecerea la un sistem de admitere
la master pe bază de interviu
motivațional, înlocuind examenul
scris (experimental, pentru a explora
o eventuală creștere a numărului de
candidați înscriși)
Dezvoltarea activității de cercetare Creșterea numărului de publicații ISI
2.
Creșterea numărului de aplicații în
și a producției științifice
competițiile de granturi naționale și
internaționale
Programe de studii
a) Acreditare ARACIS a programului
3.
de studii CHIMIE MEDICALĂ –
schimbarea calificativului din
autorizare provizorie în acreditare.
b) Pregătirea documentației pentru
acreditarea ARACIS a unui program
de studii de licență în limba engleză
– APPLIED BIOCHEMISTRY
c) Pregătirea documentației pentru
re-acreditarea ARACIS a programului
de studii CHIMIE FARMACEUTICĂ –
schimbarea calificativului din
autorizare provizorie în acreditare.
gradului
de a) Creșterea implicării în activități
4. Creșterea
CIVIS / Erasmus atat a studentilor,
internaționalizare
cat si a cadrelor didactice
b) Pregătirea documentației pentru
acreditarea ARACIS a unui program
de studii de licență în limba engleză
– APPLIED BIOCHEMISTRY
5. Asigurarea desfășurării optime a a) revenirea integrală la activități
activităților didactice
didactice în format cu prezență fizică
b) reactualizarea contractelor inter-

Colectivul didactic
și de cercetare al
facultații

Reactivi și echipamente de
laborator

Permanent

Conducerea
facultății +
Responsabil
program de studii

Taxa ARACIS

a) Feb. 2022 depunere dosar
b) Iul. 2022
c) Nov. 2022

a) responsabil
Erasmus, directori
departamente
b) Conducerea
facultății +
Responsabil
program de studii
a) Consiliul
facultății
b) Responsabilul

a)Permanent
b) Iul. 2022

a) Feb. 2022
b) Iun. 2022
c) Iul. 2022
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instituționale pentru desfășurarea
practicii de specialitate a studenților
c) realizarea unui grad mai ridicat de
evaluare a cadrelor didactice de
către studenți
d) perfecționarea continuă a
sistemului de autoevaluare/evaluare
a cadrelor didactice

6. Dotarea laboratoarelor, în special
cele didactice, dar și de cercetare .

7. Promovarea cadrelor didactice

8. Identificarea de tineri absolvenți
care ar putea ocupa poziții de
asistent universitar

Achizitionarea de echipamente de
laborator și reactivi.

Asigurarea unei politici coerente de
promovare a cadrelor didactice (prin
scoaterea echilibrată la concurs a
unora dintre posturile vacante).
Utilizarea acestei politici în scopul de
a stimula performanța științifică și
didactică, precum și fidelitatea în
raport cu instituția
Aducerea în sistem de cadre
didactice tinere, capabile de
performanță științifică și didactică

cu practica de
specialitate în
facultate
c) tutori de an,
responsabilii de
programe
d) Consiliul
facultății,
directorii de
departament
Conducerea
facultății
Directorii de
granturi de
cercetare
Conducerea
facultății,
Directorii de
departament

Cadre didactice,
Directorii de
departament.

d)Permanent

-Finanțarea proiectelor de
cercetare
-Fonduri institutionale

Permanent

Avizul conducerii UB

Permanent

Permanent

Planul operațional pentru anul 2022 a fost aprobat prin vot electronic de către membrii Consiliului Facultății de Chimie în sesiunea de vot 27 – 28
ianuarie 2022.
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