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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE  
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 
 

Avizat Decan, 
Conf. univ. dr. Iacobescu Gabriela  

 
PLAN OPERAŢIONAL 

Anul 2016 
 

Nr. 
crt. 

Domeniu Activităţi Perioada Responsabili Sursa de 
finanţare 

Cuantificare
obiectiv 

Observaţii 

Elaborarea grilelor pentru 
susţinerea examenului de licenţă 

Februarie-
martie 2016 

Director 
Departament 

 
 

-  

100 întrebări/ 
disciplină din 
tematica 
pentru 
examenul de 
licență 

Fiecare 
titular de 
curs 

Controlul desfăşurării examenelor 
din sesiunea de iarnă, de vară și 
sesiunea de restanțe din luna 
septembrie 

Ianuarie-
februarie, mai-
iunie și 
septembrie 

Director 
departament, 
Membrii consiliului 
departamentului 

 
-  

 
- 

 
-  

Exprimarea opţiunilor de către 
studenţi pentru disciplinele 
opţionale din anul universitar 2014-
2015 

20 mai 2016 
 

Coordonatorii de an - - - 

Stabilirea şi afişarea temelor de 
licenţă şi disertaţie pentru sesiunea 
iulie, septembrie 2017 

Mai 2016 Director departament - - - 

1. Activitatea 
didactică 

Înaintarea comisiilor de licenţă şi 
de disertaţie pentru sesiunea iulie – 
septembrie 2016 

Martie- aprilie 
2016 

Director departament - - Consultarea 
tuturor 
cadrelor 



 2

didactice 
Desfăşurarea examenului de 
disertaţie 

Iulie 2016 Comisii de disertaţie - - Responsabil: 
Preşedintele 
comisiei 

Desfăşurarea examenului de licenţă Iulie 2016 Comisii de licenţă - - Responsabil: 
Preşedintele 
comisiei 

Desfăşurarea concursului de 
admitere 

Iulie, 
Septembrie 
2016 

Comisii de admitere - - Responsabil: 
Preşedintele 
comisiei 

Întocmirea statelor de funcţii 
pentru anul universitar 2015-2016 

Iunie – 
Septembrie 
2016 

Director departament - - - 

Întocmirea bugetelor 
departamentelor  pentru anul 
universitar 2016-2017 

Iunie – 
Septembrie 
2016 

Director departament - - - 

Organizarea procesului didactic în 
vederea începerii noului an 
universitar 

Septembrie 
2016 

Director departament 
Membrii consiliului 
departamentului 

- - - 

 
Centralizarea rezultatelor din 
activitatea de cercetare pentru anul 
2015 

Februarie 2016 Director departament - - - 

Realizarea şi analiza Raportului 
privind activitatea de cercetare pe 
anul 2015 

Februarie 2016 Reprezentant 
Departament în 
Comisia de cercetare 
a FS 

- - - 

Pregătirea propunerilor de proiecte 
în cadrul competiţiilor naţionale şi 
internaţionale 

Permanent Membrii 
departament 

- - - 

Indexarea revistelor 
Departamentului de Geografie în 
bazele de date din lista MECTS 

Permanent Editori reviste - - - 

2. Cercetare 
ştiinţifică şi 
managementul 
calităţii 

Evaluarea calităţii programelor de Martie – Mai Comisia pentru - - Popescu 
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studii de master 2016 asigurarea calităţii Liliana 
Evaluarea de către studenţi a 
activităţii desfăşurate de către 
cadrele didactice ale 
Departamentului de Geografie 
pentru anul universitar 2015-2016 

Semestrial  Comisia pentru 
asigurarea calităţii 

- Nr. de 
chestionare 
în funcţie de 
numărul de 
studenţi 

Popescu 
Liliana 

Organizarea Sesiunii anuale de 
comunicări ştiinţifice a studenților  

Martie-aprilie  
2016 

Comitet organizare - - Licurici 
Mihaela 
Bădiţă 
Amalia 

 
Organizarea selecţiei cadrelor 
didactice care vor beneficia de 
mobilităţi Erasmus în anul 
universitar 2015-2016 

Ianuarie 2016 Responsabil Relații 
Internaționale din 
cadrul 
Departamentului 

- 10 Vlăduț Alina 

Organizarea selecţiei studenţilor 
care vor beneficia de mobilităţi 
Erasmus în anul universitar 2016-
2017 

Martie 2016 Comisia de selecţie - 4 Vlăduț Alina 

Realizarea unor materiale de 
promovare a departamentului 
(pliante, broşuri etc.) 

Martie 2016 Director departament - 150 
exemplare 

Bădiţă Amalia 

Acţiuni de promovare a 
specializărilor Departamentului de 
Geografie Târgul Regional de 
Turism 

18-20 Martie –
2016 

Cadrele didactice ale 
Departamentului de 
Geografie 

- - Bădiţă Amalia 

Promovarea imaginii 
departamentului în mass-media 

Permanent Director departament - - - 

Atragerea studenţilor la examenul 
de admitere 

Permanent Director departament, 
Cadrele didactice din 
cadrul departamentului

- 80 studenți / 
licenţă 
40 studenţi / 
master 

- 

3. Comunicare şi 
relaţii 
internaţionale 

Organizarea stagiilor de mobilitate 
a studenţilor pentru anul universitar 

Mai – 
Septembrie 

Responsabil Relații 
Internaționale din 

- 4 Vlăduț Alina 
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2016-2017 2016 cadrul 
Departamentului 

Creşterea numărului de 
colaborări/acorduri/acţiuni 
internaţionalizare 

Permanent Responsabil Relații 
Internaționale din 
cadrul 
Departamentului 

- 1 Vlăduț Alina 

 
Actualizarea paginii web a 
Departamentului de Geografie 

Permanent  Director departament - - - 4. Infrastructură 

Achiziţionarea – în măsura 
posibilităţilor bugetare – de 
aparatură de strictă necesitate 

Permanent Director departament Fondurile 
Departamentului 
de Geografie 

- - 

 
Participarea studenţilor la sesiunile 
naţionale de comunicări ştiinţifice 
ale studenţilor 

Permanent Coordonatori de an, 
Reprezentanţii 
studenţilor 

- 2 studenți/2 
manifestări 
științifice 

- 

Organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor de practică ale studenţilor 

Mai – Iulie 
2016 

Coordonatorii de 
practică 

- 32 studenți / 
Geografie 
47 studenți / 
Geografia 
Turismului 

- 

Organizarea de întâlniri periodice 
cu reprezentanţii organizaţiilor 
studenţeşti din facultate 

Permanent Reprezentanţii 
organizaţiilor 
studenţeşti 

- - - 

5. Studenţi 

Cazarea studenţilor Septembrie 
2016 

Un reprezentant al 
departamentului 
Reprezentanţii 
studenţilor 

- - - 

 
 

Director Departament, 
Lect. univ. dr. Alina Vlăduț 


