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Acest plan managerial, pentru mandatul 2016-2020, este în concoordanţă cu Planul strategic 
de dezvolate al Universităţii Politehnica Timişoara, Legea educaţiei naţionale şi Carta 
universitară. 

1. Motivaţie 
• Experienţa acumulată pe parcusul ultimilor 8 ani în calitate de Secretar ştiinţific, 

membru în Senalul Universităţii Politehnica Timişoara (UPT), membru în 
Consiliul Departamentului de Matematică, membru în Comisia de Etică a UPT, 
membru în Consiliul Facultăţii de Management în Trasporturi. 

• Perioada în care am fost numit director de departament şi am asigurat interimatul 
conducerii departamentului. 
 

2. Obiective generale 
• Asigurarea stabilităţii departamentului prin relaţii adecvate cu toate facultăţiile, 

toate departamentele din UPT, Senatul şi Consiliul de Administraţie din UPT. 
• Asigurarea unei atmosfere academice de lucru, colaborare şi respect reciproc. 
• Continua preocupare pentru creşterea calităţii procesului didactic. 
• Creşterea vizibilităţii departamentului prin colaborare ştiinţifică în cadrul UPT, în 

ţară şi străinătate. 
• Asigurarea posibilităţii de implicarea a tuturor membrilor de department la 

acţiunile desfăşurate (conferinţe, concursuri de matematică, promovare). 
 

3. Activitatea didactică 
• Analiza de conţinut a programelor analitice ale disciplinelor de matematică 

predate de membrii departamentului şi corelarea acestora. 
• Adaptarea unor metode care să genereze cursuri mai atractive pentru studenţi.  
• Continuarea eforturilor de atragere a unui număr cât mai mare de studenţi la 

masterul organizat de departamentul nostru. 



• Cooptarea unui număr mai mare de colegi care să se implice la acţiunea de 
selectare şi pregătire a studenţilor pentru Concursul studenţesc de matematică 
Traian Lalescu. 

• Implicarea membrilor departamentului la acţiunea UPT de extinderea Concursului 
de matematică Valeriu Alaci la nivel international. 

• Posibilitatea de a posta direct pe site-ul departamentului de informaţii şi materiale 
didactice pentru studenţi. 
 

4.  Activitatea ştiinţifică  
• Identificarea unor teme majore, corespunzătoare posibilităţiilor materiale şi 

umane ale departamentului, care să cointereseze un număr cat mai mare de 
membri ai departamentului. 

• Încurajarea acţiuniilor de depunere de proiecte de cercetare. 
• Implicarea membrilor departamentului în colaborări sau parteneriate cu echipe de 

cercetare  la nivel naţional şi internaţional. 
• Susţinerea membrilor departamentului în organizarea unor evenimente ştiinţifice. 
• Susţinerea Buletinului Ştiinţific al UPT, Seria Matematică-Fizică, prin schimburi 

şi colaborări cu departamente de matematică din centre universitare din ţară şi 
străinătate. 
 

5. Resurse umane 
• Continuarea politicilor responsabile de promovare a cadrelor didactice care 

îndeplinesc criteriile în vigoare în UPT şi repesctiv la nivel de minister. 
• Consultarea tuturor membrilor departamentului la alcăturirea statelor de funcţiuni. 
• Asigurarea trasparenţei prin postarea proceselor verbale de la şedinţele de consiliu 

şi de department. 
• Atragerea de cadre didactice tinere şi de valoare, pe poziţie de asistent, care să 

compeseze pensionarea coleglor din department. 
• Susţinerea continuă a unor grile de promovare si pentru gradatii in UPT care să 

includă şi criterii specifice domeniului matematică în UPT. 
• Susţinerea membrilor departamentului care îndeplinesc condiţiile de abilitate în 

vederea alcătuirii unei divizii la Şcoala doctorală din UPT, pe domeniul ştiinţe 
inginereşti aplicate. 
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