PLAN STRATEGIC
al

Facultăţii de Ingineria Lemnului
pentru perioada 2020-2024

PREAMBUL
Prezentul plan strategic al Facultăţii de Ingineria Lemnului a fost elaborat în concordanţă cu Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 (cu completările şi modificările ulterioare), cu Carta Universităţii
TRANSILVANIA din Braşov şi cu Planul strategic al Universităţii pentru perioada 2020-2024.
Totodată, acest plan strategic a fost gândit în contextul general al:
•

•
•
•
•

contradicțiilor între declarațiile și acțiunile factorilor de decizie politicӑ (de ex. declararea
învățământului ca prioritate națională şi alocarea unui buget mult sub 6% din PIB, cât cere Art 8 din
Legea Educației Naționale: 3,23% din PIB în 2015, 2,85% în 2016, 2,86% în 2017, 2,21% 2018 și
3,02% în 2019);
situației economice naționale (şi mondiale) precum şi a celei de pe piața muncii;
nivelului slab de salarizare al personalului din învățământul superior pentru pozițiile de început de
carieră;
scăderii continue cantitative și calitative a noilor promoții liceale (vezi rezultatele bacalaureatului pe
ultimii ani);
ofertei mult supradimensionate de locuri la facultăți comparativ cu numărul de elevi care termină
liceul și promovează examenul de bacalaureat.

Pe lângă aceste premize generale, elementele particulare luate în considerare sunt:
• Facultatea de Ingineria Lemnului face parte din cea mai mare și performantӑ universitate din
regiunea Centru, universitate care traverseazӑ o etapӑ de consolidare instituționalӑ și financiarӑ
(bugetul anual mai mult decât dublat între anii 2012 și 2018; salarizarea mult îmbunӑtӑțită etc.);
• strategia Universității TRANSILVANIA pentru perioada următoare, exprimată prin CARTA
Universității și planul managerial al rectorului, prin care se menține orientarea universității înspre
performanță didactică și științifică, dezvoltarea serviciilor oferite comunitӑții academice și implicarea
în viața cetӑții, creșterea vizibilitӑții naționale și internaționale;
• faptul că Facultatea de Ingineria Lemnului este singura facultate din țară în domeniul ingineriei
forestiere;
• revigorarea producției şi exportului de mobilier şi altor produse finite din lemn;
• numărul tot mai mic de absolvenți de liceu care se îndreaptă spre studii universitare inginereşti în
general şi în particular spre domeniul ingineriei lemnului.
• de asemenea, convingerea subsemnatului este că – cel puțin la momentul actual şi în viitorul
apropiat – societatea românească aşteaptă de la universități (pentru că are mare nevoie !) în primul
rând absolvenți bine pregătiți şi doar în cel de-al doilea rând cercetare de înaltă (sau mai puțin
înaltă) valoare.

OBIECTIVE STRATEGICE, ACŢIUNI
În urma celor arătate anterior, consider că pentru o dezvoltare corespunzătoare a facultăţii în perioada
următoare, sunt prioritare următoarele obiective strategice:
1. Promovarea unui proces de învăţământ modern, corelat cu cerinţele pieţei muncii şi centrat pe
nevoile studenţilor, prin:
-

-

adaptarea planurilor de învăţământ ale programelor de studii acreditate la realităţile economice ale
industriei de profil şi compatibilizarea cu cerinţele cadrului naţional al calificărilor din învăţământul
superior;
propunerea unor noi programe de studii în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii;
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-

adaptarea periodică a programelor analitice în concordanţă cu competenţele cerute viitorilor
absolvenţi;
accentuarea importanţei activităţii de practică a studenţilor;
încurajarea schimburilor didactice (cadre şi studenţi) cu universităţi recunoscute de la nivel
european în vederea compatibilizării ofertei educaţionale.

2. Susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi transfer tehnologic, prin:
-

sprijinirea cercetării ştiinţifice prin cele două centre de cercetare afiliate departamentului PLDPL din
subordinea facultăţii şi aflate în structura ICDT;
sprijinirea cercetării doctorale şi pe bază de contracte cu mediul economic;
susţinerea activităţilor de publicare a lucrărilor ştiinţifice valoroase în Revista PRO LIGNO şi în
Buletinul Universității;
susţinerea demersurilor pentru sporirea vizibilităţii internaţionale a revistei PRO LIGNO şi a celor
pentru indexarea ISI;
organizarea Conferinţelor Ştiinţifice Internaţionale ICWSE cu o periodicitate de 2 ani;
susţinerea promovării de noi conducători de doctorat în domeniul INGINERIE FORESTIERĂ;
sprijnirea cercetării ştiinţifice studenţeşti în vederea organizării anuale a Sesiunilor Ştiinţifice
Studenţeşti cu participare internaţională;
susţinerea cercetării didactice, care să vină în ajutorul activităţii de profil, materializată prin
elaborarea de către cadrele didactice a lucrărilor ştiinţifice necesare activităţii de predare.

3. Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat real şi activ cu studenţii, prin:
-

-

promovarea unui climat de colaborare şi comunicare cu studenţii;
atragerea de venituri extrabugetare pentru susţinerea studenţilor cu probleme sociale;
susţinerea implicării studenţilor în activităţile facultăţii şi în colaborările cu agenţii economici;
sprijinirea activităţilor extracurriculare ale studenţilor de tipul participărilor la Concursul Naţional de
Design de Avangardă sau Festivalul ETNOVEMBER, dar şi Balul Bobocilor, excursiilor de studii
etc.;
promovarea studenţilor cu rezultate foarte bune în activitatea şcolară şi extra-şcolară (premiere,
promovare pe site-ul facultăţii şi/sau broşura facultăţii).

4. Dezvoltarea şi menţinerea unui climat favorabil de formare, dezvoltare şi motivare a resursei
umane, prin:
-

promovarea unui climat de demnitate şi colaborare între membrii facultăţii şi descurajarea
conflictelor şi a atitudinilor necolegiale;
promovarea transparenţei decizionale;
sprijinirea promovării colegilor care îndeplinesc criteriile legale și cele interne ale universitӑţii;
recunoaşterea
şi
recompensarea
cadrelor/personalului
care
depun
o
activitate
deosebită/suplimentară;
o politică de angajări orientată către absolvenţii foarte buni şi spre doctoranzi (în special cei cu
frecvenţă);
sprijinirea profesorilor ajunşi la vârsta pensionării – în limitele legii şi a posibilităţilor financiare –
pentru a continua activitatea didactică şi de cercetare.

5. Promovarea de acţiuni pentru atragerea şi alocarea de resurse financiare suplimentare necesare
funcţionării în condiţii bune a facultăţii, prin:
-

optimizarea activităţilor din cadrul facultăţii prin dimensionarea eficientă a planurilor de învăţământ
corelată cu cea a statelor de funcţii şi cu numărul de studenţi;
atragerea de resurse financiare extrabugetare prin sponsorizări/donaţii, prin promovarea relaţiilor
cu partenerii din mediul economic;
crearea de venituri proprii prin Atelierul şcoală.

6. Dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic şi socio-cultural, prin:
-

promovarea unui program de întâlniri periodice cu factori de decizie din mediul de afaceri;
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-

dezvoltarea de proiecte comune cu parteneri din mediul economic şi socio-cultural;
realizarea de manifestări ştiinţifice (simpozioane, conferinţe etc.) sau de natură comercială
(expoziţii, târguri etc.) organizate în comun;
promovarea de cursuri de perfecţionare pentru specialişti din industrie;
propunerea de servicii de consultanţă pentru societăţi comerciale de profil.

Cele enumerate sunt deosebit de importante din cel puţin trei puncte de vedere:
- ne va ajuta să nu pierdem legătura cu nevoile reale ale industriei în privinţa a ceea ce trebuie să
cunoască un absolvent;
- sporirea vizibilităţii facultăţii;
- beneficiile, inclusiv financiare, pe care facultatea le poate obţine în urma acestor legături.
7. Creşterea vizibilităţii facultăţii la nivel naţional şi internaţional, prin:
-

intensificarea activitӑților de promovare a imaginii facultăţii în licee, în vederea atragerii de cât mai
mulţi tineri absolvenţi de liceu pentru a deveni studenţii noştri;
promovarea imaginii facultăţii în rândul societăţilor comerciale de profil în scopul atragerii de fonduri
extrabugetare prin contracte de cercetare/dezvoltare, sponsorizari, donaţii;
promovarea imaginii facultaţii în mediul academic din ţară şi străinătate prin revista PRO LIGNO,
conferințele ICWSE, proiecte comune, publicare în reviste recunoscute, mobilități etc.);
efectuarea demersurilor pentru indexarea ISI a proceedings-ului conferinței ICWSE;
invitarea unor profesori recunoscuți din strӑinӑtate pentru activitӑți comune didactice și/sau de
cercetare.

Braşov, 10.04.2020
Decan,
Prof.dr.ing. Mihai ISPAS

Prezentul plan operaţional a fost discutat şi aprobat în şedinţa consiliului facultăţii din data de 10.04.2020.
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