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INTRODUCERE 
 
   Ca si Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (FMSN) 
împărtăşeşte valorile şi principiile declaraţiei de la Lima asupra Libertăţii Academice şi 
Autonomiei Instituţiilor de Învăţământ Superior(1988), precum şi ale Magna Charta a 
Universităţilor Europene (Bologna, 1988). 
   La realizarea prezentului Plan strategic 2012 – 2016 s-au avut în vedere Strategia 
Lisabona, Programul Naţional de Reforme, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi 
Inovare II (PNCDI-II), Programul Cadru (PC7) ca şi Planul strategic al Universităţii din 
Craiova pentru perioada 2012-2016. 
 

I. MISIUNEA FACULTĂŢII DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 
NATURII 
 

   Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  este o unitate fundamentală a Universitatii 
din Craiova, o componentă esenţială a sistemului educaţional şi, totodată, o facultate de prim 
rang la nivel national. Ea acumulează, prelucrează şi transmite un volum impresionant de 
informaţii,furnizând tinerilor cunoştinţe de specialitate din domeniile fundamentale Chimie, 
Fizică, Geografie, Informatică şi Matematică, schimbându-le sensul vieţii şi rolul lor social. 
   Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  se constituie într-un generator de cunoaştere 
şi competenţe bine adaptate la realităţile societăţii moderne. În acest sens, Facultatea  de 
Matematică şi Ştiinţe ale Naturii şi-a asumat de-a lungul anilor aceste misiuni (fie sub actuala 
compozitie, fie separate cind functiona sub forma a trei facultati distincte), contribuind  la 
dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, la tezaurizarea şi difuzarea valorilor culturii şi 
civilizaţiei, la formarea şi perfecţionarea resurselor umane înalt calificate in zona Olteniei, la 
integrarea contribuţiilor ştiinţifice româneşti în dezvoltarea ştiinţei universale. 
   Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  îşi asumă ca misiuni fundamentale: 
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Academic/educational 
 
• Oferirea de forme şi programe de pregătire performante din domeniile fundamentale  
Chimie, Fizică, Geografie, Informatică, Matematică, adaptate nu doar realităţilor prezentului 
ci şi perspectivelor de dezvoltare ale zonei Olteniei şi chiar ale României; 
• Oferirea de parcursuri personalizate de pregătire şi formare profesională, dezvoltate cu 
contribuţia şi în interacţiune cu beneficiarii potenţiali; 
• Dezvoltarea unui sistem de pregătire şi formare la distanţă, adresat celor cu dorinţă 
de dezvoltare profesională şi personală, dar cu mobilitate geografică şi disponibilitate 
temporală mai reduse (datorate şi problemelor de infrastructură sau constrânse de obligaţii 
profesionale sau personale); 
• Dezvoltarea formării continue şi stimularea învăţării pe toată durata vieţii, în concordanţă 
cu dinamica societăţii şi a mediului economic românesc şi european. 
 
Cercetare: 
 
• Contribuţii la integrarea cercetării româneşti din domeniile Chimie, Fizica, Geografie, 
Informatică şi Matematică cu cea europeană prin parteneriate şi participarea în comun la 
programe şi competiţii de cercetare europene şi mondiale; 
• Combinarea  cercetării fundamentale cu cea aplicativă,  în raport cu priorităţile actuale cât şi 
cu perspectivele şi strategiile sale de evoluţie. 
 
Economic: 
 
• Satisfacerea cerinţelor mediului economic în materie de specialişti printr-un proces 
educaţional interactiv, în care actorii economici să fie implicaţi atât în decizie cât şi în 
execuţie/aplicare; 
• Oferirea de soluţii la problemele cu care se confruntă mediul economic; 
• Contribuţii la valorificarea avantajelor competitive ale economiei româneşti; 
• Oferirea unui cadru de colaborare între actori economici cu interese şi acţiuni convergente 
în materie de soluţii inovative aplicabile pentru Domeniile Chimie, Fizica, Geografie  şi 
Informatică. 
 
Societal: 
 
• Crearea unei punţi către România de mâine prin contribuţii la proiectarea strategică a 
evoluţiei viitoare a ţării; 
• Contribuţii la integrarea şi întărirea poziţiei Universitatii din Craiova în Europa şi în lume, 
prin valorificarea atuurilor culturale, naturale şi competitive; 
• Contribuţii la evoluţia comunităţii academice de la poziţia reactivă actuală la asumarea unui 
rol proactiv în societatea românească; 
• Răspuns la nevoile şi aşteptările societăţii româneşti şi comunităţii locale şi regionale; 
• Dezvoltarea personalităţii tinerilor prin valorificarea potenţialului individual; 
• Cultivarea spiritului civic şi cetăţenesc, a normelor şi valorilor morale, spiritului etic şi 
voluntariatului. 
 
 
 
 
II. STRATEGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
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DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN PERIOADA 2012 – 2016 
 
Preambul 
 
   Strategia cercetarii stiintifice la nivelul Facultatăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  este 
în strinsă legatură cu strategia acestei activităţi la nivelul Universităţii din Craiova şi a CNCS. 
   Conform misiunii asumate prin Carta proprie, Universitatea din Craiova este o instituţie de 
învăţământ superior care îşi propune să contribuie la progresul ştiinţelor fundamentale şi 
aplicative prin cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic. 
   Strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada 2012-2016 se încadrează în strategia naţională 
şi în contextul european, iar cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar 
în care se realizează politicile în domeniu sunt stabilite prin  “Regulamentul de organizare şi 
coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică în Universitatea din Craiova”. 
   Strategia cercetării ştiinţifice se elaborează de către fiecare department constitutiv al 
facultăţii, se supune apoi aprobării Consiliului Profesoral al facultăţii, se transmite către  
Consiliul Cercetării Ştiinţifice şi este aprobată de către Senatul universitar. 
   Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii de Matematică şi 
Ştiinţe ale Naturii  este în strînsă legatură cu cel al Universităţii din Craiova care este asigurat 
de Departamentul de cercetare şi management programe (DCMP), iar relaţiile cu mediul 
economic sunt gestionate de Departamentul de relaţii cu mediul socio-economic şi cultural 
(DR-MESC), ambele subordonate Prorectorului cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii cu mediul 
economic. 
 

A. Obiective generale ale strategiei privind cercetarea ştiinţifică 
 

   Strategia cercetării ştiinţifice de la Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii vizează: 
A.1. Definirea obiectivelor în domeniul cercetării, inovării şi dezvoltării tehnologice în cele 
patru domenii : Chimie, Fizica, Geografie, Informatică şi Matematică; 
A.2. Asigurarea unei baze pentru elaborarea, evaluarea şi actualizarea politicilor în domeniile 
Chimie, Fizica, Geografie, Informatică şi Matematică; 
A.3. Dezvoltarea resursei umane pregătită pentru activitatea de cercetare ştiinţifică; 
A.4. Modernizarea infrastructurii de cercetare, în domeniile Chimie, Fizica, Geografie, 
Informatică şi Matematică. 
 

B. Obiectivele specifice 
 

• Modernizarea managementului cercetării ştiinţifice pentru creşterea capacităţii 
instituţionale 
 
B.1. Eficientizarea activităţii celor 9 Centre stiintifice de cercetare din cadrul Facultăţii de 
Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  :  
1. CHIMIE APLICATĂ 
2. ELECTROCHIMIE ŞI COROZIUNE 
3. CHIMIE ANALITICĂ 
4. FIZICĂ TEORETICĂ 
5. CENTRUL DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ ŞI IMPLEMENTAREA 
MATERIALEOR 
6. CENTRUL DE CERCETARE ÎN INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ 
7. CENTRUL DE CERCETĂRI AVANSATE ÎN INFORMATICA APLICATĂ 
8. CENTRUL DE ANALIZĂ NELINIARĂ ŞI APLICAŢII 
9. CENTRUL DE CERCETARE-INOVARE ÎN TURISM REGIONAL 
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B.2. Adaptarea regulamentului privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de 
transfer tehnologic în Universitatea din Craiova la domeniile Chimie, Fizica, Geografie, 
Informatică şi Matematică precum şi a unor planuri operaţionale anuale; 
B.3. Crearea unui sistem eficient de sprijin logistic al cercetătorilor care să asigure gestiunea 
resurselor umane şi materiale, optimizarea evidenţei veniturilor realizate din contracte; 
B.4. Informatizarea proceselor de colectare a datelor referitoare la rezultatele proprii obţinute 
în activitatea de cercetare ştiinţifică; 
B.5. Aplicarea de politici financiare stimulative faţă de cercetătorii din centrele de cercetare 
din cadrul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii acreditate la nivel national de către  
CNCS, instituirea unui mediu permisiv pentru promovarea/dezvoltarea cercetărilor de 
excelenţă; 
B.6. Evaluarea periodică a rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul 
domeniilor  Chimie, Fizica, Geografie, Informatică şi Matematică. 
 
• Dezvoltarea resurselor umane 
 
B.7. Încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice desfăşurate de cercetători tineri, studenţi 
masteranzi şi doctoranzi, încadrarea a cît mai multi doctoranzi pe poziţii de asistenţi de 
cercetare; 
B.8. Atragerea de cercetători cu experienţă şi postdoctoranzi din ţară şi străinătate; 
B.9. Utilizarea eficientă a fondurilor atrase prin activităţi de cercetare, inovare şi transfer 
tehnologic pentru stimularea materială a cercetătorilor cu rezultate remarcabile. 
 
• Dezvoltarea infrastructurii de cercetare 
 
B.10. Utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare existente în cadrul celor cinci 
departamente ale Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe Exacte, prin stimularea creării de 
laboratoare cu utilizatori multiplii; 
B.11. Lărgirea accesului la infrastructuri de cercetare din universitate, eventual din  ţară şi 
străinătate prin  parteneriate cu agenţi economici şi instituţii de învăţământ şi cercetare; 
B.12. Susţinerea activităţii de modernizare a bazei materiale a cercetării; 
 
• Creşterea performanţei şi vizibilităţii ştiinţifice 
 
B.13. Consolidarea şi extinderea ariei tematice pentru cercetarea de excelenţă; 
B.14. Dezvoltarea colaborărilor cu specialişti din alte universităţi sau institute de cercetare de 
prestigiu din ţară şi străinătate; 
B.15. Stimularea activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării prin participarea la 
manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact 
ridicat, editarea de cărţi în edituri naţionale şi internaţionale; 
B.16. Sprijinirea departamentelor şi a centrelor de cercetare din cadrul facultatii  pentru 
organizarea unor simpozioane ştiinţifice, seminarii, congrese şi conferinţe cu participare 
internaţională; 
B.17. Îmbunătăţirea calităţii Analelor  proprii şi recunoaşterea acestora pe plan 
internaţional în vederea obţinerii de cotare ISI. 
 
• Creşterea volumului de fonduri atrase prin cercetare 
 
B.18. Sprijinirea cercetătorilor pentru creşterea calitativă şi cantitativă a aplicaţiilor 
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depuse în competiţiile de granturi locale, naţionale şi internaţionale; 
B.19. Stimularea spiritului de lucru în echipă şi a activităţilor de cercetare interdisciplinară; 
B.20. Creşterea numărului de contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici; 
B.21. Sprijinirea formării în jurul departamentelor facultăţii a unor poli de excelenţă/ 
competitivitate la nivel regional. 
 
Domenii şi direcţii prioritare de cercetare 
 
   Domeniile şi direcţiile prioritare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul 
Facultatii de Stiinte Exacte  se vor stabili având în vedere rezultatele obţinute de grupurile de 
cercetare, prevederile Strategiei naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării 
pentru perioada 2007-2013 (HG 217/2007), precum şi Strategia europeană  pentru perioada 
2014 – 2020 (Europe 2020). 
   Stabilirea domeniilor de excelenţă la nivel instituţional se va realiza pe baza unor evaluări 
interne organizate de Consiliul Cercetării Ştiinţifice (CCS) de la Universitatea din Craiova. 
   Consiliul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii va  proceda  la autoevaluări care să  
conducă la o ierarhizare a direcţiilor de cercetare, astfel încît să identifice domeniile proprii 
de excelenţă din cadrul facultăţii. 
 
Monitorizarea şi evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică 
 
   Monitorizarea şi evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică se bazează pe indicatori de 
performanţă specifici sistemului naţional, precum şi pe indicatorii adoptaţi de Senatul 
universitar în contractul de management încheiat cu rectorul instituţiei. 
 
 
 

I. PROCESUL ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Preambul 
 
Comunitatea academică a Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii din cadrul 
Universităţii din Craiova a cunoscut o permanentă evoluţie pe parcursul celor şase decenii de 
existentă  a Universităţii din Craiova, oferind tinerilor condiţii de pregătire în cele 4 domenii 
fundamentale : Chimie, Fizica, Geografie, Informatică şi Matematică în cadrul celor 3 cicluri 
de invaţământ : studii universitare de licenţă, master  şi doctorat, într-o paletă de specializari 
foarte largă. 
 

a) Studii universitare de licenţă 
 

   În prezent, Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii oferă posibilitatea pregătirii în 7 
domenii de licenţă cu 12  specializări. Numărul studenţilor la specializările de licenţă la 
inceputul anului universitar 2012/2013 (cînd departamentul de Geografie nu făcea parte din 
FMSN) a fost de 908, actualmente fiind mult mai mare. 
   Din anul universitar 2009/2010 la studiile universitare de licenţă există doar specializări 
organizate în sistemul Bologna. 
 

b) Studii universitare de masterat 
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   Studiile universitare de masterat ocupă un loc important în oferta de programe de studii a 
Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. În prezent, se oferă posibilitatea pregătirii în 6  
domenii cu 8  programe de masterat. Numărul studenţilor la specializările de master era la 
inceputul anului universitar 2012-2013 (cînd Departamentul de Geografie nu făcea parte din 
FMSN), de 349, dintre care 315  finanţaţi de la bugetul statului, iar 34  se autofinanţează. 7  
dintre aceşti studenţi erau străini, 2 finanţaţi de la bugetul de stat şi 5  în regim de 
autofinanţare. Actualmente numărul masteranzilor este mult mai mare. 
 

c) Studii universitare de doctorat 
 

   In cadrul Universitatii din Craiova functioneaza trei scoli doctorale, una dintre acestea fiind 
Scoala Doctorala de Ştiinte Exacte.Chiar la nivel national aceasta se numără printre cele mai 
importante Scoli de doctorat din România, ţinînd cont atît de numărul mare de domenii în 
care este acreditată să organizeze doctorat (Chimie, Fizică şi Matematică), cît şi de numărul 
conducătorilor de doctorat atestaţi (12) 
   La începutul anului universitar 2012-2013 numărul doctoranzilor a fost  de 20  dintre care 
20  finanţaţi de la bugetul statului, iar 14 la taxă. Exista decît 2 doctoranzi străini.  
   Din acestă statistică rezultă clar că trebuiesc depuse eforturi mari de a atrage cît mai mulţi 
studenţi străini către domeniile facultăţii noastre la toate ciclurile de învaţământ !  
 

d) Formare continua 
 

   Facultatea de Matematica şi Ştiinţe Exacte dispune de o structură de formare continuă, care 
oferă, în acord cu cerinţele pieţei, o largă paletă de cursuri post-universitare, de conversie 
profesională, de specializare sau perfecţionare. 
   Iată o listă acestora : 
- Chimia produselor cosmetic şi farmaceutice 
- Conversie în Ştiinţe I , conversie în Ştiinţe II 
- Optică şi Opteometrie 
- Informatică aplicată şi programare 
- Conversie în Matematică I, Conversie în Matematică II. 
Se vor face eforturi ca în perioada 2012-2016, numărul acestor programe să crească. 
 
       e) Pregătire metodico-pedagogică şi perfecţionarea cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar din domeniile Chimie, Fizică, Geografie,Informatică şi 
Matematică 
 
   Această pregătire pentru studenţii Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, se va 
realiza  în cadrul “Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei” care, pe de o parte, susţine 
pachetul de discipline psiho-pedagogice a căror parcurgere se constituie în condiţie 
obligatorie pentru ocuparea de posturi didactice în învăţământul preuniversitar şi în cel 
superior, iar pe de altă parte, asigură perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar, în vederea conferirii gradelor didactice specifice: gradul didactic II, gradul 
didactic I. 
 
Obiective strategice pentru perioada 2012 – 2016 
 
   În perioada vizată, acţiunile de management privind procesul de învăţământ sunt menite să 
susţină obiectivul strategic general de creştere a performanţelor activităţilor educaţionale 



7	  |	  P a g e 	  
	  

oferite de Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, în scopul integrării depline în 
spaţiul European al Învăţământului Superior. 
   Principalele obiective urmărite la nivelul facultăţii, al departamentelor componente ca şi al 
programelor de studii sunt: 
 
A . Îmbunătăţirea ofertei educaţionale: 
 
A.1. Păstrarea şi consolidarea programelor de studiu existente în prezent în cadrul 
Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii; 
A.2. Adaptarea specializărilor existente şi extinderea ofertei educaţionale ţinând seama 
de necesităţile de pe piaţa muncii şi de strategia de dezvoltare economică şi socială a 
României, precum şi de tendinţele pe plan mondial; 
A.3. Consolidarea şi extinderea specializărilor cu predare în limbi de circulaţie internaţională 
(engleză şi/sau franceză), la toate nivelurile (licenţă, master, doctorat) pentru a putea atrage 
mai mulţi studenţi străini în universitate şi pentru a permite mobilitatea studenţilor promovată 
prin diversele programe international (în special ERASMUS); 
A.4. Dezvoltarea de programe de studii integrate, în parteneriat cu universităţi româneşti 
şi europene (cu precădere la nivel de master şi doctorat) care să conducă şi la obţinerea de 
diplome comune; 
A.5. Diversificarea ofertei educaţionale (extinderea cursurilor opţionale, orientarea spre 
educaţia continuă, noi oferte la studii post-universitare etc.), ţinând cont şi de aspectele 
financiare; 
 
B. Promovarea unor programe educaţionale corelate cu piaţa muncii. 
 
B.1. Utilizarea parteneriatului cu mediul de afaceri şi social pentru obţinerea feedback- 
ului necesar corelării programelor educaţionale; 
B.2 Continuarea dezvoltării parteneriatelor cu firme de profil din ţară în vederea stimulării 
interesului acestora pentru dezvoltarea învăţământului în domeniile Chimie, Fizică, 
Geografie, Informatică, Matematică, atragerii de resurse materiale şi asigurării unor condiţii 
din ce în ce mai bune pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor şi integrării 
rapide a acestora pe piaţa muncii; 
B.3. Realizarea unui registru de evidenţă în care absolvenţii consemnează dacă programul 
urmat le-a permis sau nu inserţia rapidă pe piaţa muncii. 
 

C. Îmbunătăţirea actului educational 
 

C.1. Îmbunătăţirea permanentă a planurilor de învăţământ în concordanţă cu cerinţele 
impuse de Uniunea Europeană, de programul acesteia în domeniul învăţământului superior 
privind structurarea pe cicluri şi cu noile tendinţe pe plan mondial în domeniile de pregătire 
oferite de Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii; 
C.2. Corelarea programelor analitice în condiţiile noilor planuri de învăţământ şi ţinând 
cont de tendinţele dezvoltării economice şi tehnologice actuale; 
C.3 Promovarea în procesul de învăţământ a tehnologiilor educaţionale moderne prin 
continuarea dotării sălilor de curs cu mijloace multimedia corespunzătoare ; 
C.4. Elaborarea şi asigurarea materialelor didactice pentru toate tipurile de activităţi 
(curs, seminar, laborator, proiect) şi utilizarea facilităţilor oferite de tehnologia WEB; 
C.5. Reducerea gradului de încărcare a cadrelor didactice, ceea ce va conduce la 
creşterea calităţii procesului de învăţământ şi alocarea unui timp mai mare activităţii de 
cercetare ştiinţifică; 
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C.6. Menţinerea la un nivel adecvat a numărului de locuri finanţate de la buget şi a 
numărului de locuri cu taxă, repartizate judicios pe specialităţi, astfel încât să nu fie 
afectată calitatea prestaţiei didactice şi nici sursele de finanţare ale activităţilor din 
universitate; 
C.7. Adaptarea examenului de admitere la specificul Facultatii de Stiinte Exacte, în vederea 
selecţionării de candidaţi bine pregătiţi, capabili să se integreze în activităţile specifice din 
facultatea noastra. 
 
D. Utilizarea mecanismului de management al calităţii şi creşterea performanţelor 
actului educational 
 
D.1. Constituirea in cadrul facultatii a  unui Departament de Diagnoză Socială care să facă 
anual legătura între oferta educativă şi cererea reală de educaţie şi formare profesională 
existentă 
pe piaţa muncii. 
D.2. Monitorizarea pierderilor pe parcursul formării iniţiale precum şi pe parcursul  formării 
postuniversitare pentru a corecta polarizarea intereselor pe termen lung a celor ce vin în 
contact cu oferta educativă propusă de Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. 
D.3. Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă, în contextul strategiei calităţii. 
 
E. Extinderea sistemului de pregătire prin master şi doctorat; 
 
E.1. Propunerea de noi programe de master în acord cu cerinţele pieţei muncii şi solicitărilor 
angajatorilor; 
E.2. Pregătirea condiţiilor şi realizarea evaluării periodice  de către Agenţia Română  de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior  a tuturor programelor de studiu din facultate, 
contribuind astfel la  menţinerea acreditării Universităţii din Craiova cu calificativul „grad de 
încredere ridicat”; 
E.3. Dezvoltarea Şcolii  Doctorale de Stiinte Exacte  în cele trei domenii domenii 
fundamentale, iar pentru Chimie, Geografie şi Informatică, depunerea de  eforturi pentru a 
avea noi conducători de doctorat;  
E.4 Stimularea activităţii de doctorat, în primul rând la doctoranzii  formei cu frecvenţă. 
E.5. Atragerea de fonduri structurale şi de cercetare în vederea creşterii calităţii şi eficienţei 
programelor de studii doctorale şi a mobilităţii doctoranzilor, precum şi pentru asigurarea 
unor stagii de practică de calitate pe tot parcursul studiilor universitare; 
E.6. Stimularea doctoratelor in cotutela precum şi a celor  multidisciplinare. 
 
F. Promovarea educaţiei continue 
 
F.1. Reluarea  activităţii  de Învăţământ la Distanţă (ID) şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă 
(IFR) – in special la Informatică şi Geografie astfel încât să se asigure o flexibilitate crescută 
a acestuia, ca şi creşterea calităţii programelor ID şi IFR; 
F.2. Înfiinţarea şi dezvoltarea unor noi centre de studii teritoriale, în zone care 
constituie oportunităţi de dezvoltare pentru Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. 
Acestea vor facilita furnizarea programelor de instruire la distanţă şi instruire cu frecvenţă 
redusă 
pentru solicitanţii din zona respectivă; 
F.3. Introducerea de noi programe de formare continuă şi de învăţare de-a lungul întregii vieţi 
la cererea cetăţenilor, firmelor şi instituţiilor; 
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F.4. Continuarea oferirii de discipline metodico-pedagogice în formatul flexibil  practicat cu 
succes până în prezent; 
F.5. Formarea resurselor umane şi dezvoltarea infrastructurii pentru educarea adulţilor prin 
proiecte naţionale şi europene. 
F.6. Continuarea modernizării laboratoarelor facultatii  prin alocarea de fonduri bugetare şi 
atragerea de fonduri suplimentare (venituri proprii, sponsorizări, parteneriate cu firme de 
profil etc.). 
 
 
IV. INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ, IMPLICAREA, CONSILIEREA ŞI 
ORIENTAREA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE 
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 
 
A. Creşterea gradului de implicare a studenţilor în activităţile desfăşurate în 
Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 
 
A.1. Atragerea şi integrarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activităţile de 
cercetare desfăşurate în centrele de cercetare existente în cadrul facultăţii; 
A.2. Stimularea doctoranzilor cu frecvenţă în desfăşurarea unor activităţi didactice 
aplicative (seminar, laborator, proiect); 
A.3. Sprijinirea organizării sesiunilor ştiinţifice studenţeşti; 
A.4. Sprijinirea participării studenţilor la diverse manifestări ştiinţifice şi concursuri 
studenţeşti naţionale şi internaţionale; 
A.5. Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor internaţionale prin care să se asigure 
creşterea mobilităţii internaţionale a studenţilor; 
A.6. Continuarea suplimentării burselor de mobilitate internaţională pentru studenţi 
utilizând şi fonduri proprii ale facultăţilor, fonduri obţinute prin sponsorizări sau 
parteneriate cu diverse companii; 
A.7. Generalizarea organizării anuale a festivităţilor de înmânare a diplomelor 
absolvenţilor la nivelul tuturor departamentelor facultăţii ; 
A.8. Implicarea organizaţiilor studenţeşti în organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
cazare în căminele studenţeşti; 
A.9. Eficientizarea activităţii studenţilor în procesul de evaluare a cursurilor, seminariilor, 
lucrărilor practice şi a prestaţiei academice a cadrelor didactice. 
A.10. Implicarea studenţilor în promovarea imaginii facultăţii. 
A.11. Sprijinirea studenţilor cu rezultate deosebite în plan academic şi promovarea în 
mass-media a performanţelor acestora. 
A.12. Flexibilizarea programului de lucru cu publicul al secretariatelor şi a programului 
sălilor de lectură de la Biblioteca universităţii la nevoile studenţilor. 
A.13. Asigurarea accesului on-line al studenţilor la suporturile de curs gratuite, conform 
Codului Studentului. 
A.14. Optimizarea sistemului de informare a studenţilor cu privire la acţiunile desfăşurate 
la nivel instituţional. 
 
B. Eficientizarea activităţii de consiliere şi orientare profesională 
 
B.1. Colaborarea cu echipa C.C.O.P. de la nivelul universitatii careva întocmi rapoarte de 
evaluare psihologică individuală, stabilind: profilul candidatului, raportul de adecvare cu 
postul 
vizat, raportul de ierarhizare a candidaţilor pentru un post. 
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B.2. Vor fi programate şedinţele de consiliere pe grupuri de studenţi, destinate creşterii 
capacităţii de adaptare (în special a studenţilor din anul I) la exigenţele mediului 
academic, exerciţii destinate creşterii capacităţii de gestionare a stresului provocat de 
sesiunile de examene (Managementul stresului, Managementul timpului, Managementul 
informaţiei şi al învăţării). 
B.3. Se vor organiza training-uri pe diferite teme ca de exemplu Comunicare şi relaţionare 
interpersonală, Ingredientele unei prezentări de succes ş.a., respectiv workshop-uri 
interactive pe o varietate de teme: Cum să scrii un CV, Cum să te prezinţi la un  interviu. 
B.4. Broşura „Ghidul candidatului” va fi reeditată anual pentru a oferi informaţii despre 
programele de studiu ale celor 5 Departamente din cadrul facultatii , cu scopul fundamentării 
deciziei potenţialilor candidaţi, pe baza unei consultaţii adecvate în alegerea rutei 
profesionale individuale, în contextul sistemului european de credite transferabile şi al 
curriculumului universitar. 
B.5. Va fi realizată o sinteză a concluziilor reieşite din chestionarul  „Studiu individual 
privind opţiunea elevilor claselor terminale”, aplicat anual la elevi de liceu, urmând ca 
aceasta să fie prezentată în Consiliul Profesoral. 
B.6. Proiectele „Caravana Învăţământului Oltean” şi „Zilele Porţilor Deschise”, derulate 
anual, vor fi perfecţionate, în scopul promovării eficiente a oferte educaţionale a Facultatii de 
Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, în contextul sistemului european de credite transferabile şi 
al curriculumului universitar 
B.7. Studenţilor le vor fi prezentate informaţii privind oportunităţile oferite de programele de 
mobilitate internaţională, modalitatea de accesare a burselor de mobilitate, criteriile de 
selecţie şi modul de raportare a activităţilor întreprinse în cadrul universităţilor partenere. 
B.8. Colaborarea în cadrul proiectului Voluntariat – Sigur Angajat, proiect în cadrul căruia se 
vor crea parteneriate consolidate între organizatori şi mediul de afaceri local în vederea 
facilitării accesului la training specializat pentru studenţii beneficiari, pentru ca, mai apoi, 
aceştia să returneze oportunitatea oferită prin activităţi de voluntariat în scopul comunităţii. 
De asemenea, se vor elabora şi edita broşuri “Paşi spre o carieră de succes prin voluntariat” 
B.9. In colaborare cu C.C.O.P. şi organizaţiile studenţeşti din universitate, se  vor  derula 
acţiuni 
vizînd dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale pentru tineri: 
antreprenoriat, grafică digitală,web design, scrierea proiectelor de finanţare, activitate în 
cadrul ONG-urilor, etc. 
 
C. Monitorizarea inserţiei absolvenţilor şi gestiunea previzională a solicitărilor pieţei 
muncii 
 
C 1. Se realizează anual evaluări statistice privind inserţia socio-profesională la toate 
nivelurile de studii - LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT, în vederea identificării 
feedback-ului absolvenţilor Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii cu privire la 
studiile superioare absolvite, ulterior prezentându-se rapoartele intermediare / finale către 
conducerea 
universităţii. 
C 2. Se vor dezvolta şi consolida reţele de bune practici în vederea colectării unor date, 
atît din mediul academic, cît şi din mediul socio-economic, în vederea prezentării unor 
rapoarte de gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii. 
 
D. Sprijinirea studenţilor pentru soluţionarea problemelor sociale şi implicarea 
acestora în acţiuni sociale, culturale şi sportive 
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   Se va colabora cu Departamentul pentru Problemele Sociale ale Studenţilor (DPSS), ca 
structură integrată şi subordonată Prorectorului 3, responsabil cu Managementul Economic şi 
Financiar şi Probleme Sociale ale Studenţilor, ce coordonează serviciul social al Universităţii, 
aşa cum este stabilit prin Art. 130 din Carta Universităţii din Craiova. 
   Mentionam ca DPSS acordă sprijin şi consultanţă studenţilor pe probleme sociale în relaţia 
cu 
reprezentanţii facultăţilor şi universităţii, susţine şi popularizează în rândul studenţilor 
acţiunile sociale, culturale şi sportive, cu respectarea principiilor, drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute în Art. 125 şi Art. 126 din Carta Universitatii din Craiova. 
   Acţiunile DPSS se adresează cu prioritate studenţilor şi vizează interconectarea acestora 
cu structurile facultăţii şi universităţii pe linia rezolvării problemelor sociale ale acestora. 
 
Obiectivele generale: 
 
D.1. Sprijinirea activităţilor sociale, culturale şi sportive organizate de către studenţi; 
D.2. Colaborarea cu organizaţiile studenţilor legal înfiinţate din facultate  în vederea 
evidenţierii şi soluţionării problemelor sociale; 
D.3. Colaborarea cu organizaţiile studenţilor din facultate  în activitatea de elaborare şi 
aplicare a codurilor şi regulamentelor ce privesc activitatea studenţilor; 
D.4. Implicarea organizaţiilor studenţeşti existente la nivel de facultate  în desfăşurarea 
activităţilor de cazare în căminele studenţeşti, în organizarea taberelor studenţeşti. 
 
Obiective specifice: 
 
- Participarea la elaborarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea 
din Craiova, conform Art. 34 şi Art. 126, alin (1), din Carta Universitatii din Craiova ; 
- Susţinerea studenţilor în înfiinţarea în cadrul facultăţii sau a universitatii de cluburi, 
cenacluri, ateliere, cercuri, formaţii sportive şi artistice, conform Art. 126, alin (3), din Carta 
Universitatii din Craiova ; 
- Participarea la elaborarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi 
cantinelor studenţeşti, cu implicarea organizaţiilor studenţeşti din universitate în organizarea 
şi desfăşurarea activităţii de cazare în căminele studenţeşti; 
- Susţinerea organizaţiilor studenţeşti din facultate  în implicarea în acţiuni de voluntariat; 
- Implicarea în derularea eficientă a programelor sociale adresate studenţilor prin intermediul 
Ministerului Educaţiei Nationale , pentru acordarea taberelor studenţeşti, burselor sociale şi 
altor programe propuse de către MEN pentru sprijin financiar acordat anumitor categorii de 
studenţi; 
- Sprijinirea logistică şi materială a activităţilor cultural-educative organizate de către 
studenţi, prin intermediul organizaţiilor studenţeşti legal înfiinţate din facultate ; 
- Acordarea de sprijin şi consultanţă studenţilor pentru soluţionarea problemelor de natură 
socială şi colaborarea cu ceilalţi reprezentanţi ai universităţii pe linia soluţionării problemele 
sociale ale studenţilor. 
 
V. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 
 
Obiective generale: 
 
- Creşterea performanţelor academice ale facultăţii prin deschiderea constantă şi decisă către 
valorile educaţionale, ştiinţifice, culturale şi morale mondiale; 
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- Promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti în contextul societăţii globalizate şi a 
unităţii în diversitate; 
- Elaborarea şi implementarea unei strategii coerente de colaborare externă, prin prioritizarea 
integrării în spaţiul european al învăţământului superior şi în aria europeană a cercetării 
ştiinţifice; 
- Asigurarea unei imagini academice pozitive la nivel naţional şi international 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. 
 
Obiective specifice: 
 
- Structurarea şi coordonarea activităţii pentru punerea în sinergie a tuturor actorilor mediului 
academic (studenţi, cadre didactice şi actori instituţionali). 
- Dinamizarea modului de lucru cu  Prorectoratului de Relaţii Internaţionale şi Imagine 
Academică, în vederea sporirii eficienţei şi obţinerii unor rezultate semnificative 
cuantificabile prin : numărul de mobilităţi studenţi şi cadre didactice, numărul de acordur de 
colaborare instituţională, numărul de parteneriate specifice; număr de publicaţii la Editura 
Universitaria; număr de publicaţii şi emisiuni de promovare a imaginii instituţionale; 
- Sporirea eficacităţii comunicării interne la nivel instituţional prin dinamizarea procesului de 
comunicare internă; 
- Sporirea eficacităţii comunicării externe la nivel instituţional prin actualizarea permanentă a 
site-urilor departamentelor. 
 
 
 
 
 
 

A. Relaţii internationale 
 

Obiective generale: 
 
A.1. Dezvoltarea de acorduri instituţionale de colaborare externă pentru accentuarea 
vizibilităţii europene a facultăţii printr-o strategie coerentă conform prevederilor Art. 172 din 
Carta Universităţii din Craiova; 
A.2. Consolidarea şi extinderea relaţiilor academice cu instituţii de învăţământ superior 
similare din America,Asia, Africa şi America de Sud; 
A.3. Participarea la programele de cooperare europeană şi euro-atlantică conform Art. 174 
din Carta Universităţii din Craiova privind modalităţile de cooperare internaţională; 
A.4. Continuarea procesului de afiliere la asociaţii academice internaţionale de prestigiu; 
A.5. Întărirea relaţiilor de colaborare cu organizaţii de tip Fulbright, AUF, British Council, 
Institutul Cultural Francez ; 
A.6. Colaborarea cu lectoratele străine existente la nivelul Universităţii din Craiova conform 
Art. 177 din Carta Universităţii din Craiova 
A.7. Dezvoltarea programelor comunitare: Erasmus-Socrates, Jean-Monnet, Tempus IV şi 
restructurarea lor; 
F. Organizarea de cursuri şi şcoli de vara in domenii specifice ale  facultatii (conform Art. 
176 din Cartea Universităţii din Craiova) ; 
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A.8. Dezvoltarea unui mecanism instituţional de prezentare a Facultatii de Matematică şi 
Ştiinţe ale Naturii  în străinătate şi de publicitate a punctelor sale de atractivitate prin 
participarea la manifestări academice  internaţionale de profil; 
A.9. Multiplicarea numărului de acorduri ERASMUS viabile (learning şi training mobility 
pentru studenţi, teaching staff mobility şi training mobility pentru profesori). 
A.10. Organizarea de schimburi de bune practici cu universităţi naţionale şi internaţionale 
performante în activitatea de relaţii internaţionale. 
 
Obiective specifice: 
 
- Actualizarea şi optimizarea unei pagini de „Relaţii internaţionale” pe site-ul facultăţii; 
- Menţinerea şi încheierea de noi acorduri între universitate şi/sau facultăţi ale universităţii cu 
structuri similare, consorţii academice (în special cu consortiul Universitaria format din 
Universitatile din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timisoara şi ASE Bucureşti), institute de cercetare ale 
Academiei din specificul facultăţii , etc.; 
- Cooptarea de specialişti din străinătate în vederea participării la manifestările ştiinţifice 
organizate de facultate, în calitate de profesori asociati sau ca membri în comisiile de 
doctorat. 
 
 
 
B. Publicaţii şi mijloace de informare la nivel institutional 
 
   Colaborarea cu Departamentul de Publicaţii şi Mijloace de Informare (DPMI) , ca structură 
integrată şi subordonată Prorectoratului Relaţii Internaţionale şi Imagine Academică, care 
presupune o dinamică identitară asertivă, cu menţinerea şi accentuarea în perspectivă a 
rolului informativ şi formativ complex al departamentului.  
DPMI are misiunea de a promova toate activităţile Universitatii din Craiova  prin publicaţii, 
contribuind astfel la conturarea şi vizibilitatea brandului Universitatea din Craiova pe plan 
naţional şi în străinătate. 
DPMI organizează, coordonează şi controlează activitatea privind informarea şi realizarea 
publicaţiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor audiovizuale de promovare a instituţiei. 
Acţiunile DPMI se adresează cu prioritate studenţilor, elevilor şi părinţilor acestora, 
angajatorilor, precum şi mediului academic naţional şi internaţional (cf. Art 182 din Carta 
Universităţii din Craiova). Activitatea departamentului vizează interconectarea la nivel 
macrosocial, mezoinstituţional şi microindividual prin canale de comunicare variate şi 
materiale 
promoţionale adaptate nevoilor şi intereselor publicului ţintă. 
 
Obiectivele generale: 
 
B.1. Asigurarea oportunităţii şi eficienţei reacţiei DPMI în domeniul publicaţiilor şi 
mijloacelor de informare la nivelul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii; 
B.2. Amplificarea gradului de identificare instituţională a angajaţilor şi studenţilor Facultatii 
de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  prin mecanisme de branding intern (promovarea 
misiunii, a viziunii şi a valorilor Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  la nivel 
intrainstituţional şi asigurarea coeziunii interne); 
B.3. Sunt definite  şi utilizate drept publicaţii şi mijloace de informare următoarele: 
(1) Publicaţii, republicarea sau publicarea revizuită a unor publicaţii anterioare 
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(monografia Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, broşura de prezentare a Facultăţii 
de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, etc.); 
(2) Publicaţii produse prin mijloace de desktop publishing (inclusiv buletine periodice de 
informare şi documentare); 
(3) Imprimate promoţionale şi alte articole de merchandising; 
(4) Clipuri publicitare, scurt-metraje, documentare ; 
(5) Mape de prezentare, broşuri, flyere, afişe, cărţi de vizită; 
(6) CD-uri, DVD-uri cu şi despre Facultatea de Stiinte Exacte; 
(7) Pagini de Internet; 
(8) Evenimente; 
(9) Marketing direct. 
 
Postul de televiziune Tele U 
 
B.4. Difuzarea de emisiuni cu caracter ştiinţific, academic şi cultural de promovare a 
imaginii facultăţii ; 
B.5. Realizarea de clipuri publicitare pentru promovarea tuturor acţiunilor desfăşurate la 
nivelul departamentelor sau a facultăţii. 
 
Obiective specifice: 
 
- Realizarea de broşuri, pliante, publicaţii promoţionale în limba română şi în limbi sttrăine 
cu specificul Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. 
- Colaborarea cu Centrul de traduceri în limbi străine de la nivelul Universităţii din Craiova 
care asigură traducerea documentelor de prezentare ale facultăţilor, a site-ului Universităţii şi 
a paginilor web ale facultăţilor. 
 
C. Relaţii publice şi imagine academică la nivel institutional 
 
   Imaginea instituţională a Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii este obiect de 
patrimoniu, o etichetă de calitate ce asigură  prezentarea şi reprezentarea pozitivă ca strategie 
de gestionare performantă la nivel instituţional. Fluxul informaţional, multimodal, transparent 
şi corect dirijat, generează orizonturi de interpretare favorabilă, facilitează şi amplifică 
procesul de comunicare prin  cristalizări cognitive, afective şi atitudinale ale publicului ţintă. 
 
Obiective generale: 
 
C.1. Asigurarea unui cadru comunicaţional fluid, transparent, coerent, corect, credibil, 
nediscriminatoriu şi eficient, menit să consolideze încrederea populaţiei ţintă în Facultatea de 
Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, să conducă la o percepţie internă şi externă realistă asupra 
activităţii instituţiei în ansamblu,ca furnizor de educaţie, cercetare şi formare continua in 
domenii fundamentale precum Chimia, Fizica, Geografia, Informatica şi Matematica, precum 
şi de servicii către mediul socio-economic; 
C.2. Amplificarea vizibilităţii regionale, naţionale şi internaţionale a Facultăţii de Matematică 
şi Ştiinţe ale Naturii  prin mecanisme de branding extern (promovarea misiunii, a viziunii şi a 
valorilor Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii la nivel interinstituţional) şi cooptarea 
de noi audienţe; 
C.3. Stimularea excelenţei individuale prin prezentarea realizărilor unor personalităţi 
academice marcante ale facultăţii; 
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Colaborarea cu Editura Universitaria 
 
C.4. Promovarea cercetării ştiinţifice din universitate prin Editura Universitaria prin 
publicarea unor lucrări de referinţă şi de maximă actualitate din  domenii de baza ale 
Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii; 
C.6. Extinderea ariei de difuzare a publicaţiilor cu caracter ştiinţific prin integrarea în reţele 
de difuzare la nivel naţional; 
C.7. Asigurarea unei vizibilităţi naţionale şi internaţionale a publicaţiilor Editurii 
Universitaria prin participări la târguri naţionale şi internaţionale de profil; 
C.8. Asigurarea unei politici dinamice şi coerente de traducere din şi în limba română a unor 
lucrări representative din domeniile Chimie, Fizică, Geografie, Informatică şi Matematică. 
 
Obiective specifice: 
 
- Stabilirea de relaţii de colaborare cu mass media locală, regională şi naţională; 
- Diseminarea corectă şi în timp real a evenimentelor educaţionale, ştiinţifice, culturale şi 
socio-economice organizate de Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii; 
- Actualizarea şi mentenanţa portalului facultatii ; 
- Definirea standardelor de identitate vizuală a materialelor de prezentare a Facultatii de 
Matematică şi Ştiinţe ale Naturii. 
 
 
VI. MANAGEMENTUL ACADEMIC ŞI ADMINISTRATIV 
 
Obiective: 
 
A. Eficientizarea managementului resurselor umane în domeniile didactic şi de 
cercetare 
 
A.1. Elaborarea şi aplicarea unor standarde minimale de calitate pentru recrutarea şi 
promovarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facukltatii de Stiinte Exacte; 
A.2. Optimizarea raportului dintre posturile de professor/conferentiar şi respectiv asistent 
/lector; 
A.3. Îmbunătăţirea raportului număr cadre didactice/număr posturi la procentul 
corespunzător standardelor de calitate ARACIS; 
A.4. Promovarea personalului pe principii de competenţă profesională şi academică  în 
concordanţă cu spiritual Legii Educaţiei naţionale 1/2011; 
A.5. Atragerea de cadre tinere, valoroase şi asigurarea unor facilităţi atractive pentru 
motivarea rămânerii lor în facultate ; 
A.6. Sprijinirea promovării pe posturi superioare a cadrelor didactice care îndeplinesc 
condiţiile de promovare; 
A.7. Folosirea gradaţiilor de merit pentru a stimula persoanele care contribuie la buna 
rezolvare a unor sarcini în cadrul facultăţii; 
A.8. Continuarea stimulării valorilor inclusiv prin acordarea de salarii diferenţiate pe baza 
criteriilor de evaluare aprobate de Senatul Universităţii; 
A.9. Generalizarea şi permanentizarea evaluării disciplinelor şi a prestaţiei cadrelor didactice 
de către studenţi, prin utilizarea unor chestionare specifice, aprobate de Senatul Universităţii 
din Craiova. 
 
B. Creşterea performanţei managementului resurselor umane în sectorul didactic auxiliar 
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B.1. Stabilirea mai clară a atribuţiilor personalului didactic auxiliar şi stimularea iniţiativei şi 
a responsabilităţii personale; 
B.2. Planificarea resurselor umane; 
B.3. Evaluarea personalului; 
B.4. Educarea şi perfecţionarea; 
B.5. Motivarea performanţelor. 
 
 
 
 
 
C. Măsurile complementare adoptate pentru desăvârşirea acestor direcţii strategice vor 
urmări: 
 
C.1. Flexibilizarea schemelor de personal administrativ, tehnic şi auxiliar în concordanţă 
cu necesităţile facultatii; 
C.2. Continuarea procesului de întocmire de proceduri de lucru care să permită funcţionarea 
eficientă a serviciilor administrative, circulaţia completă şi corectă a informaţiei la nivelul 
instituţiei pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor facultăţii  şi a stabilirii sarcinilor 
personalului tehnic şi auxiliar; 
C.3. Promovarea unei politici de formare şi perfecţionare care să permită mobilitatea internă 
a personalului din administraţie în condiţiile Legii nr.1/2011 şi a autonomiei universitare. 
 
D. Atragerea de fonduri europene 
 
   Se va amplifica colaborarea cu Departamentul de fonduri europene de la nivelul 
universităţii care este un departament operaţional ce coordonează accesarea şi implementarea 
fondurile europene prin programele POS DRU, Programe de Cooperare teritorială, precum şi 
prin alte programe europene relevante. 
   Scopul final al acestei colaborări constă în stimularea generală a activităţii de elaborare 
şi implementare a activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor în vedere accesării 
fondurilor europene. 
 
Obiective generale 
 
D.1. Creşterea vizibilităţii Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  ca actor instituţional 
în atragerea de fonduri europene în plan regional, naţional şi european; 
D.2. Intensificarea relaţiilor de colaborare cu autorităţile de management, unităţile de 
implementare, organismele regionale, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii 
şi organizaţii cu competenţe în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene, 
precum şi cu entităţi similare din străinătate; 
D.3. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea şi implementarea 
proiectelor europene; 
D.4. Iniţierea, promovarea şi concilierea colaborării inter şi multidisciplinare pentru 
realizarea şi implementarea proiectelor europene. 
 
Obiective specific 
 
- Verificarea periodică a calendarului lansărilor de competiţii de proiecte europene 
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în vederea accesării fondurilor în timp real; 
- Creşterea gradului de accesare a fondurilor europene în următoarea perioadă; 
- Compatibilizarea strategiilor de dezvoltare de proiecte europene printr-un sistem 
integrat la nivelul universităţii. 
 
 
 
 
VII. BAZA MATERIALĂ 
 

A. Perfecţionarea şi extinderea sistemului informatic 
 

   Facultatea de Matematică şi ştiinţe ale Naturii  beneficiază de un sistem informatic evoluat, 
care permite procesarea informaţiilor din diverse compartimente şi pune la dispoziţie rapoarte 
cu rezultate specifice zonei de interes. Perfecţionarea sistemului informatic al facultatii va 
necesita acţiuni privind arhitectura reţelei informatice, tehnologia de comunicaţie, nivelul 
aplicaţiilor software şi perfecţionarea personalului. 
A.1. Modernizarea nodurilor de conexiune, a terminalelor şi a aplicaţiilor va asigura servicii 
superioare cadrelor didactice, studenţilor şi compartimentelor administrative: 
- comunicarea rapidă şi vehicularea unui volum mare de date între diversele 
locaţii, distribuite în teritoriu, ale facultatii; 
- utilizarea optimă a paginilor web a Departamentelor componente; 
- accesul la informaţii cu caracter didactic existente în paginile web (suporturi de curs şi 
laborator); 
- accesul rapid la reţeaua Internet, din toate locaţiile facultatii ; 
- accesarea bazei de date a Bibliotecii universitare; 
- utilizarea unor puncte de acces la informaţie, finanţate de AUF; 
- oferirea serviciului de poştă electronică extins pentru întregul personal al 
facultatii ; 
- consultarea on-line a datelor privind evidenţa studenţilor; 
- editarea automată a principalelor documente privind studenţii şi absolvenţii 
ciclurilor de studii universitare; 
- urmărirea încasării taxelor, inclusiv pentru şcolile doctorale; 
- eliminarea vehiculării inutile a documentelor de plată, cât şi a redundanţei în urmărirea 
acestora; 
- gestionarea distribuită a datelor şi administrarea directă a site-ului de către personalul 
compartimentelor implicate în furnizarea informaţiilor. 
A.2. În privinţa reţelelor de calculatoare, se va urmări migrarea către tehnologia wireless, 
cel puţin pentru sălile ce conţin aglomeraţii mari de calculatoare (de ordinul zecilor). 
   Implementarea acestei soluţii, aflată în faza pilot, va continua, ţinând seama de timpul 
redus de instalare, de avantajele economice şi logistica pe care le oferă. 
A.3. Reabilitarea, consolidarea sau reparaţia capitală a unui corp de clădire sau a unei 
săli, va fi acompaniată de lucrări adecvate privind „infrastructura curenţilor slabi”, 
adică de plantarea partiţiilor corespunzătoare ale reţelelor informatice, de telefonie şi de 
monitorizare – alarmare. 
A.4. Strategia dezvoltării infrastructurii informatice şi de telefonie va ţine seama de 
avantajele oferite de tehnologia VOIP (voce transmisă prin protocoale internet), ce permite 
folosirea reţelei internet pentru efectuarea convorbirilor telefonice urbane, interurbane şi 
internaţionale la preţuri extrem de mici. 
A.5. Generalizarea utilizării tehnicii de calcul în toate spatiile facultatii  se va efectua  prin: 
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- achiziţionarea echipamentelor de calcul necesare, cu arhitectură de ultimă 
generaţie; 
- achiziţionarea de software profesional, licenţiat, corespunzător etapei de dezvoltare a 
tehnicii de calcul; 
- extinderea folosirii de utilitare şi aplicaţii soft „open source”, gratuite care nu necesită 
licenţă (Platforma Linux, Open Office). 
A.6. Ulterior deschiderii celui de-al doilea „Punct de acces la informaţie (PAI)”, în 
sediul din Lăpuş al Bibliotecii universitare, cu finanţare din partea AUF, se va 
căuta atragerea unor fonduri europene pentru realizarea „abonamentelor de investigaţie 
on-line”, ce vor permite cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor facultatii să acceseze 
cataloage ale unor institute de informaţie academică, să comande copii ale unor lucrări 
ştiinţifice, inclusiv teze de doctorat şi rapoarte ale unor stagii de cercetare. 
 
C. Dezvoltarea Bibliotecii Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 
C.1. Atragerea unui număr cît mai mare de utilizatori în activitatea ştiinţifică şi culturală 
din cadrul Bibliotecii prin: 
a) accentuarea vizibilităţii fondului de publicaţii (tipărit şi electronic) în spaţiul 
virtual prin înscrierea în cataloage naţionale şi internaţionale partajate; 
b) transparenta în desfăşurarea activităţilor Bibliotecii; 
c) adaptarea programului de lucru în funcţie de necesităţile utilizatorilor; 
d) actualizarea informaţiilor si aducerea lor la cunoştinţa persoanelor interesate printr-o 
politică de marketing eficientă. 
C.2. Îmbunătăţirea accesului la informaţii specializate prin: 
a) creşterea ponderii bazelor de date şi a resurselor electronice; 
b) achiziţia de noi echipamente performante care să asigure accesarea şi 
investigarea informaţiilor; 
c) promovarea unei politici de cunoaştere a intereselor cititorilor, prin chestionare 
şi interviuri; 
d) punerea la dispoziţia utilizatorilor de tutoriale şi ghiduri; 
e) înfiinţarea de noi spaţii aferente Bibliotecii (săli de lectura cu acces liber la raft). 
C.3. Analizarea corectă şi planificarea gestiunii colecţiilor din bibliotecă prin: 
a) dezvoltarea unei politici de achiziţii de carte şi periodice în funcţie de solicitările 
departamentelor facultatii; 
b) decongestionarea depozitelor active de carte prin intermediul procesului de selecţie; 
c) inventarierea periodică a colecţiilor de publicaţii conform legislaţiei in vigoare; 
C.4. Promovarea imaginii Bibliotecii prin. 
a) participarea la proiecte naţionale şi internaţionale; 
b) asigurarea prezenţei Bibliotecii în cadrul organismelor naţionale şi internaţionale; 
c) punerea în valoare a colecţiilor speciale (tip standarde) prin promovarea lor în mediul 
economic si social; 
d) promovarea schimbului de experienţă cu instituţii similare din străinătate; 
e) diseminarea informaţiilor din spaţiul UE prin intermediul Centrului de Documentare 
Europeană. 
 
 
VIII. CONSOLIDAREA ROLULUI FACULTATII DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINTE 
ALE NATURII ÎN VIAŢA SOCIO-ECONOMICĂ A REGIUNII 
 
   Universitatea din Craiova susţine creşterea investiţiilor în capitalul uman şi combaterea 
excluziunii sociale, prin corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare durabilă, 
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plecând de la analiza celor trei piloni: dezvoltare economică, dezvoltare socială şi protecţia 
mediului. Universitatea nu mai funcţionează doar ca o entitate dedicată cunoaşterii, ci adoptă 
o mare deschidere către mediul socio-economic, având la bază cunoaşterea profundă a 
nevoilor potenţialilor beneficiari de formare. 
   La nivelul Universităţii din Craiova s-a creat Departamentul de Relaţii cu mediul socio-
economic şi cultural (DR-MESC) care are ca principală misiune dezvoltarea şi monitorizarea 
activităţilor de colaborare cu mediul socio-economic şi cultural. 
 
 
Obiectiv general 
 
Transferul de cunoştinţe, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei pe piaţa 
muncii, a satisfacerii cererii de competenţă a mediului socio-economic şi cultural. 
 
Obiective specifice 
 
A. Stimularea dezvoltării parteneriatului dintre instituţie şi mediul socio-economic şi 
cultural 
 
A1. Asigurarea interfeţei dintre Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  şi mediul 
socio-economic prin promovarea unor programe de cercetare care să răspundă cerinţelor 
pieţei pentru retehnologizare, restructurare şi modernizare; 
A2. Crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de asistenţă 
tehnică, consultanţă etc. prin lansarea ofertei facultatii  în mediul socio-economic şi cultural, 
pe de o parte şi identificarea nevoilor / aşteptărilor specifice mediului socioeconomic şi 
corelarea lor cu oferta facultatii, pe de altă parte; 
A3. Implicarea facultatii  şi a partenerilor în programele ACPART care vizează dezvoltarea 
unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior; 
A4. Utilizarea parteneriatului cu mediul de afaceri şi social pentru obţinerea feedbackului 
necesar corelării programelor educaţionale; 
A5. Stimularea interesului unor firme de profil din ţară şi implicarea acestora în dezvoltarea 
învăţământului în domeniile de vârf oferite de facultate  (participare în comisiile de licenţă şi 
disertaţie, prezentarea unor module de curs, seminarii, conferinţe); 
A6. Atragerea unor agenţi economici importanţi (ex. Renault Technologie Roumanie, 
Pirelli Tyres Romania, Hella,  etc.) în susţinerea financiară a unor programe de formare, 
mastere 
sau cursuri postuniversitare; 
A7. Realizarea în comun de aplicaţii la programe europene care oferă posibilitatea obţinerii 
unor intership-uri pentru studenţi, în vederea organizării unor stagii practice în ţară şi în 
străinătate. 
A8. Identificarea unor colaborări cu agenţi economici din străinătate în vederea organizării 
unor programe de practică a studenţilor finanţate din fonduri europene, cum ar fi componenta 
de plasamente ERASMUS. 
A9. Promovarea unor proiecte de colaborare cu agenţi economici şi universităţi din ţară şi 
din străinătate care să se încadreze în axele prioritare ale Agenţiei Universitare a 
Francofoniei (ex: inserţie profesională, stagii de practică pentru licenţă, stagii de 
cercetare pentru masteranzi şi doctoranzi.) 
 

B. Programe de formare adaptate cerinţelor pieţii muncii 
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B1. Promovarea unor module de pregătire a formatorilor (formare de formatori) pentru 
diferite domenii, conform solicitării agenţilor economici; 
B2. Identificarea cererilor agenţilor economici pentru formarea personalului din Regiunea 
Sud-Vest Oltenia din domeniile facultatii; 
B3. Promovarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile care dezvoltă programe de formare, 
cum ar fi: Camera de Comerţ şi Industrie, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, Inspectoratele şcolare etc. 
 
C. Sprijinirea dezvoltării personale a studenţilor în perspectiva inserţiei pe piaţa 
Muncii 
 
C1. Stabilirea împreună cu partenerii din mediul socio-economic a unui portofoliu de teme de 
cercetare pentru studenţi (proiecte de diplomă / disertaţie în cotutelă); 
C2. Introducerea unor module de curs opţionale care să răspundă cerinţelor pieţei muncii; 
C3. Implicarea partenerilor din mediul economic şi socio-cultural în desfăşurarea activităţii 
de practică a studenţilor şi dezvoltarea astfel la studenţi a aptitudinilor legate de experienţa de 
muncă (hard skills) necesare integrării rapide a acestora pe piaţa muncii; 
C4. Promovarea stagiilor personalizate în vederea realizării proiectelor / lucrărilor de diplomă 
şi a disertaţiilor, pe baza unor teme formulate în colaborare cu reprezentanţi ai mediului 
economic şi socio-cultural; 
C5. Realizarea de întâlniri periodice cu angajatorii din zona Sud-Vest Oltenia în cadrul 
cărora să fie prezentate performanţele absolvenţilor universităţii în vederea asigurării inserţiei 
lor profesionale pe piaţa muncii; 
C6. Promovarea ofertelor de locuri de muncă (portofoliu de oferte) în vederea creşterii 
gradului de inserţie a absolvenţilor. 
 

C. Consolidarea rolului Facultatii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  în viaţa socio-
economică a regiunii 
 

D1. Promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de 
proiecte comune, adresate comunităţii; 
D2. Participarea la dezvoltarea în continuare a Centrului de transfer tehnologic din 
universitate, care să asigure o legătură mai puternică cu mediul economic; 
D3. Dezvoltarea de centre de analiză, consultanţă, evaluare şi audit care să ofere servicii 
mediului economic şi social la nivel regional şi naţional; 
D4. Dezvoltarea de colaborări cu agenţii economici şi autorităţile locale şi regionale prin 
crearea unor poli de competitivitate. 
D5. Identificarea unor colaborări în cadrul Consorţiului Regional Sud Vest Oltenia (ADR, 
Asociaţia Patronatelor, Camera de Comerţ şi Industrie, AJOFM, Inspectoratele şcolare Dolj, 
Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi.) 
 

Decan Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, 
Prof.univ.dr. Dumitru Buşneag 


