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Facultatea de Fizică

Planul Operațional pentru anul 20221

Nr.
crt
.

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

Activități/acțiuni Responsabil Resurse necesare Termen

1 Promovarea activă şi eficientă 
a facultăţii pentru a crește 
interesul absolvenților de liceu
pentru Fizică (Ob. I.0, II.52 )

Promovarea facultății în 10 licee /
crearea unor materiale de promovare 
(videoclipuri, afișe, prezentări ppt.);
 vizite de promovare în cadrul unor licee; 
actualizarea conținutului paginilor web, 
facebook)

Decanul, 
Prodecanul 
responsabil cu 
probleme 
studențești și 
promovarea 
facultății

- financiare: 2000 lei
- umane: 2 cadre 
didactice, 4 studenți

februarie-
aprilie 2022

Organizarea unor evenimente adresate 
elevilor, dar și publicului larg: Fizica de la A 
la Z, Cu mic, cu mare… prin Univers, 
Noaptea cercetătorilor / prezentări în format 
video, conferințe, experimente 
demonstrative, etc.

Prodecanul 
responsabil cu 
probleme 
studențești și 
promovarea 
facultății

- financiare: 5000 lei
- umane: întreaga 
comunitate 
academică

martie-
decembrie 
2022

2 Dezvoltarea activității de 
cercetare științifică (Ob. I.2, 
II.6, IV.10)

Sprijinirea iniţiativelor legate de participarea 
la competiţiile de proiecte de cercetare 
lansate la nivel naţional sau european.

Prodecanul 
responsabil cu 
activitatea de 
cercetare 

- umane: directorii de
departamaent

permanent

Atragerea studenţilor capabili de 
performanţă în activităţile de cercetare 
ştiinţifică desfăşurate în centrele din 
facultate. 

Prodecanul 
responsabil cu 
activitatea de 
cercetare 

- umane: toți membrii
corpului didactic și 
de cercetare

permanent

1 Model creat în baza Strategiei Universității din București: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf
2 Obiectivul din planul strategic al facultății căruia i se asociază

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf
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Sprijinirea publicării de articole în reviste de 
tip open-access din Q1 și Q2, precum și a 
participărilor la conferințe internaționale

Prodecanul 
responsabil cu 
activitatea de 
cercetare 

- financiare: în limita 
bugetului alocat

permanent

3 Planificare și organizare 
eficientă (Ob. I.0, II.6, 
III.7,IV.10)

Organizarea concursurilor pentru ocuparea 
unor poziţii vacante din statele de funcţii ale 
departamentelor şi a concursurilor de 
promovare a cadrelor didactice şi de 
cercetare.

Decanul - nu sunt permanent

Efectuarea unor lucrări de amenajare a 
spațiilor destinate activităților didactice și de 
cercetare sau activităților suport

Administratorul 
șef

- financiare: în limita 
bugetului alocat
- umane: personalul 
tehnic-administrativ

permanent

Definitivarea procesului de evaluare 
periodică a programelor de studii 
universitare de licență

Decanul - umane: 
responsabilii 
programelor de studii

august 2022

4 Implicare socială și 
internaționalizare (Ob. I.0, 
II.5, IV.9, IV.10)

Organizarea, împreună cu alte instituţii 
abilitate, a cursurilor de formare pentru 
învăţământul preuniversitar, organizarea 
examenelor pentru obţinerea gradelor 
didactice II şi I pentru profesorii de Fizică 
din învăţământul preuniversitar.

Prodecanul 
responsabil cu 
probleme 
studențești și 
promovarea 
facultății

- nu sunt permanent

Participarea cadrelor didactice şi 
doctoranzilor la activităţile legate de 
programele de cercetare în colaborare (JINR 
Dubna, CERN Geneva, GSI-FAIR 
Darmstadt)

Decanul, 
Directorii de 
departament

- financiare: în limita 
bugetului alocat

permanent

Identificarea oportunităţilor de colaborare cu 
departamentele și centrele de cercetare din 
consorțiul CIVIS, dezvoltarea colaborărilor 
existente

Responsabilul cu 
activitățile din 
programele 
ERASMUS și 
CIVIS

- financiare: în limita 
bugtului alocat
- umane: directorii de
departament

permanent

Organizarea Școlii de vară de Știință și 
Tehnologie pentru elevi și profesori, 
Măgurele, ediţia 2021.

Decanul, 
Prodecanul 
responsabil cu 
activitatea de 

- financiare: în limita 
bugetului alocat
- umane: membrii 
corpului didactic și 

august 2022
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cercetare de cercetare, 10 
studenți

Derularea de activități în sprijinul unor 
comunități

Prodecanul 
responsabil cu 
probleme 
studențești și 
promovarea 
facultății

- umane:  membrii 
corpului didactic, 10 
studenți

permanent

5 Organizarea unor 
programe/activități de 
sprijinire a studenților 
(Ob.I.2,IV.10)

Activităţi de tutorat, cu precădere la nivelul 
studiilor de licenţă, accentuarea componentei
de evaluare pe parcurs.

Prodecanul 
responsabil cu 
probleme 
studențești și 
promovarea 
facultății

- umane: tutorii 
desemnați pentru 
programele de studii, 
directorii de 
departament

permanent

Asigurarea materialelor utilizate în procesul 
de formare (includerea în planul editorial a 
cursurilor şi îndrumarelor de laborator, 
publicarea materialelor în format electronic 
pe pagini web dedicate).

Decanul - financiare: în limita 
bugetului alocat
- umane: membrii 
corpului didactic și 
de cercetare

permanent

Stabilirea convenţiilor tripartite pentru 
desfăşurarea stagiilor de practică ale 
studenţilor.

Decanul - nu sunt permanent

Decan,

Prof. dr. Lucian Ion


