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Raport la Planul Operational al Facultatii de Litere pe anul 2018

Denumire Obiectiv/ Acţiune
1.6. Elaborarea şi afişarea pe site-ul Universităţii din Oradea a Planului
Operaţional al facultăţilor pentru anul 2018

1.14. Implementarea sistemului de management pe baza gestiunii
riscurilor

1.15. Raportare către MEN pentru finanţarea de bază şi suplimentară a
UO

1.17. Autorizarea de noi domenii de doctorat

1.18. Organizarea de manifestări științifice instituționale prilejuite de anul
omagial ”55 de ani Universitatea din Oradea” și „100 de ani Romania”
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Grad/Mod de realizare+
Justificări
Realizat. Planul Operational
al Facultatii de Litere pe anul
2018 a fost elaborat si afisat
pe
site-ul
facultatii
/
universitatii.
Realizat. Procedura pentru
Managementul
riscurilor
(SEAQ PLK-U 13) a fost
dezbatuta la nivelul facultatii.
In cazul Facultatii de Litere
nivelul
de
risc
este
nesemnificativ si nu necesita
implementarea unor masuri
specifice de control.
Realizat.
Toate
cadrele
didactice din cele trei
departamente ale Facultatii de
Litere au raportat rezultatele
cercetarii pentru finantarea de
baza si suplimentaraa UO.
Realizat. In cadrul Scolii
doctorale
filologie
s-a
autorizat noul domeniu de
doctorat ‚’teologie’.
Realizat. Studentii Facultatii
de Litere s-au implicat in
evenimentul
institutional
’Úniversitatea
sarbatoreste
centenarul Marii Unirii’, din
29.11.2018.
A fost de asemenea lansat

Denumire Obiectiv/ Acţiune

2.6. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor
didactice şi a disciplinelor de studiu de către studenţi, reflectarea în
Rapoartele de Autoevaluare.

2.7. Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a prestaţiei cadrelor
didactice şi a disciplinelor de studiu (autoevaluare, evaluare în
departament), reflectarea în RAE.

2.10. Elaborare Plan de ameliorare în urma Raportului de audit intern
academic

2.11. Înființare laborator de analiză, cercetare și formulare de strategii
inovatoare de predare/învățare care implică personalul didactic și
studenții. (numai pentru Fac. SSU)

Grad/Mod de realizare+
Justificări
volumul aniversar ’’55 de ani
de filologie oradeana’ aparut
la Editura UO, coordonator,
T. Mateoc
Realizat.
Procedura
de
evaluare a CD de catre
studenti a fost aplicata
semestrial si rezultatele au
fost incluse in Rapoartele de
evaluare.
Realizat.
Fisele
de
autoevaluare confirmate si
evaluarea
CD
si
a
disciplinelor de studiu in
departamente au fost incluse
in RAE elaborate pentru
vizitele ARACIS.
Realizat. Raportul de audit
intern nu nu a stabilit expres
necesitatea elaborarii unui
Plan de ameliorare.
------------

Realizat.
Directorii
de
departament, prodecanul şi
decanul au urmărit permanent
gradul de operaţionalizare a
activităţilor didactice, cu
aplicarea
procedurilor
3.1. Verificarea operaţionalizării activităţilor didactice. Măsuri şi
specifice ce vizează Fisa
sancţiuni
postului, Fişa disciplinei,
Metodologia examenului de
finalizare a studiilor, Criteriile
pentru evaluarea lucrării de
licenţa/disertaţie, Metodologia
de admitere etc
Realizat. Toate Planurile de
invatamint de la programele
3.2. Auditarea planurilor de învăţământ ale programelor de studii de licenta si master au fost
universitare de licenţă şi master
auditate de catre CAI, iar
inadvertentele
au
fost
remediate.
3.3. Traducerea paginilor web ale facultăţilor în limba engleză
Partial
realizat.
Site-ul
Facultatii de Litere este partial
tradus si in limba engleza
urmind ca traducerea integrala
sa fie finalizata in anul curent.
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Grad/Mod de realizare+
Justificări
Realizat. Studentii straini (in
prezent
18)
urmeaza
programul Limba romana-An
pregatitor, in al cincilea an de
functionare.
de asemenea
3.4. Diversificarea ofertei educaţionale în limba engleză pentru toate Scolarizam
studenti europeni si nonnivelele, în vederea atragerii de studenţi străini
europeni prin programele
Erasmus + la specializarile in
limbi
straine:
engleza,
franceza, germana
Denumire Obiectiv/ Acţiune

3.5. Asigurarea desfăşurării activităţii de practică în colaborare cu mediul
socio-economic.

3.6. Elaborarea materialelor didactice proprii pentru programele de studii
deficitare. Fiecare facultate va elabora planul propriu de editareactualizare a cursurilor astfel încât să fie acoperite la zi, programele de
studii pe care le coordonează. Utilizarea resurselor alocate pentru achiziţii
carte, în scopul tipăririi în cadrul UO şi achiziţiei cursurilor proprii.

Realizat.
Prin
natura
programelor de studii şi a
profilului facultăţii, studenţii
efectuează stagii de practică
pedagogică în şcoli şi licee in
cooperare cu DPPPD şi
Inspectoratul şcolar
Exista
de
asemenea
parteneriate cu licee,. Teatrul
Regina Maria, Biblioteca
Judeterana, BUO., firme de
traduceri etc.
Partial realizat. Nu toate
cursurile de specialitate sunt
editate. Exista un plan de
elaborare a acestor materiale
cu termen de realizare anul
2019.

Nerealizat. In anul 2018 nu
am reusit scoaterea la concurs
a
unui
post
propus
(Conferentiar, Departamentul
de limba si literatura romana)
3.9. Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în vederea ca urmare a neincadrarii in
acoperirii posturilor din statele de funcţii cu personal didactic titular, criteriile privind scoaterea la
conform cadrului legislativ.
concurs a posturilor didactice
pe perioada nedeterminata, a
reducerii numarului de norme
din PI si a restrictiilor privind
dimenionarea formatiilor de
studii.
Partial realizat. Principalul
3.10. Verificarea existenţei ca şi anexă la Planurile de Învăţământ a angajator, Inspectoratul scolar
confirmării de consultare a angajatorilor
judetean, are un reprezentant
in Comisia pentru elaborarea
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Denumire Obiectiv/ Acţiune

3.11. Introducerea programelor de studiu în RNCIS

3.13. Traducerea Fişelor de disciplină în limba engleză

3.14. Încărcarea materialelor didactice pe platforma e-learning (Moodle)
și/sau pe site-ul facultății

4.2. Elaborarea de proiecte pentru finanţare din programele naţionale şi
internaţionale, având ca scop dezvoltarea infrastructurii dedicate
activităților de cercetare, dezvoltare, inovare

4.20. Sprijinirea activităţilor cercurilor de cercetare studenţeşti şi
implicarea studenţilor în procesele de cercetare.

4.21. Organizarea de sesiuni ştiinţifice studenţeşti. Organizarea de
concursuri profesionale şi sprijinirea participării la manifestări similare
din alte centre universitare.

6.13 Dezvoltarea şi promovarea în rândul studenţilor a activităţilor
culturale, artistice şi sportive organizate de facultăţile de profil din
universitate.

6.19. Acordare de credite transferabile pentru activităţile de voluntariat.
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Grad/Mod de realizare+
Justificări
PI
Realizat. Toate programele
de studii au fost introduse in
RNCIS
Partial realizat. Procesul de
traducere a FD in limba
engleza este in desfasurare si
are ca termen de finalizare
luna iunie, 2019
Partial realizat. O parte a
materialelor didactice sint
incarcate pe platforma elearning.
Ele
parvin
studentilor si prin postarea pe
grupurile de discutii sau retele
de socializare constituite la
nivel de grupa/an de studiu/
specializare.
Partial realizat. Facultatea de
Litere este implicata in
proiectele POCA si ROSE
Realizat. Exista cinci cercuri
studentesti
la
nivelul
facultatii. Studentii doctoranzi
si masteranzi sint implicati in
activitatea stiintifica si de
cercetare.
Realizat. Studentii participa
cu regularitate la Sesiunile
stiintifice
din
cadrul
saptaminii
stiintifice
a
Universitatii din Oradea. La
concursul
de
traduceri
organizat de Institutul francez
din Bucuresti s-a obtinut un
premiu III, iar la cel organizat
de Universitatea de Vest din
Timisoara (lb.engleza), doua
premii doi si o mentiune.
Realizat. Studentii facultatii
de Litere se implica in
activitati culturale, artistice si
sportive
organizate
de
facultatile de profil din
universitate si de asemenea in
proiecte
de
activitati
extracuriculare finantate de
catre minister.
Realizat.
Studentilor
implicati in activitati de

Grad/Mod de realizare+
Justificări
voluntariat li se acordas
credite transferabile.
Realizat. Facultatea de Litere
mentine
o
legatura
permanenta
cu
principalul
6.23. Crearea şi menținerea legăturii permanente cu mediul economic şi
dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu organizațiile publice/private pentru angajator, Inspectoratul scolar
sprijinirea integrării absolvenților pe piața muncii şi alte activităţi judetean, cu birouri de
specifice.
traduceri, call-centers si alti
angajatori adecvati profiluli
facultatii.
Denumire Obiectiv/ Acţiune
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