UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
CÂMPULUNG MUSCEL
RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE ECONOMICE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015-2016
Conform documentelor de învățământ întocmite și existente la facultate și a proceselor verbale
întocmite în perioada aferenta anului universitar 2015-2016, Consiliul Departamentului de
Științe Economice a urmărit realizarea obiectivelor prevăzute în planul de activități.
Astfel, principalele probleme urmărite, discutate și soluționate au fost următoarele pe luni
calendaristice:
În luna octombrie 2015:
1)Elaborarea planului operațional al departamentului pentru anul universitar 2015-2016;
2)Stabilirea derulării ședințelor de departament (o dată pe lună);
3)Discutarea și avizarea programelor analitice la fiecare disciplină din programa de învațământ
la cei 3 ani de studii de licență și de 2 ani la cele de masterat, conform noilor cerințe ale
ARACIS;
4)Discutarea și avizarea fișelor și calendarelor disciplinelor conform cerințelor ARACIS;
5)Discuții preliminare cu privire la direcțiile de acțiune ale activității de cercetare științifică
pentru perioada 2015-2020;
În luna noiembrie 2015:
1)Actualizarea fișelor posturilor pentru fiecare membru din departament, cu noile sarcini
rezultate din anul universitar în curs de desfășurare;
2)Discutarea stadiului îndeplinirii sarcinilor privind asigurarea bazei materiale de învățământ
de către cadrele didactice și personalul administrativ din departament (secretariat, bibliotecă,
librărie, administrator);
În luna decembrie 2015:
1)Analiza stadiului realizării sintezelor, testelor pentru evaluarea pe parcurs și pentru sesiunea
din ianuarie-februarie 2016;
2)Stadiul elaborării de către studenti și masteranzi a proiectelor cerute la această disciplină din
planul de învățământ la cele două forme de studii;
În luna ianuarie 2016:
1)Realizarea fișelor de autoevaluare ale cadrelor didactice din departament pentru anul
universitar 2014-2015;
2)Avizarea tematicii lucrărilor de licență și de disertație la fiecare disciplină pentru anul
universitar 2015-2016, din cadrul cărora se pot alege astfel de lucrări de către studenți și
masteranzi;
3)Analiza stadiului pregătirii examenelor din sesiunea de iarnă (ianuarie – februarie 2016)
pentru studenți și masteranzi și a celor de licență și master pentru cei care finalizează aceste
studii în această perioadă;
4)Discutarea și stabilirea măsurilor privind actualizarea cursurilor pentru semestrul II/20152016;
5)Analiza stadiului activității de cercetare științifică din facultate și măsuri ce trebuie întreprinse
pentru pregătirea Conferinței cu participare internațională din luna mai 2016;
În luna februarie 2016:
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1)Analiza rezultatelor obținute de studenți și masteranzi la examenele din sesiunea din iarnă
din ianuarie - februarie 2016;
2)Analiza rezultatelor obținute de studenți și masteranzi la examenele de licență și disertație
prevăzute în sesiunea din februarie 2016;
Astfel, la programul de studii universitare de licență în specializarea „Contabilitate și
informatică de gestiune”, la proba 1 și proba 2 s-au înscris un număr de 8 absolvenți, din care
au promovat această probă un număr de 7 absolvenți. Din aceștia, 3 studenți înscriși sunt de la
Râmnicu Vâlcea și au promovat examenul 2 studenți.
La programul de studii universitare de licenta în specializarea “Finante si Banci” nu am avut
studenți înscriși pentru examen nici la proba 1 nici la proba 2.
La examenul de disertație s-a înscris 1 student, care a promovat examenul.
3)Analiza modului de realizare a sintezelor, a altor documente didactice și a testelor de evaluare
pe parcurs la disciplinele din semestrul II a acestui an universitar și postarea pe site-ul facultății
și în conținutul platformei Blackboard a tuturor documentelor de curs în sprijinul studenților și
masteranzilor;
În luna martie 2016:
1)Analiza măsurilor ce trebuie întreprinse pentru buna desfășurare a activităților didactice și
administrative în semestrul II al acestui an universitar și îmbunătățirea cursurilor și/sau
manualelor de către cadrele didactice titulare;
2)Analiza măsurilor ce trebuie întreprinse pentru popularizarea facultății pe plan local și
regional pentru atragerea de noi studenti în anul univeritar următor (actiuni organizate cu
directorii si cadre didactice de la liceele din zonă; desfășurarea în luna aprilie 2016 a acțiunii
„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii altfel”; prezentarea la liceele din zona, de către cadrele
noastre didactice a activitatii facultatii in ultimii ani; confectionarea si distribuirea de pliante si
alte materiale publicitare specifice; anunturi publicitare la posturile de radio și televiziune
locale; postarea pe site-ul facultății a aspectelor definitorii din activitatea facultății noastre);
3)Organizarea și implicarea studenților în activități ce presupun discuții libere cu angajatorii și
cu cadrele didactice pentru o mai buna cunoaștere reciprocă ;
În luna aprilie 2016:
1)Discutarea și avizarea programului definitiv al conferinței, finalizarea aspectelor
organizatorice și financiare legate de această manifestare științifică, analiza stadiului pregătirii
Conferinței cu participare internațională organizată de Centrul de Cercetări Economice Aplicate
din facultate în luna mai 2016, atragerea și implicarea mai intensă a studenților și masteranzilor
în această acțiune de cercetare științifică;
3)Analiza stadiului pregătirii măsurilor necesare efectuării de către studenți și masteranzii a
practicii de specialitate prevăzute în programa de studii pentru anul universitar 2015-2016;
4)Organizarea Zilele portilor deschise intitulate "Succesul pas cu pas" în cursul lunii aprilie
2016;
În luna mai 2016:
1)Analiza modului de desfășurare a Conferinței cu participare internațională organizată de
Centrul de Cercetări Economice Aplicate din facultate, în luna mai 2016;
2)Examinarea stadiului derulării acțiunilor pentru popularizarea facultății pe plan local și
regional pentru atragerea de noi studenți în anul univeritar următor: diversificarea unor relaţii
mai strânse cu instituţii mass-media din zonă; prezenţa activă a cadrelor didactice în unităţi de
învăţământ preuniversitar din zonă;
3)Analiza evaluării activității didactice și științifice a fiecărui cadru didactic din departament,
în anul universitar 2015-2016 pe baza fișelor de autoevaluare, evaluarea colegială și evaluare
prestației didactice a cadrelor din departament, efectuată de studenți și masteranzi, pe baza unor
chestionare specifice;

2

4)Analiza și validarea propunerilor pentru organizarea sesiunii de examen din semestrul
II/2015-2016;
În luna iunie 2016:
1)Analiza stadiului pregătirii și derulării examenelor cu studenții și masteranzii din sesiunea
din vară (iunie-iulie 2016) a anului universitar 2015-2016 și măsuri ce se impun pentru buna
pregătire a examenelor de licență și disertație din luna iulie 2016;
În luna iulie 2016:
1)Analiza rezultatelor obținute de studenții și masteranzii facultății la examenele de licență și
disertație din luna iulie 2016;
Astfel, la programul de studii universitare de licență în specializarea „Contabilitate și
informatică de gestiune”, la proba 1 și la proba 2 s-au înscris un număr de 27 absolvenți din
care au promovat aceste probe un număr de 24 absolvenți.
La programul de studii universitare de licenta în specializarea “Finante si Banci” nu am avut
studenți înscriși pentru examen nici la proba 1 nici la proba 2.
La examenul de disertație s-au înscris 31 de absolvenți care au promovat examenul în totalitate.
2)Analiza stadiului înscrierii studenților și masteranzilor în noul an universitar 2016-2017 și
măsuri ce se impun pentru intensificarea acestei activități în perioada următoare;
3)Evaluarea cadrelor didactice în mod transparent și cu luarea în considerare a tuturor
activităților prin care s-au implicat în buna funcționare a facultății;
4)Discutarea și aprobarea raportului anual al Consiliului Departamentului pe anul universitar
2015-2016 (în vederea evaluării și aprobării lui de către Consiliului Facultății);
5)Discutarea propunerilor de cadre didactice pentru comisiile de licență și disertație pentru
sesiunea de restanță din luna septembrie 2016 și a comisiilor de admitere a noilor studenți în
anul universitar 2016-2017, în vederea aprobării lor de către conducerea universității;
6)Stadiul pregătirii examenelor din sesiunea de restanță din luna septembrie 2016 pentru
studenți și masteranzi și a celor de licență și master pentru cei care finalizează aceste studii în
această perioadă;
În luna septembrie 2016:
1)Aprobarea statului de funcțiuni pentru anul universitar 2016-2017;
2)Discutarea și aprobarea noului Regulament al Departamentului de Științe Economice de la
facultate, potrivit noilor reglementări;
2)Propunerea și aprobarea de măsuri organizatorice pentru deschiderea anului universitar 20162017;
3)Consultarea tuturor membrilor colectivului departamentului în luarea deciziilor ce privesc
funcționarea departamentului și asigurarea transparenței decizionale și a spiritului de echipă în
cadrul departamentului pentru anul universitar 2016-2017;
4)Propuneri referitoare la extinderea planului de activități a Centrului de Consiliere și Orientare
în Carieră a studenților
5)Măsuri de organizare și concluzii privind evaluarea multicriterială;
6)Analiza rezultatelor obținute de studenti și masteranzi la examenele din sesiunea de restanță
și de finalizare a celor două tipuri de studii, din luna septembrie 2016;
Astfel, la programul de studii universitare de licență în specializarea „Contabilitate și
informatică de gestiune”, la proba 1 și la proba 2 s-au înscris un număr de 10 absolvenți din
care au promovat aceste probe un număr de 10 absolvenți.
La programul de studii universitare de licenta în specializarea “Finante si Banci” la proba 1 și
la proba 2, s-a inscris 1 absolvent, care a și promovat ambele examene.
La examenul de disertație s-a înscris 1 absolvent care a și promovat examenul.
7)Organizarea unui simpozion ştiinţific intitulat “Importanţa cluster-ului în dezvoltarea
comunităţii locale (Definirea Cluster-ului și importanța acestuia în economia locală; Surse de
finanțare a afacerilor prin instrumente financiare europene și guvernamentale; Profiluri ale
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afacerilor din mediul rural; Servicii suport pentru susținerea și dezvoltarea afacerilor;
Discuții)”, de către Centrul de Cercetări Economice Aplicate al Facultăţii de Ştiinţe Economice
din Câmpulung Muscel cu sprijinul USH Pro Bussines.

Director de Departament
Prof.univ.dr. Nica Dumitru
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