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CONTEXT

Facultatea de Ştiinţe Aplicate (FSA) face parte din grupul facultăţilor relativ noi ale
Universităţii POLITEHNICA Bucureşti, fiind înfiinţată în anul 2005 prin reunirea celor 3
departamente de matematică şi a celui de fizică.
Începutul secolului XXI este marcat de revoluţia cuantică 2.0 ce presupune
cunoştinţe avansate de matematică, fizică şi informatică. În aceste condiţii, FSA şi-a
propus să asigure o pregătire inginerească multidisciplinară cu noţiuni avansate de
matematică, fizică şi informatică absolut necesare în dezvoltarea de înaltă tehnologie. FSA
este unica facultate din ţară care oferă printr-un program de studiu noţiuni avansate de
matematică şi fizică facilitând astfel adaptarea rapidă a absolvenţilor noştri la tehnologia
generată de noua revoluţie cuantică.
În prezent, facultatea oferă programe de studii universitare la nivel de licenţă (2
programe), master (5 programe), doctorat (în domeniul Ştiinţelor Exacte - Matematică,
Fizică). Facultatea are 3 centre de cercetare şi 19 laboratoare, în care lucrează 125 de cadre
didactice şi învaţă aproximativ 600 de studenţi.
După un început dificil în care FSA nu îşi acoperea în totalitate locurile bugetate,
atractivitatea ei în rândul candidaţilor la admitere s-a mărit considerabil în ultimii ani,
atingând un record în anul 2019 când numărul de locuri ocupate a crescut cu 30%. Această
evoluţie se corelează pozitiv cu interesul tot mai mare arătat de elevi pentru disciplinele de
matematică şi informatică şi preconizează astfel un trend crescător de dezvoltare pentru
programele de studii oferite.
Pe de altă parte, FSA joacă şi un rol strategic naţional prin susţinerea în continuare
a studiilor avansate pe fizică, disciplină care este într-un declin continuu în interesul
elevilor, deşi oferta de locuri de muncă în domeniul cercetării pe fizică este semnificativă
şi va creşte pe măsură ce infrastructura de cercetare europeană Eli-NP devine funcţională,
iar Institutele de cercetare din domeniu se dezvoltă.
Alături de interesul crescut al elevilor pentru aceste programe de studii, o
experienţă plăcută a studenţilor într-un mediu universitar modern ce încurajează cercetarea,
inovarea şi spiritul critic va conduce la creşterea performanţei facultăţii şi a prestigiului ei
la nivel naţional şi internaţional.
Înţelepciunea populară ne învaţă că "unde-i unul, nu-i putere, unde-s mulţi puterea
creşte" şi de aceea FSA se alătură celorlalte facultăţi ale UPB pentru o acţiune concertată
în vederea îndeplinirii misiunii propuse de a pregăti specialişti capabili să utilizeze
cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi socio-umaniste pentru un progres rapid al societăţii
româneşti.
În continuare, găsiţi prezentate pe scurt obiectivele şi activităţile propuse pentru
următorul mandat de Decan al FSA. Principiile de bază pe care este contruit acest program
sunt: grija faţă de om şi "omul, cât trăieşte, învaţă".
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OBIECTIVE

Obiective generale
1. Participarea activă la îndeplinirea misiunii asumate faţă de societate a
Universităţii POLITEHNICA Bucureşti aşa cum reiese ea din Planul managerial pentru
2020-2024 propus de dl. Rector Mihnea Costoiu [1]: "Universitatea POLITEHNICA din
București își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili
să utilizeze cunoștințe știintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, și să contribuie la
progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii
contemporane."
2. Împreună pentru o educaţie eficientă în FSA

Obiective specifice
1. îmbunătăţirea rezultatelor specifice cu 10-20% faţă de situaţia actuală;
2. dezvoltarea unei culturi instituţionale bazate pe etică, performanţă, cooperare şi
calitate în toate domeniile de activitate ale facultăţii;
3. îmbunătăţirea calificativelor obţinute la evaluarea externă a programelor de
studii ale FSA de la "încredere" la "grad de încredere ridicat";
4. promovarea şi susţinerea dezvoltării unui leadership local performant.

MANAGEMENTUL ACADEMIC

În acord cu orientarea generală la nivel de UPB (PM-MC, pg.25), în FSA se
urmăreşte promovarea şi dezvoltarea în
continuare a educaţiei centrate pe
student. În acest context, avem în
vedere următoarele direcţii prioritare:
1. Modernizarea, adaptarea şi
flexibilizarea programelor de studii
astfel
încât
să
genereze
o
responsabilizare mai mare a studentului
pentru propria lui educaţie. Procesul de
învăţare va fi axat pe rezultatele
învăţării, pe dezvoltare de abilităţi şi
competenţe şi utilizarea eficientă a

Taxonomia lui Bloom [3] https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/bloomstaxonomy/
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acestora într-un cadru nonformal cum ar fi spre exemplu practica.
Proiectarea programelor de studii va ţine cont atât de competenţele cheie necesare pentru
un viitor cetăţean de succes al Europei conform strategiei adoptate de Comisia Europeană
[2], cât şi de taxonomia lui Bloom aplicată cu succes în educaţia modernă a secolului XXI
.[3]
2. Promovarea, organizarea şi susţinerea unei educaţii experenţiale pentru studenţii
FSA
Aceasta permite o aprofundare a subiectelor teoretice predate într-un context aplicativ,
dezvoltă capacitatea de gândire critică şi de rezolvare a problemelor în situaţii concrete
complexe şi permite experimentarea conceptului de învăţare la locul de muncă.
Presupune proiectarea unor experienţe de învăţare cu implicarea tuturor actorilor: studenţi,
profesori, mentori din instituţii partenere. În acest sens, se va pune accent pe:






promovarea şi susţinerea unor activităţi de practică cu obiective clare de învăţare;
cooperarea cu agenţi economici şi alte instituţii dispuse să participe la crearea unor
experienţe de învăţare specifice, inclusiv susţinerea unor programe de internship cu
relevanţă pentru specificul programelor noastre de studii;
încurajarea cadrelor didactice să se implice în proiectarea şi realizarea unor astfel
de activităţi, fie în cadrul universităţii, fie în afara ei.
încurajarea şi susţinerea studenţilor pentru angajarea în astfel de activităţi
experienţiale.

3. Îmbunătăţirea utilizării platformei de management educaţional, Moodle, cu
valorificarea superioară a avantajelor oferite de aceasta cum ar fi delocalizarea învăţării
pentru student, asigurarea unui feedback automat cu reducerea substanţială a timpului de
lucru pentru profesor, utilizarea statisticilor generate automat de sistem pentru mai buna
gestionare a problemelor de învăţare întâmpinate de fiecare student în parte. Folosirea
eficientă a tehnologiei de learning analytics [4] conduce la gestionarea mai rapidă a
problemelor de învăţare şi implicit la reducerea ratei de abandon şcolar şi creşterea
satisfacţiei studenţilor.
4. Cooperarea cu departamentele de specialitate în vederea promovării unei oferte
diversificate de cursuri pentru pregătire de bază sau dezvoltare profesională individuală
pe matematică şi fizică. Acestea vor fi disponibile atât on-line cât şi în campus. Încurajarea
dezvoltării de cursuri sau programe de studii în cooperare cu alte Departamente din UPB,
alte universităţi sau alte organizaţii interesate.
În vederea evaluării corecte a rezultatelor obţinute se vor defini şi utiliza parametri
precum: numărul anual de absolvenţi ai facultăţii pe programe de studii, numărul
absolvenţilor angajaţi pe domeniul de pregătire dupa 2 ani, numărul de studenţi care
abandonează studiile sau numărul celor care au nevoie de mai mult de 4 ani pentru
finalizare, numărul de studenţi non-tradiţionali. Funcţie de necesităţile indicate de analiza
anuală de management se pot defini şi alţi parametri. Conform obiectivului specific propus,
se urmăreşte dinamica acestor parametri şi o evoluţie favorabilă a acestora.
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE

FSA va susţine şi va colabora cu departamentele de specialitate în vederea stabilirii
temelor de cercetare prioritare ce vor fi promovate cu precădere spre finanţare.
Se va urmări dezvoltarea unor echipe de cercetare performante, preferabil
pluridisciplinare, care să permită:





creşterea numărului de publicaţii cu impact internaţional;
creşterea numărului de participări la proiecte de cercetare relevante naţionale şi
internaţionale;
implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice şi cercetători;
promovarea cercetării în rândul studenţilor şi implicarea unui număr cât mai mare
în activităţi de cercetare adecvate nivelului lor de pregătire.

Facultatea va asigura promovarea coerentă şi consecventă a infrastructurii de
cercetare, a serviciilor de cercetare oferite de laboratoarele existente şi se va implica activ
în atragerea de parteneri de cercetare, cu precădere din mediul privat.
De asemenea, FSA va susţine orice iniţiativă locală cu potenţial de dezvoltare în
cercetare. În acest sens, pornind de la expertiza deja existentă în fiecare departament, se
vor propune spre dezvoltare noi centre de cercetare sau laboratoare acreditate (spre
exemplu, pornind de la expertiza şi infrastructura Departamentului de Fizică se poate
propune înfiinţarea unui laborator de "Dozimetrie de radiaţii ionizante şi ne-ionizante" cu
potenţiale aplicaţii în medicină, defectoscopie, poluarea mediului).

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI AL STUDENŢILOR

Noile schimbări induse de tehnologie în societate influenţează direct şi indirect
universitatea obligându-ne la schimbări importante în modul de funcţionare al acesteia.
FSA, ca parte a UPB, trebuie să facă faţă şi să se adapteze cât mai rapid schimbărilor de
paradigmă în educaţie şi cercetare. Elementul cheie al schimbării îl reprezintă oamenii, fie
că vorbim de angajaţi ai universităţii sau de studenţi. Pentru toţi aceştia, FSA se angajează
să le asigure susţinere în carieră, să încurajeze lucrul în echipă şi să favorizeze schimbul
eficient de idei într-un cadru academic.
De aceea, alături de aplicarea politicilor de resurse umane şi pentru studenţi decise
la nivelul UPB, ne propunem următoarele:
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Pentru personal:








implicarea şi susţinerea carierei profesionale a fiecăruia dintre noi printr-o mai
bună organizare la nivel local în domeniul cercetării şi o mai mare flexibilitate în
stabilirea activităţilor didactice asociate postului astfel încât să crească gradul de
satisfacţie la locul de muncă;
o informare regulată şi consecventă a tuturor membrilor comunităţii academice
despre implicaţiile noilor schimbări legislative şi de organizare asupra activităţii
lor;
Pe baza unor planuri de dezvoltare profesională stabilite prin consultare directă a
membrilor departamentelor, se vor organiza regulat acţiuni de prezentare şi
informare, workshopuri pe diverse teme solicitate, mese rotunde cu invitaţi din
instituţii partenere, fie ele universităţi, institute de cercetări sau agenţi economici.
Pentru dezvoltarea mai rapidă şi încurajarea folosirii pe scară largă a tehnologiilor
digitale în activitatea didactică şi de cercetare se vor organiza schimburi de
experienţă şi cursuri specializate conform solicitării departamentelor.

Facultatea se va implica direct în organizarea de cursuri, schimburi de experienţă
pe tematici precum managementul calităţii, management de proiect (educaţional sau de
cercetare), coaching, psiho-pedagogia studentului secolului XXI, folosirea sistemului de
management educaţional Moodle, tehnici de predare şi evaluare moderne, utilizarea
tehnologiei în activitatea didactică etc.
De asemenea, politica de angajări a FSA va încuraja multidisciplinaritatea.

Pentru studenţi:










încurajarea studenţilor pentru activităţi extracurriculare cu potenţial ridicat de
educaţie experenţială;
introducerea în oferta facultăţii a unor cursuri facultative cu scopul dezvoltării unor
alte abilităţi cum ar fi cele de comunicare;
încurajarea şi susţinerea studenţilor pentru participarea în programe de schimburi
de studenţi, precum ERASMUS+, burse oferite de alte state, etc;
încurajarea studenţilor pentru participarea activă în procesele decizionale ale
facultăţii şi cooperarea cu aceştia în vederea implementării cu succes a măsurilor
propuse;
asigurarea unui feedback adecvat la toate solicitările lor;
asigurarea unor programe de tutoriat funcţionale pentru studenţii cu dificultăţi de
învăţare şi unele de mentorat pentru cei mai performanţi dintre ei;
încurajarea participării studenţilor în programele de cercetare ale departamentelor
şi/sau în dezvoltarea de programe de cercetare proprii;
susţinerea şi acordarea de suport în vederea angajării pe domeniu prin acordarea de
recomandări, promovarea ofertei de locuri de muncă a partenerilor;
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COOPERAREA ŞI INTERNAȚIONALIZAREA

Pornind de la ideea că eficienţa muncii în echipă este mult mai mare decât cea a
efortului individual, facultatea va încuraja prin toate mijloacele posibile cooperarea
cadrelor didactice între ele şi/sau cu studenţi. Se va urmări în mod constant dezvoltarea
spiritului de echipă şi a leadershipului atât pentru cadrele didactice cât şi pentru studenţi.
Luând în onsiderare priorităţile de cooperare şi internaţionalizare ale UPB, următoarele
măsuri se propun a fi luate la nivel de FSA:





creşterea numărului de parteneriate funcţionale atât cu Institutele de cercetări de
profil cât şi cu agenţi din mediul economic;
încurajarea cadrelor didactice să se implice în echipe complexe de cercetare la nivel
naţional şi internaţional;
acordarea de suport logistic, expertiză financiară şi legală în vederea sprijinirii
cooperărilor la nivel naţional şi internaţional;
acordare de consultanţă studenţilor în vederea accesării unor burse naţionale sau
intenaţionale pentru dezvoltare multiculturală;

MANAGEMETUL CALITĂŢII

Având în vedere rezultatele obţinute la ultima evaluare externă din partea ARACIS pe
programele de studii de licenţă ale FSA, se impun măsuri de îmbunătăţire a activităţii la
nivel de facultate. Opţiunea luată în calcul pentru următoarea perioadă este de dezvoltare a
unei culturi reale a calităţii la nivelul structurilor facultăţii. Se urmăreşte conştientizarea şi
implicarea mai profundă atât a cadrelor didactice cât
şi a studenţilor în procesul de îmbunătăţire a calităţii
[5].
Se propun următoarele măsuri:






realizarea unui audit intern de calitate în
vederea identificării proceselor neconforme
în raport cu criteriile stabilite, analiza
cauzelor şi implementarea unor măsuri
corective urmând stategia PEVA.
informarea tuturor celor implicaţi în
procesele evaluate asupra rezultatelor
obţinute în urma auditului şi discutarea
măsurilor ce se vor adopta;
Ciclul PEVA de îmbunătăţire a
o mai bună organizare pentru colectarea
proceselor
feedback-ului de la studenţi, cadre didactice
şi alte entităţi interesate de serviciile noastre şi utilizarea acestuia în vederea
corectării problemelor semnalate;
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încurajarea cadrelor didactice să solicite feedback pentru activităţile desfăşurate de
ei şi facilitarea obţinerii acestuia;
încurajarea studenţilor în a oferi un feedback responsabil atât cadrelor didactice cu
care lucrează, cât şi structurii de conducere a FSA;
se vor organiza audituri interne periodice atât pe programe de studii cât şi pe
procese, acolo unde se impune, în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii
serviciilor noastre;
FSA va participa la toate acţiunile desfăşurate de UPB în cadrul dezvoltării unei
culturi organizaţionale cu accent pe calitate şi va participa activ la o implementare
cât mai bună a acesteia.

FSA îşi propune îmbunătăţirea calificativelor obţinute la evaluarea externă a
programelor de studii ale FSA de la "încredere" la "grad de încredere ridicat" astfel încât să
crească gradul de atractivitate al facultăţii noastre în rândul potenţialilor studenţi şi să
contribuie la diversificarea colaborărilor interne şi externe pe domeniile noastre de
expertiză, bazate pe încredere.

MANAGEMENTUL STRATEGIC, FINANCIAR, INVESTIȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV

FSA va colabora cu celelalte structuri ale UPB în vederea realizării cu succes a
managementului strategic la nivel de universitate. Independenţa şi bunăstarea financiară
a universităţii ca ansamblu este în măsură să asigure tuturor facultăţilor, inclusiv FSA,
perspective de dezvoltare continuă cu beneficii asupra tuturor membrilor comunităţii
academice.
Din punct de vedere strategic, FSA reprezintă o combinaţie unică la nivel naţional
de pregătire avansată pe domeniile matematică şi fizică. Având în vedere declinul continuu
al interesului pentru pregătirea în domeniul fizicii, ne asumăm răspunderea de a susţine şi
dezvolta în continuare cercetarea şi pregătirea de resursă umană absolut necesară în
contextul în care în România este în dezvoltare centrul de cercetare europeană Eli-NP.
De asemenea, în contextul global prezent în care tehnologia se află în cea de a doua
revoluţie cuantică, FSA poate şi trebuie să asigure dezvoltarea de programe de cercetare şi
educaţionale pentru susţinerea adoptării cât mai rapide a acestei tehnologii în Romania.
În acest context, urmărim o creştere a numărului de absolvenţi cu rezultate
deosebite, o diversificare a ofertei de cursuri astfel încât să atragem un număr semnificativ
de studenţi non-tradiţionali contribuind astfel la menţinerea unor programe de studii
strategice cum sunt cel de licenţă de inginerie fizică şi programul de master IALA.

Din punct de vedere financiar, ne propunem creşterea veniturilor financiare
proprii şi diversificarea acestora în vederea susţinerii unor investiţii proprii cum ar fi:
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achiziţia şi instalarea unui server propriu ce va deservi cu timp şi putere de calcul
toate departamentele. Alegerea şi configurarea acestuia se va face în urma
consultărilor ce vor avea loc cu membrii comunităţii noastre. Considerând numărul
mare de colegi implicaţi în simulări de anvergură, o astfel de investiţie are
potenţialul de a mări producţia ştiinţifică a FSA pe de o parte şi de a crea
posibilitatea studenţilor să participe la astfel de simulări complexe;
continuarea dotării laboratoarelor facultăţii cu echipamente moderne bazate pe
achiziţia şi prelucrarea de date computerizată şi asigurarea de fonduri pentru
întreţinerea celor deja existente şi consumabile;
având în vedere de creşterea anuală a numărului de studenţi pe secţia de
matematică-informatică, se impune infiinţarea şi dotarea unor laboratoare noi de
informatică în care aceştia să îşi poată desfăşura în bune condiţii activitatea. Ne
propunem să ajungem la 1 calculator/student la disciplinele de specialitate;
funcţie de interesele comune exprimate de membrii comunităţii noastre, alte
investiţii strategice în domeniul cercetării vor putea fi luate în considerare. Criteriul
principal de selectare a acestor investiţii va fi dat de numărul de membrii ai
comunităţii noastre ce susţin şi accesează acea facilitate.

Susţinem activ toate demersurile UPB de informatizare, debirocratizare şi eficientizare
a proceselor administrative implicate în activităţile noastre curente. Propunem
implementarea unor sisteme cloud care să permită gestiunea mai uşoară a tuturor
documentelor şi o accesibilitate mai mare pentru membrii comunităţii academice la
procedurile, regulamentele şi legile pe baza cărora se stabileşte cadrul legal de lucru pentru
fiecare dintre noi.

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMUNICAREA

În domeniul responsabilităţii sociale, FSA este implicată încă de la creerea sa atât
prin acţiunile de pregătire a candidaţilor pentru admiterea la UPB prin departamentele de
matematică şi fizică, cât şi prin acţiuni de tipul organizării primului eveniment de succes în
cadrul programului Uniunii Europene de promovare a ştiinţei şi cercetării, Noaptea
Cercetătorilor 2009.
Vom susţine în continuare activ toate acţiunile organizate de UPB în vederea
îndeplinirii rolului său în societate. Vom fi parte a tuturor campaniilor de publicitate
menite să îmbunătăţească imaginea universităţii noastre în ţară şi străinătate.
Pe de altă parte, vom continua propriile noastre demersuri de implicare socială prin
propunerea unor proiecte special dedicate elevilor din învăţământul preuniversitar în
vederea unei mai bune pregătiri pe domeniile matematicii şi fizicii. Acestea vor avea pe de
o parte rolul să îi ajute pe elevi să îşi însuşească mai bine materia, iar pe de altă parte să
promoveze rolul educaţional şi de cercetare al universităţii noastre.
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Situaţia actuală dificilă din învăţământul preuniversitar face necesară implicarea
noastră mai activă în sprijinirea pregătirii profesorilor pentru educaţia STEM. În acest
context, vom propune şi vom dezvolta programe de studii şi cursuri de specialitate în
vederea adaptării mai rapide a sistemului preuniversitar la cerinţele societăţii moderne.
În FSA va fi încurajată comunicarea între membrii comunităţii noastre şi cu alţi
parteneri, inclusiv cu societatea în ansamblu. Se vor moderniza paginile web ale facultăţii
şi respectiv ale departamentelor şi se va încuraja feedback-ul prin intermediul unor
chestionare on-line.
Orice petiţie, sesizare, plângere, propunere de îmbunătăţire va primi răspuns în cel
mai scurt timp posibil pe canalul de comunicare ales de petiţionar. Susţinem protecţia
mediului încurajând petiţionarii să folosească cu precădere căile de comunicare electronice
puse la dispoziţia lor de facultate, respectiv universitate: e-mail, chestionare online,
forumuri, etc.

STRATEGIA DE TRANSFORMARE DIGITALĂ

Cea mai bună variantă de creştere a eficienţei proceselor în cadrul universităţii o
reprezintă transformarea digitală. Mai jos prezint câteva propuneri ce se adaugă celor deja
introduse în planul managerial al domnului Rector:








Folosirea sistemelor de management educaţional eficientizează şi flexibilizează
procesul de învăţare, simplifică procesul de evaluare şi permite acordarea de
feedback personalizat studenţilor. Acelaşi sistem oferă date suficiente şi poate
asigura prelucrarea automată a acestora cu consecinţe pozitive asupra gestionării
problemelor şcolare ale fiecărui student. Aceste facilităţi îl transformă în cea mai
eficientă soluţie pentru o educaţie centrată pe student performantă. Din acest motiv,
susţin extinderea sistemului la cât mai multe discipline prin susţinerea şi
încurajarea cadrelor didactice să implementeze astfel de modele. Pentru rezultate
mai bune, acest sistem ar trebui corelat/integrat cu cel de management al
studenţilor, catalogul electronic;
Gestionarea practicii studenţilor prntr-o platformă unică la nivel de UPB după
modelul celui aplicat de ETTI. Acest model are avantajul de a reduce birocraţia
(prin existenţa unui singur acord de parteneriat la nivel de UPB) şi creşte
diversitatea opţiunilor atât pentru studenţi, cât şi pentru partenerii de practică;
Ar mai fi utilă centralizarea şi automatizarea rezervărilor de săli, cu precădere a
celor destinate procesului didactic, ce ar conduce la optimizarea utilizării
respectivelor spaţii;
Biblioteca virtuală este o altă aplicaţie extrem de utilă tuturor membrilor
comunităţii. Existenţa unui spaţiu dedicat cu o funcţie de căutare performantă în
care să găseşti cărţi, reviste, îndrumare şi chiar documente ale activităţii curente
(legi, regulamente, proceduri) pe care să-l poţi accesa de oriunde simplifică mult
activitatea curentă a membrilor comunităţii;
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Reducerea timpului alocat raportărilor prin existenţa unei platforme în care fiecare
angajat să îşi poată completa activitatea curentă, iar generarea de rapoarte să se facă
automat după fomularul solicitat. Automatizarea completării statelor de funcţii şi a
fişelor FIAP împreună cu transparentizarea alocărilor financiare pe departamente;
Existenţa unei aplicaţii destinate votării diverselor iniţiative propuse de conducere
sau de către membri ai comunităţii academice. Aceasta reprezintă o soluţie rapidă şi
eficientă de consultare a membrilor comunităţii pe probleme de interes general sau
local;
Automatizări de tot felul de la cereri de emitere a unor adeverinţe (la nivel de
facultate sau universitate) şi alte formulare (ex: cele de achiziţii) până la revistă
online şi serviciu de comandă şi plată automată la cantină;
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