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OBIECTIVE PROPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI MANAGERIAL 

� ACTIVITATE DIDACTICĂ 
� Creşterea calităţii învăţământului farmaceutic, prin creșterea nivelului de 

pregătire a studenților, care să le asigure o integrare rapidă pe piața muncii;  
� Compatibilizarea programelor de studii cu cele la nivel naţional şi internaţional; 
� Îmbunătăţirea calităţii cursurilor prin actualizarea, revizuirea și adaptarea la 

cerințele profesionale actuale ; 
� Sprijinirea şi încurajarea elaborării de materiale didactice pentru studenţi; 
� Dezvoltarea caracterului aplicativ al lucrărilor de laborator; 
� Creşterea interesului studenţilor faţă de activitatea didactică precum şi 

implicarea lor în activitatea de cercetare a departamentului; 
� Transparenţă şi corectitudine în evaluarea studenţilor; 
� Încurajarea şi susţinerea mobilităţilor naţionale şi internaţionale ale cadrelor 

didactice şi studentilor; 
� Îmbunătățirea și dezvoltarea ofertei de cursuri postuniversitare susţinute la 

nivelul departamentului; 
� Modernizarea metodelor de predare, învaţare, comunicare profesori-studenţi în 

condiţiile unei maxime implicări şi seriozităţi din partea ambele părţi. 
� Susținerea și implicarea membrilor departamentului în campaniilor de 

promovare a ofertei educaționale a Facultății în instituțiile de învățământ 
preuniversitar; 

� Implicarea membrilor departamentului în proiectele de promovare a ofertei 
educaționale a Facultății organizare la nivel instituțional – “Zilele porților 
deschise”, „Atelier de Farmacie”, „Student pentru o zi la Facultatea de Farmacie”; 
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� Propuneri pentru inființarea de noi programe de licență și master.și implicarea 
membrilor departamentului în materializarea acestor propuneri;  

� Promovarea de metodologii și mecanisme menite să stimuleze voluntariatul, atât 
în rândul cadrelor didactice cât și în rândul studenților  
 

� ACTIVITATE DE CERCETARE 
� Încurajarea şi stimularea întregului corp profesoral al departamentului pentru 

participarea la competiţii naţionale şi internaţionale de granturi; 
� Încurajarea formării şi dezvoltării unor nuclee de cercetare interdisciplinară 

pentru îndeplinirea criteriilor directorilor de grant; 
� Dezvoltarea colaborării interdisciplinare şi încurajarea abordării în activitatea de 

cercetare a unor teme de actualitate care să asigure o rată de succes mare în 
competiţiile de granturi; 

� Stimularea conectării la programe naţionale şi internaţionale prin parteneriate şi 
colaborări cu Institute de cercetare, Centre de cercetare, Universităţi din ţară şi 
străinătate; 

� Dezvoltarea colaborării cu mediul economic prin abordarea unor tematici de 
cercetare de interes comun; 

� Identificarea şi atragerea de resurse pentru dotarea laboratoarelor de cercetare; 
� Identificarea mijloacelor şi încurajarea membrilor departamentului privind 

publicarea în reviste cotate ISI; 
� Stimularea participării cadrelor didactice şi a doctoranzilor la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
� Demersuri pentru sprijinirea financiară a participării membrilor departamentului 

la  manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
� Susţinerea tinerilor cercetători şi susținerea programelor de burse doctorale, 

postdoctorale şi de mobilităţi; 
� Organizare de simpozioane/workshop-uri de interes pentru cadrele didactice, 

doctoranzi și studenți. 
 

� BAZA MATERIALĂ 
� Utilizarea dotării existente în cadrul departamentului la parametri maximi de 

către toţi membrii acestuia; 
� Creşterea bazei materiale la nivelul departamentului prin atragerea de fonduri 

bugetare şi extrabugetare şi utilizarea lor judicioasă; 
� Dezvoltarea infrastructurii de cercetare și didactice prin achiziționarea de 

echipamente de ultimă generație; 
� Demersuri la nivel instituțional pentru dezvoltarea unui centru de cercetări 

fundamentale la care cadrele didactice din cadrul departamentului, precum și 
studenții, să aibă acces; 
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� Asigurarea unui minim de materiale pentru uzul didactic şi al cercetării din 
resurse bugetare sau extrabugetare; 
 

� RESURSA UMANĂ ŞI MEDIUL ACADEMIC 
� Promovarea libertăţii academice, a onestităţii, a integrităţii, a unui climat destins 

de lucru şi a respectului reciproc; 
� Promovarea  spiritului de echipă, a dezbaterilor colegiale şi a atitudinii de 

recunoaştere, respect şi apreciere pentru fiecare membru al departamentului; 
� Atragerea, menţinerea şi promovarea resurselor umane cu calităţi profesionale 

deosebite; 
� Sprijinirea membrilor departamentului pentru îndeplinirea criteriilor de 

promovare şi susţinerea promovării lor; 
� Sprijinirea membrilor departamentului pentru obținerea atestatului de abilitare 

și pentru a obține calitatea de conducători de doctarat; 
� Creșterea numărului de conducători de doctorat de la nivelul departamentului; 
� Sprijinirea dezvoltării profesionale a membrilor departamentului prin încurajarea 

și susținerea mobilităților academice; 
� Consolidarea piramidei academice prin strategii de promovare a tinerilor, bazată 

exclusiv pe competenţe; 
� Stimularea iniţiativei personale a membrilor departamentului şi a dialogului 

pentru rezolvarea problemelor profesionale, manageriale, financiare; 
� Utilizarea resursei umane reprezentate de doctoranzi şi antrenarea lor în 

activitatea didactică şi de cercetare; 
� Transparenta actelor decizionale şi manageriale; 
� Luarea hotărărilor fundamentale prin consultare şi consens; 
� Deschiderea totală şi permanenta pentru soluţionarea problemelor profesionale 

şi sociale ale membrilor departamentului; 
� Promovarea imaginii și prestigiului Facultății prin implicarea membrilor 

departamentului la toate activitățile organizate la nivel instituțional. 
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