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În elaborarea programului managerial am plecat de la valorile promovate de 

Universitatea Româno-Americană: promovarea excelenței; responsabilitatea profesională, 

morală și socială; libertatea de gandire si exprimare; creativitate și inovare; cooperare și 

comunicare. Au fost respectate principiile ce stau la baza realizării misiunii Universității 

Româno-Americane: principiul autonomiei universitare; libertăţii academice; răspunderii 

publice; asigurării calităţii; eficienței manageriale și financiare; centrării educației pe student; 

libertății de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a 

cercetătorilor; respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic; 

consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor; echității; transparenței; independenței de 

ideologii, religii şi doctrine politice. 

Baza legală: activitatea directorului de departament se desfăşoară conform art. 113 (11). 

(12), art. 287, art. 296, art. 313 din Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, Cartei 

Universităţii Româno-Americane, aprobată se Senatul Universităţii Româno-Americane din 

Bucureşti. Plecând de la acest cadru legal programul managerial conține patru obiective 

strategice: activitatea didactică, managementul cercetării, managementul calităţii şi 

managementul financiar. 

1. Obiective privind ACTIVITATEA DIDACTICĂ  
 

1. Asigurarea unui echilibru permanent între: cunoştinţele şi competenţele oferite 

studenţilor/masteranzilor după parcurgerea disciplinelor prevăzute în planurile de 

învăţământ concepute conform cerinţelor ARACIS pe un ciclu de studii şi competenţele 

solicitate de piaţa muncii.  

● Accentuarea caracterului aplicativ al disciplinelor: predarea plecând de la exemple 

concrete, studii de caz, stimulări etc. 

● Armonizarea curriculumului specializărilor subordonate departamentului cu cele 

similare din alte universităţi din ţară şi străinătate;  

● Organizarea de întâlniri periodice cu titularii de discipline, în vederea optimizării 

curriculei şi conţinutului fișelor disciplinei;  



    
 

● Analiza anuală a fișelor disciplinelor în vederea asigurării concordanței conținutului 

curricular cu cerințele pieței muncii și deopotrivă cu bunele practici naționale și 

internaționale. 

● Invitarea unor personalităţi din domeniu în vederea susţinerii unor prelegeri de 

specialitate la programele de studii aferente departamentului, cu toate avantajele 

competitive care decurg din aceasta.. 

● Creșterea numărului de parteneriate în vederea desfășurării la standarde de calitate a 

practicii de specialitate și asigurarea unor stagiii de internship. 

● Menţinerea legăturilor cu absolvenţii şi implicarea acestora în procesul de consultare 

pentru îmbunătățirea calității în domeniul învățământului, cercetării și vieții studențești. 

2. Adecvarea statelor de funcţii 

● Toţi membrii departamentului să participe la efectuarea orelor didactice în vederea 

asigurării unor venituri din activitatea didactică echitabile.  

● Norma didactică se va elabora plecând de la performanţele obţinute de membrii 

departamentului în perioadele anterioare. 

3. Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice în antrenarea permanentă a 

studenţilor/masteranzilor în activităţi curriculare şi extracurriculare 

● Continuarea realizării unei colaborări strânse între cadrele didactice şi 

studenţi/masteranzi, dat fiind contextul actual de promovare a învaţământului centrat pe 

student, acordarea unei atenții deosebite prin orele de consultații. 

● Stimularea interesului pentru învăţare continuă, încurajarea folosirii biblotecii de către 

studenţi/masteranzi şi a resurselor electronice existente.  

● Intensificarea eforturilor privind identificarea problemelor cu care se confruntă studenţii 

prin întâlniri periodice efective cu aceştia - tutorat. 

4. Creşterea numărului de studenţi/masteranzi  

● Implicarea tuturor membrilor departamentului în activitatea de promovare a imaginii 

universităţii 

● Organizarea în cadrul Sesiunilor Ştiinţifice Studenţeşti a unor secţiuni dedicate elevilor 

de liceu, acordarea de diplome/premii 

● Organizarea de cursuri atractive/interactive predate de membrii departamentului 

elevilor de liceu  

● Participarea la târguri educaţionale internaţionale. 

 



    
 

5. Formarea continuă a corpului profesoral 

● Dezvoltarea unei cariere academice prin participarea la programele ERASMUS+ de 

predare şi/sau formare profesională şi la alte programe. 

● Organizarea în colaborare cu alte instituţii publice şi/sau private a unor 

dezbateri/traininguri la care să participe cadrele didactice interesate 

6. Colaborarea cu Departamentul de Formare Continuă și Învățământ cu Frecvență Redusă 

(DFC – IFR)  

● Propuneri de cursuri de formare continuă, plecând de la disciplinele predate în cadrul 

Departamentului, cursuri ce pot fi predate de membrii departamentului FCC şi apoi 

certificate cu spirjinul DFC -IFR 

● Participarea corpului profesoral la cursuri de formare continuă organizate de alte 

departamente din cadrul universității sau alte instituţii publice/private sau organisme 

profesionale în colaborare cu DFC-IFR URA. 

7. Consolidarea legăturilor existente şi încheierea de noi parteneriate cu universităţi din ţară şi 

străinătate cu programe de studii similare. Intensificarea cooperării cu organisme 

profesionale naţionale şi internaţionale (CCF, CECCAR, ACCA etc.) 

● Gestionarea eficientă a procesului de internaţionalizare demarat încă 2014 – Programul 

de studii universitare de masterat cu predare în limba engleză – Finance – în parteneriat 

cu Universitatea din Siena. 

● Gestionarea eficientă a Programului de studii universitare de masterat Gestiunea şi 

Auditul Afacerilor, acreditat ACCA şi Finanţe şi Tehnologii Financiare (FINTECH). 

2. Obiective privind MANAGEMENTUL CERCETĂRII 
 

1. Amplificarea activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de membrii departamentului 

● Încurajarea formării unor echipe de cercetare în cadrul departamentului, dar și 

interdepartamentale care să conlucreze şi să furnizeze studii mediului de afaceri la 

cerere dar şi noi idei , proiecte de cercetare, articole care pot fi publicate, crescând 

vizibilitatea membrilor departamentului la nivel naţional şi internaţional 

● Colaborarea permanentă în scopul accesării de fonduri de cercetare. 

● Dezvoltarea de parteneriate cu universităţi din ţară şi străinătate în scopul participării la 

programe de cercetare şi creşterii gradului de vizibilitate a cadrelor didactice 



    
 

 

2. Creşterea gradului de implicare a studenţilor/masteranzilor în activitatea de cercetare 

ştiinţifică 

● Încurajarea participării studenţilor/masteranzilor la cercurile ştiinţifice studenţeşti, la 

olimpiade studenţeşti sau alte manifestări ştiinţifice de profil 

● Antrenarea studenţilor/masteranzilor în proiecte de cercetare. Stimularea 

performanţelor obţinute de către studenţii/masteranzii implicaţi în activitatea de 

cercetare 

 

3. Publicarea rezultatelor cercetării 

● Identificarea unor reviste cotate unde pot fi publicate rezultatelele cercetării şi 

diseminarea acestora tuturor membrilor departamentului.  

● Implicarea tuturor membrilor departamentului în crearea unei reviste de specialitate 

(Journal of Finances, Credit&Accounting, de ex.) și demararea procedurilor legale 

privind cotarea acesteia și indexarea în baze de date internaționale. 

3. Obiective privind MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

1. Asigurarea calităţii procesului de învățământ și de cercetare științifică 

● Evaluarea periodică a corpului profesoral conform procedurii aprobate de Senatul 

Universităţii Româno-Americane.  

● Evaluarea periodică a setului de competenţe generale şi profesionale pe care le 

dobândesc absolvenţii programelor de studii subordonate departamentului și 

implementarea unui set de măsuri adecvate (propunerea de noi discipline, modificarea 

numărului de ore, natura activităţilor didactice ş.a).;  

 

2. Asigurarea calităţii privind studenţii/masteranzii şi performanţelor obţinute de aceştia 

● Creşterea ratei de mobilitate internaţională a studenţilor şi masteranzilor din cadrul 

programelor de studii subordonate Departamentului 

● Stimularea performanţelor obţinute de către studenţi prin acordarea de burse şi premii 

 

3. Asigurarea calității privind absolvenţii.  



    
 

● Asigurarea unei rate de angajabilitate pe piaţa muncii cât mai ridicate, plecând de la un 

studiu atent privind difenețierea absolvenţilor noștri de cei ai altor instituţii de 

învăţământ superior similare. 

● Evaluarea periodică a gradului de inserţie profesională a absolvenților prin realizarea de 

studii de impact pentru programele de studii subordonate departamentului. 

4. Obiective privind MANAGEMENTUL FINANCIAR. 
Elaborarea și monitorizarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru fiecare program de studii 

aflat în subordinea departamentului. Elaborarea bugetelor trebuie să se realizeze pe principiul 

prudențialității, raționalității și eficienței în gestionarea resurselor departamentului. O atenție 

deosebită vom acorda identificării noilor soluții de finanțare şi obținerea de fonduri proprii din 

cursuri/prelegeri susținute de membrii departamentului în parteneriat cu Departamentul de 

Formare Continua, venituri obținute din activitatea de cercetare desfășurată sau venituri din 

studii și cercetări elaborate pentru mediul de afaceri etc. 

 Programul este inspirat din realitatea academică pe care o trăim, având ca punct de plecare 

experienţa managerială pe care am dobândit-o în anii anteriori. Programul poate deveni 

operațional doar cu participarea membrilor din departament, a managementului instituţional, a 

tuturor stucturilor instituționale implicate în procesul de învățământ şi de cercetare științifică. 
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