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1. INTRODUCERE
Departamentul de Ştiinte Silvice şi Agroturism, fosta Facultate de Inginerie,
continuatoare a traditiilor învatamântului silvic superior din România înfiintat înca
din secolul al XIX-lea, militeaza pentru perfectionarea continua a sistemului de
învatamânt superior de specialitate si adaptarea acestuia la cerintele noi impuse de
evolutia societatii, tinând cont de particularitatile si stadiul de dezvoltare al tarii
noastre dar si de contextul european si mondial.
Departamentul de Ştiinte Silvice şi Agroturism trebuie sa-se impuna în
continuare fiind singurul din sistemul universitar particular romanesc. Acest deziderat
este impus de sistemul concurential creat în ultimul deceniu în învatamântul superior
tehnic, cât si de nevoia de a face fata conditiilor noi cu care se va confrunta
învatamântul superior în viitorul apropiat.
Departamentul prin specializarea Inginerie si management in alimentatie
publica si agroturism doreste sa dezvolte capacitatea si potentialul turismului in zona
de vest a Romaniei precum si sa ofere o sansa de perfectionare a personalului ce
activeaza in domeniul alimentatiei publice.
Aceste specializări au condus la realizarea unor parteneriate cu universitati de
renume ce au rolul de a creste nivelul sistemului de invatamant si vizibilitatea
facultatii. De asemenea s-au realizat si parteneriate cu societati comerciale in urma
carora se doreste o armonizare a legaturii intre invatamant si practica.
Departamentul de Ştiinte Silvice şi Agroturism isi doreste realizarea unei mai
bune insertii pe piata muncii a viitorilor absolventi de aceea curricula academica este
armonizata si cu cerintele societatilor comerciale partenere.
La elaborarea acestui plan strategic s-au avut în vedere misiunea universitatii,
programele manageriale ale Rectorului Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din
Arad si ale Decanului Facultatii de Ştiinte ale Naturii, Inginerie şi Informatica,
situatia curenta identificata la nivelul universitatii si facultatii, resursele umane si
materiale existente.
Planul strategic prezinta misiunea, obiectivele si actiunile strategice de
dezvoltare a Departamentului de Ştiinte Silvice şi Agroturism

2. MISIUNEA DEPARTAMENTULUI
Misiunea Departamentului este de a forma cadre cu pregatire superioara si de a
actualiza pregatirea acestora în conformitate cu cerintele pietei fortei de munca de
specialitate, precum si de a furniza servicii de cercetare stiintifica, proiectare,
asistenta tehnica si pregatire post-universitara, astfel încât sa contribuie la dezvoltarea
acestuia, precum si la cresterea capacitatii si performantelor profesionale ale cadrelor
didactice si personalului de cercetare.
Realizarea acestei misiuni se va face prin aplicarea urmatoarelor obiective si
actiuni strategice, având în vedere principiile respectarii legilor si reglementarilor
specifice, transparentei în luarea deciziilor si a respectului individului indiferent de
grad sau functie.
Obiectiv strategic 1: Cresterea eficienţei si competitivităţii procesului didactic si
adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
1. Modernizarea procesului didactic de predare/învăţare prin dezvoltarea de tehnici
moderne de predare precum si a infrastructurii adecvate tehnologiilor informaţiei si
comunicării;
2. Elaborarea de materiale didactice tradiţionale si în format electronic pentru uzul
direct al studenţilor pentru toate disciplinele;
3. Asigurarea unor conditii optime de desfasurare a practicii studenţilor si
promovarea în cadrul lucrărilor de laborator/teren (acolo unde este posibil si unde
este cazul) a aplicaţiilor de teren în zone din judeţul Arad;
4. Evaluarea periodica a programelor de studii de licenta si acreditarea unor programe
de studii de masterat în conformitate cu reglementarile specifice ciclurilor de studii
Bologna cu o componenta semnificativa de cercetare;
5. Dezvoltarea, modernizarea si dotarea cu aparatură specifică a sălilor si
laboratoarelor didactice prin alocarea de fonduri bugetare si atragerea de fonduri
suplimentare (venituri proprii, proiecte, sponsorizări, etc.);
6. Dimensionarea corespunzătoare a gradului de ocupare cu titulari a posturilor
didactice astfel incat la programele de studii de licenta (zi) si masterat sa nu sa
depaseasca la nivel de facultate raportul cadre didactice/studenti de 1:30;
7. Orientarea, încă din ciclul de studii de licenta, a celor mai performanţi studenţi si
antrenarea lor în activităţile diferitelor discipline, în vederea continuarii studiilor de
masterat;
8. Atragerea si angajarea celor mai performanţi absolvenţi pentru a asigura
continuitatea si calitatea procesului didactic si de cercetare precum si cresterea
gradului de ocupare de către tineri a posturilor didactice;
9. Dezvoltarea schimburilor si specializărilor inter-universitare internaţionale de
cadre didactice si studenţi, atât în cadrul programelor europene (Socrates, Leonardo
etc.) cât si a unor parteneriate directe cu facultăţi similare din străinătate.
Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea cercetării stiinţifice de specialitate în concordanţă
cu strategia si priorităţile definite la nivel naţional, local si european
1. Consolidarea departamentului de cercetare aferent departamentului;
2. Actualizarea periodică a planurilor de cercetare aferente programelor de studii de
licenţă si masterat;

3. Actualizarea periodica a ofertei de servicii de cercetare stiinţifică, asistenţă tehnică,
consultanţă si perfecţionare profesională de specialitate în conformitate cu priorităţile
planurilor de cercetare aferente programelor de licenţă/masterat/doctorat si priorităţile
naţionale si europene;
4. Încurajarea cadrelor didactice în elaborarea propunerilor de proiecte si contracte de
cercetare stiinţifică, asistenţă tehnică, consultanţă si perfecţionare si sprijinirea
acestora în implemntarea unor asemenea proiecte sau contracte;
5. Intensificarea schimburilor la toate nivelurile (cadre didactice, studenţi,
masteranzi, doctoranzi) cu universităţi, instituţii sau organizaţii din ţară si străinătate;
6. Depunerea de eforturi susţinute, organizatorice si financiare, pentru modernizarea
si dotarea laboratoarelor cu echipament de cercetare (inclusiv din donaţii si
sponsorizări);
7. Intensificarea colaborării cu principalii beneficiari ai serviciilor de cercetare
stiinţifică, asistenţă tehnică, consultanţă si perfecţionare profesională de specialitate
din ţară (autorităţile publice centrale pentru cercetare, silvicultură, mediu,
administratorii pădurilor de stat si private, sectorul privat etc.) si străinătate;
8. Promovarea cercetării stiinţifice studenţesti si premierea celor mai performanţi
studenţi;
9. Revigorarea cercetării stiinţifice si organizarea de sesiuni anuale cu largă
participare naţională si internaţională;
10. Afilierea facultăţii la instituţiile si organizaţiile internaţionale de profil (ex:
IUFRO, EFI etc.) si participarea la activităţile si proiectele acestora.
Obiectiv strategic 3: Asigurarea cadrului administrativ, material si logistic optim
pentru desfăsurarea activităţilor didactice si de cercetare-dezvoltare
1. Comunicare permanentă si eficientă a conducerii departamentului cu colectivul de
cadre didactice, personalul auxiliar si cu studenţii din toţi anii de studii;
2. Asigurarea unei comunicări eficiente a deciziilor structurilor de conducere a
departamentului către toate cadrele didactice;
3. Respectarea hotărârilor departamentului, atunci când sunt în spiritul legii,
regulamentelor si principiilor activităţii manageriale;
4. Evaluarea/auditarea internă periodică a calităţii activităţilor didactice si de
cercetare la nivelul departamentului;
5. Imbunătăţirea relaţiei cadru didactic-student prin mijloace si metode specifice
(activitate tutorială, consultaţii etc.);
6. Constituirea, în funcţie de necesităţi, a unor grupuri de lucru tematice în cadrul
Consiliului Departamentului, care să sprijine fundamentarea si soluţionarea unele
aspecte importante sau urgente ce apar în activitatea facultăţii;
7. Continuarea modernizării spaţiilor departamentului;
8. Repartizarea optimă a spaţiilor disciplinelor fiecărei catedre, în funcţie de numărul
de ore, cadre didactice si necesităţile specifice procesului didactic si de cercetaredezvoltare;
9. Înfiintarea si sprijinirea activităţii asociaţiei studenţilor silvicultori „ARSILVA”;
10. Prezentarea si actualizarea ofertei educaţionale si de cercetare-dezvoltare a
departamentului în format scris si electronic.
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