RAPORT ACTIVITATE FEBRUARIE-SEPTEMBRIE 2004
Am promis ca la sfarsitul fiecarei perioade importante va voi informa in legatura cu cele
realizate si nerealizate. Deasemenea, voi aborda problema anului universitar 2004-2005.
Voi incepe cu realizarile, chiar partiale, si voi adauga in culoare rosie nerealizarile sau
dezideratele de viitor. Punctele care urmeaza sunt in corelatie directa cu programul managerial
asumat.
1. Reabilitarea tuturor salilor (spatiilor de invatamant) de la informatica la standarde
normale.
Mentionez ca inca avem probleme cu PC-urile noi, avem nevoie de inca 80.
2. Prelungirea autorizarii la specializarea Matematica-Informatica in Engleza.
Exista o conditionare a prelungirii legata de respectarea planurilor de invatamant initiale.
3. Depunerea dosarului de acreditare al specializarii Matematica.
Vizita comisiei CNEAA va avea loc in octombrie.
4. Intrarea in programul de calitate in vederea certificarii ISO pentru sectia de matematica,
intocmirea manualului si a raportului de autoevaluare cu anexe, program gestionat de
Universitate Libera din Berlin cu toate consecintele ce vor decurge de aici.
Un loc important il ocupa evaluarile studentilor asupra activitatii noastre.
5. Definitivarea site-ului facultatii, inclusiv a site-ului admiterii.
Varianta in limba engleza mai are nevoie de anumite link-uri inca nefacute.
6. Intocmirea bugetului previzional pentru anul 2004-2005 si a statelor de functiuni in
forma initiala.
Situatia nu este buna datorita numarului mare de sectii. Avem nevoie de aproape 13 miliarde
pentru salarii si inca de 20% pentru cheltuieli legate de biblioteca, secretariat, deplasari, protocol,
consumabile, soft, etc. Unul din state este inca nerealist iar cheluielile corespunzatoare lui in
forma actuala depasesc un total acceptabil de 3 miliarde lei.
7. Pozitivizarea financiara a facultatii.
In acest moment avem un firav plus de aproape 200 milioane dupa ce s-a pornit cu un minus de
1,5 miliarde lei.
8. Refacerea tuturor planurilor de invatamant si corelarea lor.
Acest lucru va fi continuat in anul universitar 2004-2005 pentru a putea sa ne adaptam procesului
Bologna. Noile planuri de invatamant si programele analitice vor fi gata ca draft in ianuarie 2005.
9. Colectionarea si avizarea tuturor programelor analitice la disciplinele predate in
facultate.
Programele analitice sunt deja pe web.
10. Nu in ultimul rand realizarea orarului electronic si a mai multor cursuri si seminarii in
format
electronic cu afisare pe pagina facultatii.
Rog toate cadrele didactice sa-si definitiveze forma electronica a cursului care va fi postata pe
web. Acelasi lucru trebuie realizat pentru seminarii. As spune chiar ca este mai necesar sa le
oferim multe aplicatii si exercitii teoretice pentru a intelege nemecanic materiile. Eventualele teste
si probleme nerezovate sunt binevenite.
11. Organizarea licentei si dizertatiei.
Anumite aspecte negative legate de organizarea licentei vor fi analizate in Consiliul Profesoral
inainte de organizarea unei noi sesiuni.
12. Revizuirea regulamentelor si afisarea lor pe web.

Inca se mai pot face revizuiri ale regulamentului de credite transferabile si a regulamentului de
acordare a burselor.
13. Aducerea la zi a dosarului Centrului de Cercetare si inceperea efectiva a activitatilor
centrului.
Aici trebuie mentionat faptul ca la Catedra de Analiza si Mecanica s-a reinviat traditia seminariilor
stiintifice.
14. Aducerea la zi a Analelor si publicarea lor pe web.
Suntem in urma cu anul 2003 si fascicola I pe 2004 in forma hard. Daca reusim sa ajungem la zi
putem solicita cotatie ISI.

Multumesc colegilor care s-au implicat in rezolvarea problemelor de mai
sus. Fara ajutorul lor nu ajungeam sa aducem facultatea la aceste
performante.
Revin la problema admiterii.
Dupa cum v-am anuntat intr-un e-mail precedent, bugetul previzional s-a intemeiat pe existenta a
140 de studenti cu taxa. Realitatea este ca avem numai 70 si este posibil sa unim anumite sectii
si sa incetam functionarea (macar pe timp de un an) la altele. In programul managerial se
aminteste de aceasta posibila situatie care se datoreaza scaderii populatiei scolare, scaderii fortei
financiare a familiilor care trebuie sa intretina una sau mai multe persoane in facultate cu taxe de
400 EU/pers/an. Nu in ultimul rand (conform aprecierilor studentilor) gradul de atractivitate al
cursurilor noastre este scazut, trebuie sa le facem mai accesibile prin exemple si noi ca profesori
sa devenim pentru ei modele de urmat. Deci si acest lucru a erodat in timp imaginea facultatii iar
masurile care sunt necesare se gasesc in ultimul capitol al raportului de autoevaluare din
programul de calitate.
Toata universitatea organizeaza sesiunea a doua de admitere in perioada 7-21 septembrie. Vom
organiza si noi si vom incerca sa ocupam locurile restante. Presiunile financiare vor conduce la
masuri administrative care vor fi hotarate de Consiliul Profesoral, astfel incat Facultatea sa
reziste. O data realista pentru a stii exact ce se va intampla in anul universitar 2004-2005 este 25
septembrie. Va informez ca mi-am anulat toate deplasrile in strainatate ( Franta, USA si Grecia)
pentru a fi impreuna cu echipa de conducere in aceasta perioada decisiva pentru startarea
anului.
Decan,
Wladimir-Georges Boskoff

