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ATRIBUŢIILE
Comisiilor Departamentului
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
2016 – 2020

1. Comisia pentru Strategie Generală şi Resurse Umane
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
planuri şi strategii operaţionale şi de dezvoltare la nivelul departamentului,
precum şi cu privire la evoluţia resurselor sale umane;
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
metodologii, regulamente şi proceduri de organizare şi funcţionare a
departamentului;
 Supervizează şi se implică în implementarea şi aplicarea planurilor, strategiilor,
metodologiilor, regulamentelor şi procedurilor în vigoare, ce privesc
dezvoltarea generală şi resursele umane ale departamentului;
 Se implică în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor, proceselor şi
procedurilor legate de resursa umană a departamentului, incluzând concursurile
pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor didactice şi nedidactice din departament,
concursurile pentru acordarea gradaţiilor de merit, de evaluare a dosarelor de
prelungire a activităţii după vârsta de pensionare, etc.;
 Se implică în activităţile de întocmire a statelor de funcţii ale departamentului.
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2. Comisia pentru Învăţământ
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
metodologii, regulamente şi proceduri ce privesc procesul de învăţământ la
nivelul de responsabilitate al departamentului;
 Analizează, discută şi face propuneri legate de structura şi conţinutul
programelor de studii ce implică departamentul, precum şi a conţinutului
disciplinelor din cadrul acestor programe de studii, inclusiv din perspectiva
armonizării cu programe similare la nivel internaţional şi cu necesităţile
industriei de profil;
 Supervizează şi se implică în activităţile de acreditare a programelor de studii
aferente departamentului;
 Analizează şi stabileşte disciplinele opţionale, dimensionarea anuală a acestora
(nr. de semigrupe alocate) şi organizează procesul de selecţie a opţiunilor de
către studenţi;
 Participă la organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere la nivel de
licenţă şi master;
 Supervizează şi se implică în activităţile de repartizare echilibrată şi la timp a
studenţilor la toţi membrii departamentului cu atribuţii de coordonare a
proiectelor de licenţă şi a lucrărilor de disertaţie;
 Participă la organizarea şi desfăşurarea proceselor de examinare şi evaluare în
vederea finalizării studiilor de licenţă şi master;
 Supervizează întocmirea orarului semestrial de studii;
 Se implică în activităţile de organizare, evaluare şi gestionare a problemelor
legate de practica studenţească.
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3. Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
planuri, strategii, metodologii, regulamente şi proceduri ce privesc cercetarea
ştiinţifică la nivelul departamentului;
 Supervizează şi se implică în implementarea şi aplicarea planurilor, strategiilor,
metodologiilor, regulamentelor şi procedurilor în vigoare, ce privesc cercetarea
ştiinţifică la nivelul departamentului;
 Monitorizează activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul întregului
departament şi realizează, din proprie iniţiativă sau după necesităţi, analize,
rapoarte şi statistici privind această activitate, inclusiv Raportul Anual de
Activitate al departamentului;
 Se implică în iniţierea, dezvoltarea şi promovarea colaborărilor ştiinţifice ale
departamentului cu alte instituţii, laboratoare şi personalităţi ştiinţifice în
domeniu;
 Monitorizează activitatea Centrului de cercetare al departamentului, analizează,
discută şi propune modificări privind structura şi componenţa acestui Centru de
cercetare, din proprie iniţiativă sau pornind de la propunerile conducerii
Centrului de cercetare;
 Organizează şi supervizează desfăşurarea periodică a unor sesiuni de informare
şi prezentare la nivelul departamentului a oportunităţilor, competiţiilor şi
apelurilor curente pentru granturi şi contracte de cercetare, inclusiv a detaliilor
disponibile privind modalităţile şi procedurile de participare la acestea;
 Organizează şi supervizează desfăşurarea periodică a unor sesiuni de prezentare
la nivelul departamentului a activităţii laboratoarelor de cercetare, precum şi a
proiectelor sau contractelor derulate în cadrul departamentului;
 Se implică în activităţile de promovare şi publicare a rezultatelor cercetării
ştiinţifice din departament prin toate mijloacele disponibile, incluzând site-ul
web al departamentului şi al Centrului său de cercetare;
 Se implică, împreună cu membrii Comisiei pentru colaborarea cu studenţii şi cu
organizaţiile studenţeşti, de promovarea în rândul studenţilor a manifestărilor
ştiinţifice organizate în cadrul departamentului (prezentări, prelegeri, susţinere
de teze de doctorat, susţinere de rapoarte de cercetare, etc.);
 Participă la procesul de reabilitare şi dezvoltare a unei publicaţii periodice
(jurnal) de specialitate în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.
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4. Comisia pentru Calitate şi Etică Profesională
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
metodologii, regulamente şi proceduri de asigurare a calităţii şi eticii
profesionale la nivelul departamentului, privind activitatea cadrelor didactice şi
a studenţilor;
 Supervizează şi se implică în implementarea şi aplicarea metodologiilor,
regulamentelor şi procedurilor în vigoare, ce privesc asigurarea calităţii şi eticii
profesionale la nivelul departamentului, privind activitatea cadrelor didactice şi
a studenţilor;
 Implementează, supervizează şi se implică în procesul semestrial de evaluare de
către studenţi a calităţii actului didactic, la toate disciplinele susţinute de
membrii departamentului şi la toate formele de activitate didactică (curs,
laborator, seminar, proiect, evaluări);
 Monitorizează activitatea ştiinţifică şi didactică la nivelul departamentului, atât
a cadrelor didactice cât şi a studenţilor, sub aspectele legate de calitate şi etică
profesională, identifică şi preia eventualele probleme, analizează, discută şi
propune soluţii pentru rezolvarea acestora;
 Implementează, supervizează şi se implică în aplicarea unor metode şi proceduri
ce vizează evaluarea uniformă şi echitabilă de către comisiile de specialitate a
lucrărilor şi proiectelor de finalizare a studiilor, la programele de studii ce
implică departamentul;
 Monitorizează şi reglementează, în colaborare cu membrii Comisiei pentru
învăţământ, calitatea, relevanţa şi gradul de actualitate a conţinutului
disciplinelor din cadrul programelor de studii ce implică departamentul, modul
lor de aplicare în activitatea didactică, precum şi gradul de corelare şi
dependenţele ce există între aceste discipline.
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5. Comisia pentru Infrastructură şi Resurse Materiale
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
planuri, strategii, metodologii, regulamente şi proceduri ce privesc
infrastructura şi resursele materiale ale departamentului;
 Supervizează şi se implică în implementarea şi aplicarea planurilor, strategiilor,
metodologiilor, regulamentelor şi procedurilor în vigoare, ce privesc
infrastructura şi resursele materiale ale departamentului;
 Administrează infrastructura de reţea şi de calcul la nivelul departamentului;
 Monitorizează infrastructura şi resursele materiale la nivelul întregului
departament şi realizează, din proprie iniţiativă sau după necesităţi, inventare,
analize, rapoarte şi statistici privind aceste resurse;
 Se implică în activităţile de dezvoltare şi actualizare a infrastructurii, incluzând
laboratoarele didactice, infrastructura de reţea şi sălile de curs aferente
departamentului;
 Organizează periodic apeluri tip concurs de proiecte de investiţii şi dotări pentru
actualizarea şi dezvoltarea infrastructurii la nivel de laboratoare didactice,
evaluează şi supervizează execuţia proiectelor câştigătoare;
 Se implică în activităţile de promovare a infrastructurii şi bazei materiale de
care dispune departamentul, precum şi de facilitarea accesului colegilor
interesaţi la aceste resurse (inclusiv prin menţinerea unei situaţii actuale a
resurselor materiale pe site-ul web al departamentului şi al unui sistem de
înscriere şi planificare a accesului la resurse).
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6. Comisia pentru Colaborarea cu Studenţii
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
metodologii, regulamente şi proceduri ce privesc interfaţarea şi colaborarea
departamentului cu studenţii;
 Supervizează şi se implică în implementarea şi aplicarea metodologiilor,
regulamentelor şi procedurilor în vigoare, ce privesc interfaţarea şi colaborarea
departamentului cu studenţii;
 Se implică în activităţile asociate cu funcţia de Decan de an, inclusiv cele de
consiliere şi mentorat, de prezentare şi discutare a planurilor de învăţământ, de
discutare a diferitelor opţiuni curiculare posibile, precum şi a modalităţii de
stabilire a opţiunilor şi de alocare a disciplinelor opţionale;
 Promovează în rândul studenţilor, în colaborare cu Comisia pentru calitate şi
etică profesională, principiile de etică şi deontologie academică, importanţa
participării la activităţile didactice din cadrul programului de învăţământ la care
sunt înscrişi, precum şi importanţa participării studenţilor la activităţile
nedidactice organizate în cadrul şcolii (proiecte de cercetare-dezvoltare,
activităţi ştiinţifice, concursuri, etc.);
 Preia diferitele probleme pe care le semnalează studenţii în legătură cu
activităţile didactice şi nedidactice desfăşurate în cadrul şcolii şi le raportează
Consiliului Departamentului spre analiză, discutare şi rezolvare;
 Se implică în activităţile de iniţiere, organizare, supraveghere şi evaluare a
concursurilor studenţeşti;
 Se implică în activităţile de promovare a concursurilor studenţeşti locale,
naţionale şi internaţionale, vizând pe de o parte, împreună cu organizaţiile
studenţeşti, participarea studenţilor la aceste concursuri şi, pe de altă parte,
implicarea cadrelor didactice ale departamentului în recrutarea şi pregătirea
echipelor de concurs;
 Organizează şi monitorizează desfăşurarea sesiunii anuale de comunicări
ştiinţifice/tehnice studenţeşti;
 Se implică, împreună cu membrii Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi cu
organizaţiile studenţeşti, de promovarea în rândul studenţilor a manifestărilor
ştiinţifice organizate în cadrul departamentului (prezentări, prelegeri, susţinere
de teze de doctorat, susţinere de rapoarte de cercetare, etc.).
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7. Comisia pentru Imagine şi Comunicare
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare
planuri, metodologii, regulamente şi proceduri ce privesc imaginea
departamentului, promovarea acesteia şi comunicarea informaţiilor;
 Supervizează şi se implică în implementarea şi aplicarea planurilor,
metodologiilor, regulamentelor şi procedurilor în vigoare, ce privesc imaginea
departamentului, promovarea acesteia şi comunicarea informaţiilor;
 Supervizează şi se implică în activităţile de specificare, realizare şi aplicare a
Manualului de identitate vizuală al departamentului, precum şi a diferitelor
materiale de promovare a imaginii şi realizărilor departamentului (postere,
prezentări, broşuri, pliante, tricouri imprimate, mape, etc.);
 Supervizează şi se implică în activităţile de specificare şi dezvoltare a site-ului
web al departamentului şi a altor instrumente de comunicare şi prezentare
online (inclusiv Facebook), precum şi de utilizarea lor extensivă pentru
promovarea imaginii departamentului şi a noutăţilor de interes;
 Supervizează şi se implică în activităţile de promovare a istoriei şi
personalităţilor departamentului, prin modernizarea şi dezvoltarea continuă a
Muzeului departamentului, elaborarea unei Monografii a departamentului,
realizarea de tablouri/panouri cu personalităţile departamentului, etc.
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8. Comisia pentru Relaţia cu Mediul Socio-Economic
 Analizează, discută şi propune Consiliului Departamentului spre aprobare,
metodologii, regulamente şi proceduri ce privesc relaţia departamentului cu
mediul socio-economic;
 Supervizează şi se implică în implementarea şi aplicarea metodologiilor,
regulamentelor şi procedurilor în vigoare, ce privesc relaţia departamentului cu
mediul socio-economic;
 Monitorizează şi se implică în activităţile de iniţiere şi dezvoltare a
colaborărilor şi parteneriatelor cu mediul socio-economic;
 Se implică în stimularea specială a parteneriatelor ce specifică activităţi în
cadrul şcolii, a cadrelor didactice şi a studenţilor, pe proiecte finanţate de
companii;
 Organizează evenimentele de vizitare şi se implică în activităţile de prezentare a
departamentului (laboratoare, proiecte şi realizări reprezentative, Muzeul
departamentului, istoria şi personalităţile sale, etc.) din cadrul acestor vizite;
 Oferă suport şi se implică în identificarea, descrierea şi exploatarea rezultatelor
de cercetare cu potenţial economic obţinute în cadrul departamentului, clarifică
aspectele cu privire la drepturile de proprietate intelectuală şi sprijină iniţierea
unor acţiuni de transfer tehnologic şi de înfiinţare de start-up-uri şi spin-off-uri;
 Organizează şi se implică în activităţi periodice de tip socializare, comunicare şi
schimb de experienţă, desfăşurate cu membrii departamentului în colaborare cu
diverse companii din mediul economic.
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