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În acest Raport este prezentată o sinteză a activităţii desfăşurate în perioada 

1 Octombrie 2015-1 Martie 2016 în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică 

(MI), principalele direcţii de acţiune şi realizări, modul în care factorii de răspundere 

ai facultăţii au gestionat managementul instituţiei, în corelaţie cu Planul strategic de 

4 ani (2012-2016) şi Planul operaţional 2015-2016. 

Domeniul didactic a avut ca principală preocupare compatibilizarea 

învăţământului universitar matematic şi informatic braşovean cu învăţământul de 

profil din universităţi de prestigiu din ţară şi din spaţiul european. Facultatea a urmat 

politica universităţii de orientare a învăţământului spre asigurarea competenţei 

profesionale a absolvenţilor şi cercetare ştiinţifică, având în vedere eficientizarea 

financiară, prin organizarea unitară  a celor trei nivele de studiu care se derulează în 

facultate : licenţă, masterat şi doctorat. Stabilirea cifrelor de şcolarizare oportune, 

armonizarea programelor analitice, realizarea unor cuplări de cursuri (spre exemplu: 

cursuri comune pentru programele de informatică de licenţă – 3 semestre, şi 

respectiv master – 1 semestru), oferirea unui pachet bogat şi adecvat de cursuri 

opţionale a necesitat un efort important din partea conducerii facultăţii, a 

directorului de departament şi mai ales a coordonatorilor de programe de studiu. S-a 

asigurat funcţionabilitatea sistemului de credite transferabile. Consemnăm progrese 

în calitatea activităţilor didactice de predare, seminarizare şi evaluare a studenţilor 

din ciclurile de licenţă şi master. Au fost asigurate mobilităţile Erasmus ale 

studenţilor facultăţii, sub egida compartimentului specializat al universităţii al cărui 

coordonator la nivel de facultate  este conf. dr. L. Sângeorzan.   

Activitatea cu studenţii a fost orientată spre asigurarea condiţiilor oportune 

de studiu. A fost asigurată funcţionalitatea corespunzătoare a sălilor de curs, seminar 

şi laborator. 

O atenţie deosebită a fost acordată şi activităţii de practică a studenţilor care 

se desfăşoară în următoarele firme: Siemens Industry Software SRL, Dynamic 



Ventures, International, Siemens, IQUEST Technologies, IBM România, ROSOFTLAB, 

Route 66, Ina Schaeffler, Krogan Inventiv, AtoS, Pentalog. 

Asigurarea locurilor în căminele studenţeşti, a burselor de studiu şi sociale, a 

burselor europene (ERASMUS, DAAD) s-a realizat în cele mai bune condiţii, cu 

respectarea strictă a legalităţii. Au fost nominalizaţi tutori de ani de studiu care s-au 

preocupat de îndrumarea şi consilierea studenţilor facultăţii.  

Conducerea facultăţii a promovat dialogul cu reprezentanţii studenţilor, a 

fost atentă la toate problemele speciale pe care aceştia le-au adus la cunoştiiţa 

decanatului. 

Comisia ştiinţifică a departamentului împreună cu directorul de departament  

şi conducerea facultăţii s-au preocupat de încurajarea cadrelor didactice în 

publicarea de lucrări ştiinţifice, publicarea de monografii şi participarea la conferinţe 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Rezultate vizibile la nivel naţional şi internaţional s-au obţinut în următoarele 

domenii de cercetare: geometrie complexă şi coomologie, geometrie Finsler reală, 

mecanică şi ecuaţii diferenţiale, teoria aproximării, analiză complexă, optimizare 

combinatorie, informatică aplicată, inteligenţă artificială, ingineria softului, 

probabilităţi şi statistică matematică. 

Este de menţionat faptul că o serie de cadre didactice din  departament sunt 
implicate şi în diverse proiecte de cercetare sau didactice. 

La finalul  lunii februarie 2016 s-a desfăşurat în facultate  a-II-a ediție a 
‘’Workshop-ului de matematică şi informatică’’ la care au participat aproape toate 
cadrele didactice din facultate. 

Conducerea facultăţii s-a implicat  în  diseminarea şi organizarea  activităţilor 

studenţeşti la nivel de universitate. 
În facultate au fost respectate normele privind asigurarea calităţii existente la 

nivel de universitate. 
Comisia de Calitate a Departamentului de Matematică şi Informatică, a 

monitorizat calitatea activităţilor didactice din cadrul facultăţii şi a organizat 

activitatea de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi.  

O preocupare majoră a conducerii facultăţii a reprezentat-o definirea 

corespunzătoare a imaginii şi vizibilităţii facultăţii, interne şi internaţionale. Aceasta a 

presupus reactualizarea site-ului facultăţii de către responsabilul de site lect. dr. O. 

Florea. În forma sa nouă, site-ul conţine informaţii privind: procesul de învăţământ 

(programe de studiu, planuri de învăţământ, orare, planificarea examenelor, 

informaţii despre admitere,etc.), managementul facultăţii (consiliul profesoral, 

atribuţii, planul strategic şi operaţional, organigrama), managementul 

departamentului (cadre didactice, consiliul departamentului, comisii, organigramă, 

plan strategic şi operaţional), cercetarea ştiinţifică (articole, cărţii, conferinţe, 

manifestări ştiinţifice organizate, contracte ştiinţifice), parteneriate, evenimente, 

pagina SSMR. O atenţie deosebită este acordată activităţii de prezentare a facultăţii 



în liceele şi colegiile naţionale reprezentative din judeţele Braşov, Covasna, Prahova 

etc., realizării şi distribuirii de pliante şi afişe cu oferta educaţională a facultăţii. 

Conducerea facultăţii a a avut în vedere lărgire comunicării şi parteneriatului 

cu mediul economic şi socio-cultural. Printre activităţi cosemnăm: contacte ale 

conducerii facultăţii, a coordonatorilor de specializări şi a coordonatorilor comisiei de 

practică lect. dr. A. Vasilescu şi conf. Dr. L. Sângeorzan, cu reprezentanţi ai conducerii 

unor firme din domeniul IT: Siemens, Pentalog Romania, IBM Romania, Dynamic 

Ventures, Siemens Industry Software SRL, IQuest, Route 66, Ina Schaeffler s.a. În 

cadrul întâlnirilor , firmele menţionate au prezentat oferte de colaborare pentru anul 

universitar 2016 – 2017,  teme propuse pentru lucrările de finalizare a studiilor 

(licenţă şi dizertaţie), stagii de practică profesională pentru studenţi, programe 

pentru studenţi ( Java University)  şi alte direcţii de colaborare. 

S-a demarat de asemenea lucrul la crearea unei platforme online pentru 

organizarea, urmărirea şi evaluarea practicii studenţilor. Coordonarea este asigurata 

de dna A. Vasilescu. 

În facultate funcţionează programul ”Joi dupa amiază la şcoală” în cadrul 

căruia 9 firme importante de IT  organizează cursuri şi laboratoare suplimentare 

pentru perfecţionarea studenţilor noştri.  

Au fost menţinute şi contactele permanente cu învăţământul preuniversitar 

prin acţiuni iniţiate de facultate în colaborare cu SSMR-filiala Braşov al cărei 

preşedinte este conf. dr. E. Păltănea, şi ISJ Braşov :  implicarea facultăţii în 

organizarea şi pregătirea elevilor braşoveni pentru OJM, programul săptămânal de 

pregătire “Performanţa în matematica de gimnaziu” ce este coordonat de d-na lect. 

dr. A. Manea. O parte din cadrele didactice din facultate au fost şi sunt implicate în 

cursurile de pregătire a elevilor din clasa a XII-a pentru examenul de Bacalaureat. 

A fost asigurată o comunicare directă cu conducerile unor instituţii de 

învăţământ superior sau de cercetare, a facultăţilor de profil din: Bucureşti, Iaşi, Cluj, 

Constanţa, Baia-Mare, Craiova, Bacău, Târgovişte, institutele IMAR şi ISMMA ale 

Academiei Române. 

Menţionăm că  în cadrul facultăţii  nu au fost consemnate cazuri de încălcare 

a eticii universitare. 

În cadrul instituţiei au fost promovate: dialogul deschis şi constructiv cu 

studenţii, climatul academic în facultate, dialogul şi relaţiile de lucru principiale între 

cadre didactice şi conducere, colaborarea cu conducerea Universităţii, cu Rectorul  şi 

Preşedintele Senatului. 

Prezentul Raport a fost validat în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii de  
Matematică şi Informatică din data de 29 Februarie 2016. 

Decan, 

Prof. univ. dr. Marin Marin 


