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I.

Misiunea Facultăţii

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, parte integrantă a
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, este dedicată educării studenţilor pe cele trei
nivele (de licenţă, masterat şi doctorat) şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea,
generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe în domeniile electronicii,
telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, precum şi în domeniile interdisciplinare în care
electronica, telecomunicaţiile și tehnologiile informaționale joacă un rol la nivel de vârf
european şi internaţional.

II.

Oferta educaţională a Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei:

Ciclul studii universitare de licenţă:
Domeniul : Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Specializările:





Electronică aplicată şi sisteme inteligente (A)
Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (A)
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (A)
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii – în limba engleză (AP)

Ciclul studii universitare de masterat
Domeniul :Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
Specializările:









III.

Proiectarea circuitelor VLSI avansate (A)
Radiocomunicaţii digitale (A)
Reţele de comunicaţii (A)
Sisteme avansate în electronica aplicată (A)
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială (A)
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor (A)
Automotive Electronic Control Systems – limba engleza (A)
Information Technologies for Telecommunications (A)

Obiective pentru anul 2019
III.1. Obiective academice
Răspund: Decan, Prodecan activitatea didactică, Directori de Departamente,
Termen: permanent
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a) Creşterea calităţii actului didactic, prin actualizarea informaţiilor transmise, dar şi prin
elaborarea de materiale didactice suport pentru actul de predare-învăţare;
b) Acreditarea domeniului de master Electronică, Telecomunicații și Tenologii
Informaționale în care activează 8 programe de studiu de master;
c) Reacreditarea celor trei programe de licență în limba română;
d) Acreditarea Școlii Doctorale;
e) Acreditarea programului de licență în limba engleză Tehnologii și Sisteme de
Telecomunicații;Acreditarea unor cursuri postuniversitare în domeniul securității
cibernetice;
f) Creșterea gradului de utilizare a platformei MOODLE dedicate activității didactice;
g) Continuarea activităţilor de actualizare a planurilor de învăţământ şi a fişelor
disciplinelor;
h) Modernizarea sistemului de evaluare a studenţilor, cu accent pe înţelegerea
cunoştinţelor şi nu a memorării acestora;
i) Creşterea competenţelor şi abilităţilor practice ale absolvenţilor;
j) Includerea în programele de licenţă sau master a unor discipline, module sau prelegeri
prezentate de specialişti recunoscuţi din companiile industriale cu care facultatea
desfăşoară parteneriate;
k) Sprijinirea dezvoltării componentei de formare continuă, prin cursuri post-universitare;
l) Extinderea colaborării cu facultăţile similare din ţară şi fructificarea contactelor pe care
le au cadrele didactice ale facultăţii cu personalităţi ale mediului academic din
străinătate;
m) Uniformizarea modului de notare a proiectelor de diplomă şi de disertaţie;
n) Promovarea activă a ofertei educaţionale şi a imaginii facultăţii.
Strategii de îndeplinire a obiectivelor academice:
1. Comisia didactica va revizui şi va propune măsuri pentru îmbunătăţirea planurilor de
învăţământ de la ciclul de licenţă, în strânsă corelaţie cu conţinutul programelor de master, în
scopul dobândirii competenţelor care definesc cariera profesională şi realizarea unui flux
natural între cele trei cicluri de studii universitare;

2. Înnoirea permanentă a conţinutului disciplinelor de specialitate care sunt dependente
de tehnologie, în paralel cu menţinerea bagajului de cunoştinţe fundamentale şi de
domeniu;
3. Analiza şi introducerea la cât mai multe discipline a unor proiecte practice realizate de
studenţi (programare, matlab, implementări în medii de dezvoltare, simulări etc.)
4. Analiza periodică a disciplinelor și grupurilor de discipline în vederea asigurării fluxului
natural de informații, menținerii suprapunerilor la nivelul minim necesar reîmprospătării
cunoștințelor, acoperirii noțiunilor fundamentale, a tehnologiilor specifice și a aplicațiilor
inginerești cerute pe piața forței de muncă;
5. Punerea de acord a planurilor de învăţământ cu cerinţele pieţii forţei de muncă,
menţinând nivelul ridicat al activităţii didactice şi promovând compatibilitatea cu
standardele din domeniul educaţiei;
6. Iniţierea unui proces de dezvoltare/restructurare a programelor de master, prin
menţinerea programelor de studiu care se dovedesc viabile şi adaptarea sau
reorganizarea celorlalte, având în vedere atât creşterea atractivităţii şi relevanţei pe
piaţa muncii cât şi conservarea patrimoniului educaţional existent;
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7. Menţinerea contactului continuu cu Comisia de calitate în vederea monitorizării
activităţilor din facultate pe direcţiile didactic, cercetare şi administraţie, pentru
respectarea angajamentelor universităţii şi, implicit, ale facultăţii la nivelul exigenţelor
actuale şi de perspectivă;
8. Transmiterea rezultatelor testărilor către studenți prin intermediul MOODLE;
9. Includerea de conexiuni de la pagina MOODLE spre paginile cu materiale didactice ale
altor entități (universități de prestigiu, societăți academice, firme cu realizări
tehnologice relevante disciplinelor);
10. Creşterea ponderii evaluării continue, prin extinderea utilizării testelor grilă, rezolvarea
de probleme cu folosirea materialului ajutător, aprecierea cu precădere a modului de
înţelegere a cunoştinţelor şi nu a memorării acestora;
11. Utilizarea experienţei pozitive dobândite prin programele de practică desfăşurate la
nivelul studiilor de licenţă cu implicarea partenerilor economici care au oferit stagii de
practică reale şi atent supravegheate. Entuziasmul studenţilor privind aceste stagii
arată necesitatea menţinerii şi dezvoltării sistemului, prin mărirea numărului de agenţi
economici implicaţi;
12. Creșterea participării studenților din ciclurile de licență și master la sesiunile de
comunicări ştiinţifice studenţeşti şi a concursurilor profesionale;
13. Organizarea, în colaborare cu Liga Studenţilor Electronişti şi cu asociaţia
ELECTRONIS, a unor vizite la obiective industriale relevante pentru profesia în care se
pregătesc studenţii facultăţii;
14. Implicarea în continuare a asociației ELECTRONIS în activitățile facultății;
15. Colaborarea mai strânsă a îndrumătorilor de an cu studenţii şi cu cadrele didactice;
16. Analiza responsabilă a rezultatelor sesiunii de examene din iarnă şi adoptarea măsurilor
rezultate a fi necesare;
17. Analiza periodică în Consiliul facultăţii a concluziilor dezbaterilor problemelor identificate de
îndrumătorii de an în relaţia lor cu studenţii şi identificarea de soluţii pentru rezolvarea
operativă a problemelor;
18. Promovarea continuă a imaginii facultăţii şi prezentarea acestora în licee din aria geografică
de recrutare a candidaţilor la admitere, precum şi pe pagina web şi facebook a facultăţii;
19. Continuarea implicării facultății în organizarea concursului de creativitate în fizică și tehnologii
„Stefan Procopiu” și a facilităților acordate premianților la admiterea în facultatea ETTI;
III.2. Obiective privind resursele umane
III.2.1. Asigurarea salarizarii personalului în acord cu activitatea desfăşurată
Raspund: Decan, Administrator şef facultate

Termen: permanent
Strategii de îndeplinire a obiectivului de asigurare a salarizării personalului:
1.Evaluarea şi promovarea cadrelor didactice în funcţie de performanţele didactice şi ştiinţifice,
implicarea în activităţile curente şi respectarea eticii universitare;

2. Redimensionarea personalului auxiliar-didactic şi nedidactic, în raport cu volumul real
al activităţilor din facultate si revizuirea atribuţiilor ce revin fiecărui angajat;
3. Acordarea diferenţiată a sporurilor salariale acordate personalului auxiliar-didactic, în
funcţie de gradul de realizare a sarcinilor suplimentare distribuite.
Bulevardul Carol I nr. 11A, 700506, Iaşi
Tel: 40 232 270 041 | Fax: 40 232 217 720 | www.etti.tuiasi.ro | decanat@etti.tuiasi.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Structura personalului didactic, auxiliar-didactic si nedidactic la 1 octombrie 2018:
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III.2.2. Asigurarea raportului optim cadre didactice/studenţi

Răspund: Decan, Prodecan activitatea didactică, Directori de Departamente,
Administrator Şef
Termen: permanent
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Strategii de îndeplinire a obiectivului:
Se va efectua periodic o analiză în scopul asigurării normelor didactice, acoperirii disciplinelor
cu personal didactic, identificării necesarului de personal didactic şi a gradului de încărcăre şi
încadrarea în fonduri;
Păstrarea şi susţinerea în comunitatea academică activă a profesorilor de valoare, a creatorilor
de şcoală, membri ai unor foruri naţionale şi internaţionale care au aşezat facultatea noastră
pe un loc fruntaş în universitate;
Angrenarea personalului didactic în activităţi de cercetare în cadrul unor programe naţionale
sau internaţionale, precum şi în cadrul unor programe operaţionale strategice de dezvoltare a
resurselor umane (POCU), care să le ofere noi oportunităţi de dezvoltare personală şi
profesională şi să le asigure un confort material corespunzător;
Identificarea surselor de suport financiar şi susţinerea cadrelor didactice tinere să participe la
manifestări ştiinţifice de prestigiu;
Încurajarea participării cadrelor didactice la mobilităţii academice şi participarea acestora la
foruri ştiinţifice şi profesionale;
Promovarea schimburilor academice cu facultăţile de profil din ţară şi străinătate;
Identificarea studenţilor de top ca potenţiali colaboratori şi atragerea lor spre activităţile de
cercetare remunerate care să le ofere oportunităţi de dezvoltare profesională într-un mediu
competitiv şi prietenos, şi care să determine, eventual, opţiunea lor pentru cariera universitară.

III.3 Obiective de dezvoltare a bazei materiale
a) Îmbunătăţirea dotării materiale a facultăţii
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Răspund: Decan, Administrator şef facultate

Termen: 31.12. 2019
Strategii de îndeplinire a obiectivului de dezvoltare a bazei materiale:

1. Utilizare prioritară a veniturilor proprii în scopul modernizării infrastructurii destinate
procesului didactic (mobilier, aparatură);
2. Asigurarea necesarului de materiale pentru desfăşurarea procesului didactic, pentru
activităţile de secretariat, precum şi a muncii de întreţinere;
3. Continuarea politicii de atragere a firmelor de prestigiu în vederea obţinerii unor
importante donaţii materiale necesare dotării laboratoarelor cu aparatură şi software
de ultimă generaţie;
b) Reabilitări şi reparaţii curente în Imobil A
Răspund: Decan, Prodecan activităţi economice şi sociale, Administrator şef facultate

Termen: 31.12. 2019
Strategii de îndeplinire a obiectivului de reabilitări și reparaţii curente în imobil A:

1. Efectuarea proiectului tehnic pentru reabilitarea imobilului A
2. Identificarea de fonduri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a clădirii, in mod
etapizat, pe tronsoane;
3. Igienizarea spaţiilor didactice afectate de infiltraţii, igrasie sau mucegai;
4. Efectuarea de reparaţii curente în imobil, in vederea menținerii bunei funcționări a
instalațiilor (electrice, termice, sanitare, etc);
5. Inlocuirea elementelor de tâmplărie deteriorate din imobil.
c) Consolidarea imobilului corp A
Răspund: Decan, Prodecan activităţi economice şi sociale, Administrator şef facultate
Termen: 31.12. 2019
Strategii de îndeplinire a obiectivului de consolidare a imobilului
1. Intocmirea proiectului tehnic de execuţie pentru fiecare tronson în parte
III.4. Obiective financiare
Răspund: Decan, Administrator Şef
Termen: 31.12. 2019
La data de 31.12.2018 situaţia financiară se prezenta astfel:
An
financi
ar

Alocatie
bug

Venitur
i
proprii

2018

11.037.697

501.480

Venituri
proprii
chirii
86.198

Regie
proiecte

49.853

TOTAL
VENITURI

Total
chelt
salariale

Total
utilitati

Alte chelt

TOTAL
CHELT

11.625.375

9.132.656

278.757

502.635

9.914.048

Situatia financiară a conturilor facultăţii in 2018
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Sursa de finanţare
Finanţare de bază (licență,
master)
Finanțare de bază doctorat
Venituri proprii
Venituri proprii chirii

Sold inițial la 01.01.2018
-1.648.499

Disponibil la 31.12.2018
(fără sold iniţial)
1.159.925

Disponibil la 31.12.2018
(cu sold iniţial)

410.088
165.402
-24.089

1.587.086
885.787
18.539

1.176.998
720.385
42.629

-488.573

a) mentinerea echilibrului financiar prin corelarea cheltuielilor cu veniturile bugetare alocate de
minister
Strategii de îndeplinire a obiectivului de menţinere a echilibrului financiar:

1. Utilizarea eficientă a veniturilor proprii din taxe, chirii şi asocieri.
2. Identificarea şi atragerea a cât mai multor resurse extrabugetare
3. Incurajarea participării la competiţii de proiecte de cercetare ştiinţifică (granturi,
programe naţionale sau europene etc.), sprijinirea programelor de finanţare
nerambursabilă existente;
4. Menţinera legăturii cu absolvenţii facultăţii pentru obţinerea de suport financiar pentru
activităţile facultăţii;
5. Diversificarea gamei de servicii oferite (formare continuă, diplome şi certificate de
atestat, servicii de cercetare-dezvoltare, consultanţă şi expertiză etc.);
6. Valorificarea spaţiilor amenajate în colaborare cu firme partenere de profil.
III.5 Obiective privind activitatea de cercetare
Răspund: Decanul facultăţii, Prodecan cu Activitatea Ştiinţifică şi de Cercetare,
Directorii de departamente
Termen: permanent
a) Întocmirea de aplicaţii în vederea obţinerii de proiecte finanţate prin programele naţionale
sau europene;
b) Continuarea şi iniţierea unor proiecte de cercetare de anvergură (H2020, PNIII) care să
poată asigura continuarea dotării laboratoarelor cu echipamente performante şi a unor
venituri suplimentare pentru tinerii asistenţi şi doctoranzi;
c) Iniţierea de programe de cercetare orientate pe teme definite de comun acord cu
companiile de profil.

Strategii de îndeplinire a obiectivelor privind activitatea de cercetare:
1. Promovarea unor întâlniri cu alte facultăţi din universitate pentru prezentarea preocupărilor de
cercetare şi identificarea unor posibilităţi de colaborare şi utilizare eficientă a infrastructurii de
cercetare, în scopul creşterii şanselor de accesare a granturilor europene de cercetare, cu
sprijinul conducerii universităţii;
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2. Identificarea direcţiilor de cercetare de interes şi reorientarea cercetărilor în aceste
domenii, pentru a evita dispersia activităţii de cercetare pe numeroase direcţii şi
dificultatea de a asigura „masa critică” necesară abordării eficiente a acestora;
3. Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice din departamentul de Matematică
şi Informatică Aplicată pentru a da structură de rezistenţă atât proiectelor de cecetare
cât şi lucrărilor depuse spre publicare în reviste ISI;
4. Oferirea cadrului de colaborare cu departamentul de proiecte al universităţii pentru elaborarea
propunerilor de granturi de cercetare;
5. Diseminarea bunelor practici în redactarea proiectelor depuse;
6. Diseminarea rapidă a informaţiilor referitoare la call-urile pentru programe de cercetare prin
postarea lor pe site-ul facultăţii;
7. Încurajarea colaborării ştiinţifice naţionale şi internaţionale, mai ales a participării în colective
de cercetare din universităţi şi institute din străinătate pe baza parteneriatelor şi participării la
programe comune de cercetare ştiinţifică;
8. Promovarea pe site-ul facultăţii a dotărilor de excepţie (laboratoare din programele europene),
în scopul facilitării găsirii de parteneri pentru propunerea de proiecte;
9. Diseminarea rezultatelor cercetării în facultate, inclusiv prin continuarea intâlnirilor dedicate
unor prezentări pe teme ştiintifice;
10. Elaborarea şi prezentarea unei oferte coerente de servicii de cercetare şi de consultanţă care
pot fi oferite de facultate;

11. Continuarea procesului de creştere a vizibilităţii şi prestigiului manifestărilor ştiinţifice
organizate de către facultate;
12. Motivarea şi stimularea participării studenţilor la programele de cercetare ştiinţifică
iniţiate de către cadrele didactice, inclusiv cu finalizare prin participarea la sesiunile de
comunicări ştiinţifice studenţeşti şi la concursurile profesionale.

DECAN,
Prof. univ. dr. ing. Daniela Tărniceriu
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