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Experienţa care să susţină candidatura:
• Vechime neîntreruptă în universitate (1996-prezent)
• Director departament (2012- prezent)
• Membru în Consiliul Facultăţii (2004-prezent)
• Membru în colectivul de redacţie al Analelor Universităţii din Oradea, Fascicula 

Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară

Obiective generale:
Obiectivul general este reprezentat de dezvoltarea şi promovarea Departamentului de 

Zootehnie şi Agroturism, în concordanţă cu misiunea şi obiectivele Universităţii din Oradea.
îmbunătăţirea prezentei şi a imaginii specializărilor departamentului pe piaţa ofertei 

educaţionale şi pe piaţa forţei de muncă.

Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2019:
1. Activitatea didactică:

• Dezvoltarea activităţii didactice desfăşurate în prezent de membrii departamentului, 
în vederea atingerii nivelului performant, în acord cu exigenţele actuale naţionale şi 
internaţionale privind formarea cadrului didactic; axarea pe formarea continuă a 
cadrelor didactice;

• Conservarea specializărilor acreditate şi adaptarea lor la noile cerinţe;
• îmbunătăţirea permanentă a fişelor disciplinei, a cursurilor predate şi a caracterului 

aplicativ al activităţii de laborator;
• Planul de învăţământ voi urmări să fie echilibrat, să conţină disciplinele de studiu 

conform normativelor ARACIS, iar acolo unde este posibil să fie în concordanţă cu 
specificul local; se vor elimina suprapunerile, reducând la limita normală numărul de 
ore pe săptămână;

• La întocmirea statelor de funcţii se va ţine cont de mărimea grupelor, numărul de ore 
din postul de titular, structura posturilor, posturile scoase la concurs, numărul de 
posturi vacante;

• încurajarea ideilor şi iniţiativelor membrilor departamentului;
• Accentuarea nevoii de editare de material didactic care să vină în sprijinul studenţilor;
• Promovarea programelor de studiu din cadrul departamentului în rândul absolvenţilor 

de liceu;



• Organizarea unor întâlniri periodice între îndrumătorii de an şi studenţi în scopul 
aducerii la cunoştinţă a problemelor existente şi soluţionarea acestora;

• Colaborarea fructuoasă cu departamente din cadrul facultăţii, respectiv susţinerea şi 
iniţierea unor parteneriate cu mediul universitar românesc şi internaţional de profil;

• Identificarea şi promovarea celor mai bune metode de predare folosind expertiza 
proprie privind didactica specifică învăţământului universitar şi experienţa acumulată 
în urma colaborării cu alte instituţii;

• Susţinerea cadrelor în procesul de avansare pe postul didactic

2. Activitatea de cercetare:
• Impulsionarea membrilor departamentului - privind participarea la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, respectiv în procesul de realizare de proiecte/ 
granturi;

• Elaborarea, împreună cu Consiliul departamentului, a unei strategii legate de 
dezvoltarea cercetării ştiinţifice în cadrul departamentului;

• Dezvoltarea centrului de cercetare, stimularea colegilor în vederea implicării în 
activitatea centrului şi fundamentarea acestuia pentru elaborarea de proiecte;

• Stimularea membrilor departamentului de a publica rezultate ale cercetării lor 
ştiinţifice la edituri din străinătate;

• Susţinerea manifestărilor ştiinţifice din cadrul facultăţii; menţinerea tradiţiei de a 
publica Fascicula departamentului cotată B+/BDI;

• Sprijinirea calităţii cercetării a căror rezultate să fie materializate prin publicarea de 
articole în reviste de specialitate cotate ISI.

3. Baza materială:
• Asigurarea bazei materiale în vederea bunei desfăşurări a activităţii didactice şi 

ştiinţifice;
• Utilizarea în mod corespunzător, eficient a bazei materiale existente;
• Atragerea, atât cât este posibil, de fonduri noi necesare bazei materiale, prin 

colaborare cu mediul economic
• Gestionarea eficientă a fondurilor existente în vederea obţinerii profitului maxim.
• Realizarea unui Laborator de analiză a furajelor zootehnice şi a alimentelor, acreditat 

RENAR;
• Pentru buna desfăşurare a activităţilor de practică se vor încheia convenţii de 

colaborare cu unităţi economice, care să permită contatul direct al studenţilor cu 
activitatea propriu-zisă de producţie şi servicii;

• Organizare de reţele de cooperare şi colaborare, inclusiv pentru practica studenţilor: 
locale şi naţionale (cu alte universităţi, cu institute de cercetări de profil, cu liceele de 
profil agricol, alimentar şi de turism, cu firme din industria alimentară şi din industria 
turismului); internaţionale (cu universităţi, cu institute de cercetare, cu mari firme din 
alimentaţia publică sau din turism).

4. Dezvoltarea resursei umane
• Promovarea şi recunoaşterea cadrelor didactice care desfăşoară o activitate deosebită, 

constantă, a căror prezenţă se face simţită în cadrul departamentului, răsplătirea, 
conform legilor, a colegilor care depun o activitate deosebită atât profesională, cât şi 
didactică, adimistrativă şi ştiinţifică.

• Avansare resurselor umane pe criteriul calităţii, al competenţei profesionale şi 
ştiinţifice;

• Soluţionarea problemelor profesionale ale membrilor departamentului;
• Asigurarea integrală a normelor didactice.



• Participarea cadrelor didactice la programe de cooperare internaţionale, prin accesul 
la burse Erasmus, stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare.

Menţiuni:
• Soluţionarea neînţelegerilor ivite la nivel de departament se vor soluţiona de către 

Consiliul departamentului şi, dacă situaţia o impune, de către Comisia de etică a 
facultăţii.

• Consultarea colegilor în luarea deciziilor care privesc bunul mers al departamentului; 
organizarea de şedinţe periodice;

• Se va menţine şi perpetua transparenţa decizională şi fluidizarea informaţiei;
• Pentru realizarea obiectivelor propuse, consider că este necesară menţinerea unităţii 

departamentului, printr-o atitudine de încredere şi respect reciproc.

Oradea, 10.09.2015 Conf. univ. dr. ing. Maerescu Cristina Maria


