MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA (UAO)
Piaţa Tineretului nr. 8, 410526, Oradea, judeţul Bihor, România;
Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513, Fax:+40 259 434 925
E-mail: secretariat@univagora.ro, rector@univagora.ro, www.univagora.ro

Candidatură la funcţia de rector pentru mandatul 2016-2020:
Prof.univ.dr. Ioan DZIŢAC
E-mail: ioan@dzitac.ro
Tel. 0722562053

PLAN MANAGERIAL
2016-2020
Deviza managerială: “Adaptare şi Internaţionalizare!”

Scrisoare de intenţie
Deşi în prezent sunt profesor universitar titular la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
destinul şi evoluţia mea profesională sunt strâns legate de Universitatea Agora din municipiul
Oradea (UAO), deoarece în perioada 2005-2009 am fost cadru didactic titular şi şef de catedră
la această tânără instituţie, iar în perioada 2012-2016 am deţinut funcţia de rector al UAO.
Universitatea Agora este o universitate dinamică, este mediul academic în care se poate
lucra constructiv, un mediu cu deschidere spre nou, cu sistem flexibil şi armonios în care am
progresat personal pe plan profesioanal şi managerial, motive pentru care am şi luat decizia să
candidez din nou la funcţia de rector.
Consider că am calităţile manageriale, ştiinţifice, morale şi legale, necesare pentru a fi
un bun rector al Universităţii Agora:
1. Sunt profesor universitar cu o bună reputaţie ştiinţifică pe plan naţional şi
internaţional: peste 10 cărţi publicate şi peste 60 de articole, din care 28 articole ISI;
peste 70 de citări în sistemul ISI Web of Science; editor de revistă ISI, organizator de
conferinţe internaţionale, membru sau director în 18 proiecte de cercetare, membru în
comitetele ştiinţifice a peste 50 de conferinţe intenaţionale, membru senior al IEEE
(din 2011), secretar SRAIT filiala ARAD, vicepreşedinte ROMAI (1995-2011), titlul
de „profesor al anului” acordat de Senatul Universităţii Agora (2008), diplomă de
merit şi gradaţie acordate de Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (2010);
2. Nu sunt membru în nici un partid politic şi nu sunt incompabil cu nici o persoană din
universitate, în sensul Legii educaţiei naţionale;
3. Nu am am fost lucrător şi nu am colaborat cu fosta securitate, iar cazierul meu judiciar
este curat;
4. Fiind de formaţie matematician şi informatician, am practica unei gândiri logice
organizate şi structurate. Am experienţă managerială ca şef de catedră (Ştiinţe
Economice, Universitatea Agora), director de departament la nivel de facultate
(Matematică-Informatică, Universitatea din Oradea), director de departament la nivel
de universitate (Comunicare şi Asigurarea Transparenţei, Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, rector al UAO (2012-2016);
5. Universitatea Agora fiind o universitate privată, înţeleg să renunţ din propria iniţiativă,
în spiritul legii şi conform cu prevederile Cartei universitare, la calitatea de ordonator
de credite în favoarea preşedintelui Consiliului de Administraţie numit de Fundaţia
„AGORA”.
Conştient fiind că trăim într-o societate dinamică, în care starea lucrurilor se schimbă
mereu, sunt pregătit cu mintea deschisă pentru a acţiona rapid în vederea adaptării şi
optimizării din mers a activităţii academice din universitate. Mă angajez să acţionez cu bună
credinţă, cu loialitate, toată forţa, fermitatea şi perseverenţa, care mă caracterizează, pentru a
veni în sprijinul conducerii decizionale şi a întregii comunităţi academice Agora. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!

1. SCHIŢA PARADIGMEI MANAGERIALE

1.1.

De la ce pornim în 2016?

Pornim de la o universitate acreditată (2012, calificativ: încredere), focusată pe educaţie, cu
două facultăţi, un departament cu 35 de cadre didactice, 4 programe de studii universitare de
licenţă (acreditate), 3 programe de studii universitare de master (acreditate).

1.2.

La ce vrem să ajungem în 2020?

O universitate re-acreditată (2017, calificativ: cel puţin încredere), focusată pe educaţie şi
cercetare ştiinţifică, cu trei facultăţi (adaptare în funcţie de cerinţe şi posibilităţi), două
departamente cu câte 25 de cadre didactice (2019), cel puţin 8 programe de studii universitare
de licenţă (acreditate sau autorizate provizoriu), cel puţin 6 programe de studii universitare de
master (acreditate), cel puţin trei programe de studii în limba engleză (internaţionalizare).

1.3.

Cum putem să ajungem?

Muncind cu inteligenţă şi responsabilitate, cu respect maxim pentru student, cu asumarea
răspunderii privind respectarea legii şi deontologiei academice. Asumarea şi respectarea
strictă a atribuţiilor manageriale prevăzute în Cartă şi Regulamente, conform organigramei de
mai jos.

1.4.

Organigrama UAO propusă spre aprobarea Consiliului de
Administraţie al Universităţi Agora din municipiul Oradea (CAUAO) şi Senatului

2. PAŞII PRIORITARI DE URMAT PENTRU ATINGEREA
ŢINTELOR MANAGERIALE
Întocmirea fişei postului de decan pentru fiecare facultate. Selecţia şi numirea
decanilor (cf. calendarului, pe bază de concurs).
2.2. Întocmirea fişei postului de prorector. Numirea unui prorector (cf. calendarului).
2.3. Stabilirea unei relaţii corecte, de parteneriat, cu studenţii şi stimularea acestora în
pregătirea teoretică şi practică.
2.4. Definitivarea regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor la nivel de
universitate, facultate şi department.
2.5. Pregătirea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master.
2.6. Pregătirea examenului de admitere, incluzând politici de atragere a candidaţilor.
2.7. Stabilirea unor politici de personal (fidelizare, atragere de cadre tinere, salarizare
după performanţă).
2.8. Stabilirea unor strategii de dezvoltare a cercetării (planificare, stimulare financiară,
premierea articolelor ISI etc.).
2.9. Pregătirea şi simularea anticipată a procesului de evaluare ARACIS din 2017.
2.10. Elaborarea planului strategic al UAO pentru perioada 2016-2020 (în colaborare cu
CA-UAO) şi a planului operaţional 2016-2017 (rector).
2.11. Înfiinţarea unor specializări de studii universitare de licenţă şi master în limba
engleză.
2.12. Înfiinţarea unor noi specializări şi a unei facultăţi noi.
2.1.
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