PLAN MANAGERIAL
lector universitar dr. Mihnea George Ciprian,
redactat în vederea susținerii candidaturii pentru funcția de director
al Departamentului Design din cadrul Facultății de Arte Decorative și Design,
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Prezentul plan managerial pentru candidatura la funcția de director al
Departamentului Design, pornește din convingerea și dorința dezvoltării
departamentului și îmbunătățirea calității învățământului superior din cadrul
acestuia, vizând în prim-plan dezvoltarea strategică, valorificând importanța
acestuia, nu numai în dimensiunea academică, ci și în dimensiunea națională și
internațională. Astfel, consider că îmi revine datoria de a asigura în continuare
studenților care vor urma acest program de studii, o formare profesională, la
un nivel superior. Misiunea fundamentală este furnizarea unui program și a
unui mediu calitativ care să le permită celor care își urmează studiile în cadrul
departamentului să reușească, după absolvirea studiilor să își găsească direcția
profesională apropiată aspirațiilor lor.
Implementarea planului managerial propus vizează în prim-plan acțiunile
în vederea dezvoltării și îmbunătățirii continue a calității învățământului din
cadrul Departamentului Design, de aceea voi propune și susține în calitate de
candidat pentru postul de director de departament următoarele obiective de
acțiune din cadrul proiectului manegerial:

- Dezvoltarea bazei materiale prin oferirea fiecărui student a unui birou
dotat cu calculator, proiectare 3D în fiecare sală de curs și table interactive
(smart boards)
- Instrumente de copiat și imprimat care să-l facă pe student să nu-și
consume timpul pe drumuri inutile.
- Realizarea unei biblioteci profesionale axate pe cărți de specialitate în
domeniul designului și crearea unui spațiu de lectură și meditație.
- Schimbarea și updatarea mobilierului și a computerelor pentru cadrele
didactice.
- Achiziția de imprimante 3D și de softuri de specialitate.
- Realizarea de parteneriate cu companii interesate de angajarea sau
colaborarea cu designerii. Deschiderea unor oportunități și perspective
substanțiale de colaborare cu mediul profesional, prin crearea unor relații și
parteneriate de lungă durată și realizarea dialogului dintre student și viitor
client, pentru a-l obișnui cu cerințe reale și actuale de specialitate din domeniul
profesional.
- Realizarea unei platforme online pentru publicarea locurilor de muncă
diponibile în acest domeniu.
- Organizarea în fiecare an (sau 2 ani) a unui eveniment dedicat
designului unde să invităm designeri recunoscuți care să prezinte studenților
expertiza lor profesională.
- Realizarea unui site www.uad-design.ro care să cuprindă următoarele
secțiuni: An I, An II, An III, Licență, Master I, Master II, Disertație, Admitere.
Scopul este de a realiza o bază de date cu cele mai bune proiecte realizate de-a
lungul anilor și a arăta exact ce se face în cadrul departamentului.

- Realizarea unei baze de date cu toți absolvenții Departamentului
Design, unde aceștia își vor putea pune CV-urile lor, la fel și un portofoliu cu
datele de contact actualizate.
- Organizarea cursivității materiilor.
- Modificarea programului de funcționare a departamentului, crearea
unui program extins.
- Comunicarea și transparentizarea procesului didactic.
- Regândirea sistemului de promovare a departamentului, pe social
media, prin proiectele și expozițiile studenților, a absolvenților și a cadrelor
didactice.
- Necesitatea de implementare a noilor specializări: web design, level
design, character design, animație.
- Crearea unei expoziții permanente, prin selectarea celor mai bune
lucrări din cadrul Departamentului Design.
Prezentul plan managerial subliniază, în primul rând necesitatea de
dezvoltare a departamentului.
Vă solicit astfel sprijinul pentru ocuparea funcției de director al
Departamentului Design, în vederea realizării obiectivelor sus menționate,
având în vedere și Planul Strategic al Universității de Artă și Design din ClujNapoca, cu dorința de a continua munca colegilor mei.
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