
  
  

ATRIBUȚIILE PRODECANULUI   

Ș.l.dr.ing. PARPALĂ Radu  
  

Responsabil cu activități în domeniile:   

Informatizarea facultății;  

Cazarea studenților;  

Imaginea/Vizibilitatea facultății.  

  

Prodecanul are următoarele îndatoriri:  

• Coordonează procesul de informatizare la nivel de facultate, definește politica de achiziție a 

licențelor software și de diseminare a informațiilor privind modul de accesare a acestora, 

actualizează semestrial situația sistemelor IT din facultate;  

• Coordonează și răspunde de activitățile privind cazarea studenților și de menținerea unei 

atmosfere civilizate în cămine, urmărește situația cazărilor din cămine și a plății serviciului de 

cazare pe toată durata anului universitar și întocmește informări semestriale, pe care le prezintă 

în BEF;  

• Întocmește și transmite Notele de comandă la începutul anului universitar;  

• Actualizează continuu materialele promoționale de promovare a facultății: pliante, broșuri, roll-

up-uri, aplicații multimedia etc.;  

• Organizează evenimente de promovare a imaginii facultății, in universitate și în licee, ține 

legătura cu reprezentații liceelor și coordonează activitățile de promovare a imaginii facultății în 

licee și de prezentare a ofertei educaționale, organizează vizite ale elevilor în facultate, dar și ale 

studenților și cadrelor didactice în licee;  

• Asigură suportul informatic activităților organizatorice pentru susținerea examenelor de 

finalizare a studiilor;  

• Coordonează activitățile de actualizare a bazei de date studenti.pub.ro cu informațiile din 

planurile de învățământ;  

• Întreține pagina de Facebook a facultății;  

• Coordonează activitatea de constituire a Bazei de Date Alumni, precum și actualizarea 

semestrială a acesteia;  

• Răspunde de actualizarea informațiilor de pe pagina web a facultății pentru activitățile pe care le 

coordonează;  

• Asigură respectarea procedurilor Cartei și a regulamentelor UPB în activitatea echipei decanale 

pe domeniile atribuite;  

• Prezintă un raport semestrial în cadrul BEF,  în lunile iunie și decembrie;  

• Îndeplinește alte activități  la solicitarea decanului.   

  

Decan,  
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