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FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
Nr.
crt.
1.

Obiective
Dezvoltatrea unui
mediu academic
competitiv prin
perfecţionarea
colectivului
facultăţii

Nr.crt.

Acţiuni,programe,proiecte
pentru îndeplinirea obiectivelor

1.

Susţinerea promovării cadrelor
didactice tinere care au dat
dovadă de performanţă şi
perseverenţă, inclusiv
susţinerea financiară a
acestorîn elaborarea şi
publicarea de articole în reviste
de impact, ISI şi BDI

2.

Resurse
Venituri UAV

Venituri UAV
Sprijinirea profesorilor în
activitatea de abilitare și
consolidare a școlii doctorale

3.

Chestionar de evaluare
Evaluarea permanentă în
cadrul facultăţilor a întregului
personal didactic

4.

Asigurarea mobilităţii didactice
în cadrul Programului

Venituri UAV

Responsabil

Termen

Decan,
Director
departament
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică

Decembrie
2020

Premierea tinerilor cercetători

Decembrie
2020

Atragerea de 1 cadru didactic
abilitat în
filologie
Abilitarea a 2 cadre didactice din
cadrul FSUS

Ianuarie
2020

100% c.d. autoevaluate, evaluate
de către studenţi, colegi şi director
departament

Octombrie
2020

Minim 3 c.d. incluse în programe
de mobilităţi Erasmus +

Decan,
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Decan,
Director
departament
Resposabil
CEAC-F
Decan,

Indicatori

1

Responsabil
Erasmus

Erasmus plus sau în vederea
participării la stagii de predare
şi cercetare la universităţi
partenere din străinătate
5

Venituri UAV
Încurajarea şi sprijinirea
cadrelor didactice în accesarea
unor proiecte şi fonduri de
cercetare

6

7

Participarea unor cadre
didactice sau cercetători din
țară și străinătate la derularea
procesului formativ în cadrul
FSUS
Asigurarea unor condiții de
muncă optime pentru tinerii
cercetători de la programele de
master și doctorat

8

Venituri UAV

Venituri UAV

Venituri UAV
Organizarea unor întâlniri de
lucru cu reprezentanții
partenerilor FSUS

9

2

Un management
performant pentru
susținerea și
promovarea
cercetării științifice

1.

2.

Inițierea de noi parteneriate în
cadrul programului Erasmus+

-

Stabilirea unei strategii de
cercetare viabile pe teme şi
direcții de actualitate pt.
domeniile de studii ale FSUS
Centrarea procesului de
cercetare pe nevoile concrete
ale mediului economic şi social
din zona

-

-

Decan,
Prodecan
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Decan
Prodecan
Responsabil
comisie
relații
internaționale
Decan
Director
Departament
Responsabil
CEAC
Decan
Director
Departament
Responsabil
CEAC
Decan
Responsabil
Erasmus
Responsabil
privind
cercetarea
științifică
Decan,
Responsabil
privind

2 cadre didactice Visiting
professor

Decembrie
2020

Minim 2 proiecte depuse

Decembrie
2020

Minim 2 visiting professor

Septembrie
2020

Dotarea cu aparatura modernă a
sălilor de seminar

Decembie
2020

Minim 3 întâlniri

Septembrie
2020

Minim 3 parteneriate

Martie 2020

Strategia de cercetare a FSUS
2020-2024

Octombrie
2020

Stabilirea unor proiecte de
cercetare cu impact relevant
pentru institutiile de învăţământ şi

2

3.

Accesarea de proiecte
finanţate, obținute prin
competiții naţionale şi europene

4.

Venituri UAV

Consolidarea centrului de
cercetare existent în faculate

5.
Încurajarea creativităţii şi
atragerea studenților în
activitatea de cercetare

6.

3.

Managementul
calităţii în pregătirea
studenţilor

1.

2.

Diseminarea rezultatelor
cercetării pe plan național și
internațional
Actualizarea şi implementarea
standardelor de calitate în
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor didactice (coerență
în elaborarea/actualizarea
planurilor de învăţământ şi a
fişelor disciplinelor
Participarea alături de studenţi
la organizarea unor activităţi
extra-curriculare, culturale etc

-

cercetarea
ştiinţifică
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Director
Centru de
cercetare

ale administraţiei locale şi
regionale
Octombrie
2020

Minim 2 proiecte de cercetare
depuse

Mai 2020

Organizarea de manifestări
ştiinţifice şi accesarea de proiecte
sub egida Centrului de cercetare
al FSUS „Studii interculturale şi
interconfesionale”

Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică
Coordonatori
programe de
studii

Decembrie
2020

Minim 15 studenţi şi masteranzi
cooptaţi în activităţi de publicare
de articole ştiinţifice și proiecte
Minim 10 doctoranzi cooptați în
publicarea de articole
Minim 5 studenți participanți la
sesiuni științifice în alte centre
univ

Responsabil
privind
cercetarea
ştiinţifică

Decembrie
2020

Fiecare c.d. va avea cel puţin 2
articole BDI /participare la o
conferinţa internaţională

Decan,
Director
departament
Resposabil
CEAC-F

Mai 2020

Revizuirea planurilor de
învăţământ şi a fişelor discilinelor
aferente anului universitar urmator

Decan,
Director
departament

Decembrie
2020

Organizarea a min.2 acţiuni
extra-curriculare

-

Venituri UAV

3

Coordonatori
programe de
studii
3.

4

5

4.

Creşterea numărului
de studenţi

Consultarea permanentă a
studenţilor, prin reprezentanţii
acestora atât cu privire la
problemele care-i privesc în
mod direct cât şi cu privire la
problemele generale ale
facultăţii
Inițierea și consolidarea de
parteneriate cu instituțiile de
învățământ și autoritățile
locale, precum și cu
organizațiile media în care
studenții FSUS să desfășoare
practica de specialitate
Organizarea de workshop-uri
de dezvoltare personală și
profesională

1.

-

Venituri UAV

Venituri UAV

3.

Asigurarea unei mobilităţi a
studenţilor prin participarea
acestora la programe derulate
în ţară şi străinătate
Atragerea unui număr cat mai
mare de studenţi din străinătate

Decembrie
2020

Organizarea unei întâlniri cu
studenţii fiecarui program de
studii
Participarea studenţilor în comisii
şi în consiliul
departamentului/facultăţii

Decan
Prodecan
Responsabil
ALUMNI

Septembrie
2020

Minim 3 acorduri de practică

Decembrie
2020

Minim 2 workshop-uri organizate

Decembrie
2020

Popularizarea ofertei academice a
FSUS in liceele din Arad şi
judeţele învecinate prin
participarea absolvenților la
promovare
Campanie mass-media,
Ziua porţilor deschise

Decembrie
2020

Creşterea numărului de studenţi
participanţi la programul Erasmus
-minim 5 studenţi

octombrie
2020

Minim 30 studenți înscriși la anul
pregătitor

-

Popularizarea ofertei facultăţii
noastre în liceele din judeţ și
din județele învecinate

2.

Decan,
Director
departament
Resposabil
CEAC-F

Venituri UAV

Venituri UAV

Decan
Prodecan
Director
departament
Decan,
Director
departament
Coordonatori
programe de
studii
Responsabil
ALUMNI
Reprezentant
Erasmus pe
facultate
Decan,
Director
departament

4

Minim 10 studenți străini înscriși
la programele de master în limba
engleză

5.

Asigurarea unui
management
financiar viabil

4.

Participarea cadrelor didactice
din FSUS alături de studenți la
organizarea de activități extra
curriculare

5.

Reactualizarea paginii web a
FSUS și deschiderea unei
pagini de facebook ptr o
comunicare cât mai eficientă cu
studenții

Venituri UAV

6

Implementarea unor cursuri
postuniversitare

Venituri UAV

7

Autorizarea unor noi programe
universitare

Venituri UAV

1.

Crearea unui parteneriat cu
autorităţile publice locale Primăria Municipiului Arad,
Inspectoratul judeţean de
învăţământ - pentru
identificarea domeniilor de
interes comun care să permită
finanţarea din sursele
bugetului local a unor proiecte
comune
Atragerea membrilor ALUMNI
FSUS pentru identificarea

Venituri UAV

2.

Venituri UAV

Minim 2 activități extra
curriculare

Decan
Director
departament

Decembrie
2020

Decan
Responsabil
programe de
studii

Aprilie
2020

Decan
Director
departament
Responsabil
CEAC
Decan
Director
departament
Responsabil
CEAC

Mai 2020

Minim 1 program postuniversitar

Iulie 2020

Un program de studii universitare
de licență

Minim 3 modificări ale paginii
web
Pagina de Facebook

Decan
Responsabil
CEAC-F

Decembrie
2020

Minim 2 proiecte comune

Decan

Decembrie
2020

2 întâlniri tematice cu membri
ALUMNI

5

3.

6.

Consolidarea
implicării facultăţii
în integrarea
absolvenţilor pe
piaţa muncii

unor surse de finanţare din
domeniile economice unde
aceştia îşi desfăşoară activitatea
Atragerea studenților din țară și
străinătate la programele de
licență/master și cursuri
postuniversitare

1.

Responsabil
CEAC-F
Venituri UAV

Venituri UAV
Actualizarea permanentă a
bazei de date cu absolvenții
facultăţii

2

Consultarea permanentă a
membrilor comunității
ALUMNI privind inserția pe
piața muncii prin intermediul
diferitelor activități comune

-

Decan
Prodecan
Director
departament
Centrul de
Consiliere şi
Orientare în
Carieră
Responsabil
Alumni FSUS
Director
Departament
Responsabil
ALUMNI
FSUS

Septembrie
2020

Minim 20 studenti cu taxă

Permanent

Dezvoltarea platformei on-line
pentru absolvenți

Permanent

Minim 2 întâlniri
1 participare la e-jobs

DECAN,
Conf.univ.dr. Alina Nicoleta PĂDUREAN

6

PROGRAM ANUAL DE AUDITURI INTERNE FSUS
2020
Nr.crt.

Unitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Auditor

Organizatorica
C.Coşer

1.

LLR-LLE

x

2.

AP

3.

TPD

4.

J

5

LLTA

x

Voica
RaduCălugăru

6.

SLLSAS

x

O. Huțiu

7

LAPM

x

C. Coșer

8.

APCE

x

P Tărchilă

9.

TP

x

C.

C.Pădurean

x

I.Riviş-Tipei

x

C.Pădurean

x

Constantineanu
10.

IMCP

Carmen Neamțu

x

Decan ,

Preşedinte CEAC-FSUS,

Conf.univ.dr. Alina Pădurean

Conf.univ.dr. Mihai Handaric

7

