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Introducere 

  Planul managerial pe care îl propun pentru Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi 

Sociale în perioada 2018 - 2022 ţine cont de prevederile Legii Educaţiei Naţionale, 

publicată în M.O.Rom.- Partea I, nr.18, an 179, XXIII din 10 ianuarie 2011, de Carta 

UAV, de Strategia de dezvoltare a Universităţii „Aurel Vlaicu” şi de Regulamentele sale 

interne.  

Principii  

Planul nostru se bazează pe următoarele principii: 

- Promovarea solidarităţii academice; 

- Afirmarea spiritului libertăţii academice şi al autonomiei universitare; 

- Cultivarea responsabilităţii individuale coroborată cu profesionalismul; 

- Respectarea meritocraţiei şi sprijinirea cercetării ştiinţifice; 

- Respectarea principiului transparenţei în activitatea facultăţii;  

- Flexibilitate în conducere şi respectarea exprimării libere a fiecărui membru al facultăţii. 

Obiectivele propuse  

Direcţiile de acţiune şi obiectivele propuse pe parcursul mandatului se refera la: cadrul 

organizatoric, baza materială, cercetarea ştiinţifică, cooperarea cu studenţii, realizarea de 

colaborări atât în cadrul UAV cât şi cu alte universităţi sau instituţii din ţară şi străinătate.  

Obiectivele din prezentul plan managerial se referă la anii 2018-2022, o perioadă deosebit 

de importantă pentru evoluţia ulterioară a facultăţii noastre deoarece urmează o evaluare 

ARACIS instituţională, precum şi evaluarea celor patru specializări de licenţă. 



 Planul managerial urmăreşte şi îndeplinirea recomandărilor pe care ARACIS-ul le-

a făcut universităţii, respectiv facultăţii noastre la ultimele evaluări. În acest sens, se vor 

respecta recomandările legate de îmbunătăţirea planurilor de învăţământ şi a statelor de 

funcţiuni, precum şi recomandările legate de strategia resurselor umane. Prin organizarea 

de concursuri se va încerca atragerea cadrelor didactice tinere şi bine pregatite 

profesional pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcţiuni. 

Îmi propun găsirea unor modalităţi eficiente de stimulare a cadrelor didactice ale 

facultăţii noastre pentru angajarea în direcţii prioritare de cercetare ştiinţifică. De 

asemenea, susţin sprijinirea cadrelor didactice tinere pentru a putea participa la sesiunile 

ştiinţifice organizate pe plan naţional şi european de universităţi de tradiţie, pentru a 

putea dobândi vizibilitate şi prestigiu profesional. Îmi propun susţinerea participării la 

proiecte interdisciplinare, regionale şi internaţionale prin accesarea de fonduri naţionale şi 

europene. Pentru stimularea cercetării, se vor căuta soluţii de sponsorizări, burse, 

programe şi contracte cu terţi. 

Voi căuta ca în intervalul 2018-2022 să schimbăm calificativul pentru programele 

de licenţă la specializările: Limba şi literature romana – limba şi literature engleză, 

Teologie penticostală didactică şi să reacredităm programele de licenţă la specializarile: 

Administraţie publică şi Jurnalism. În ceea ce priveşte cele trei programe de masterat, tot 

în această perioada urmează acreditarea lor.  

Este nevoie şi de consolidarea Şcolii doctorale – domeniul filologie. În acest sens 

voi sprijini atragerea de personal cu înaltă calificare din afara instituţiei, dar voi sprijini şi 

promovarea cadrelor deja existente în facultatea noastră care se pot abilita. 

 Îmi propun o promovare mai activă a tuturor specializărilor, alături de colegii mei, 

încât în anul universitar 2018-2022 să avem un număr suficient de studenţi pentru 

începerea tuturor secţiilor (inclusiv  Jurnalism şi Limba şi literatura română – limba şi 

literatura germană).  

În ceea ce priveşte baza materială a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale voi 

urmări respectarea prevederilor din documentele de calitate ARACIS şi cele elaborate la 

nivelul Universităţii „Aurel Vlaicu” pentru ca aceste documente să ajute efectiv la 

realizarea unui învăţământ de calitate şi competitiv.  



Planul managerial îşi propune stimularea, inclusiv materială, prin acordarea de 

gradaţii de merit a acelor cadre didactice care au rezultate în domeniul cercetării ştiinţifice. 

Consider necesară şi evaluarea centrului de cercetare al facultăţii, care acum are  o 

activitate aproape inexistentă. Voi depune eforturi pentru integrarea studenţilor, îndeosebi 

a masteranzilor şi a doctoranzilor în procesul cercetării ştiinţifice. Voi participa activ la 

identificarea şi realizarea unor obiective de interes local şi naţional pentru cercetarea 

ştiinţifică. 

În ceea ce priveşte colaborarea cu studenţii, alături de colegii mei, vom continua să 

practicăm un învăţământ centrat pe student şi să avem o colaborare cât mai bună cu Liga 

studenţilor. Se vor stimula schimburile de studenţi cu universităţile din străinătate în 

condiţiile creditelor transferabile. Vom sprijini toate activităţile culturale şi ştiinţifice 

organizate de studenţi şi vom încuraja şi sprijini performanţele culturale şi sportive ale 

acestora.  . 

Scopul fundamental al planului propus este acela de a îmbunătăţii calitatea 

învăţământului, precum şi de a menţine ciclul complet de programe, adică licenţă, 

masterat şi doctorat.  
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