
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

PAGINA 1 | B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro 

 
 

Plan operațional  
al Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

pentru anul universitar 2020-2021 
 
 

Nr. crt. Domeniu Activitate Termen Răspunde 

I. Strategia academică 

  finalizarea procesului de 
evaluare externă a 
programelor de licență și a 
domeniilor de masterat 

pe parcursul 
anului universitar, 
în funcție de 
calendarul 
vizitelor ARACIS 

conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

conf. univ. dr. habil. 
Dumitru Tucan, conf. 
univ. dr. habil. Codruța 
Goșa, directori de 
departamente  

  transmiterea către ARACIS a 
dosarului de autorizare 
provizorie pentru programul 
de licență Filologie clasică 

premergător 
debutului anului 
universitar 2020-
2021 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

conf. univ. dr. habil. 
Dumitru Tucan, director 
DSR 

  inițierea colaborării cu 
reprezentanți ai pieței muncii 
în vederea preluării de către 
aceștia a unei discipline din 
planul de învățământ la cel 
puțin două programe de 
masterat 

premergător 
debutului anului 
universitar 2020-
2021, cu 
implementare pe 
parcursul acestuia 

lector univ. dr. Karla 
Lupșan, prodecan 

  pilotarea adaptării 
programelor de studii de 
licență la conceptul de UVT 
teaching and learning brand 

pe parcursul 
anului universitar 
2020-2021 

lector univ. dr. Karla 
Lupșan, prodecan 
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(un program) 

II. Strategia de cercetare 

II.1. Dezvoltarea 
capacității de 
cercetare 

Depunerea a cel puțin 4 
aplicații pentru granturi 
naționale și a cel puțin 1 
grant internațional. 

În funcție de 
termenele-limită 
ale apelurilor 
lansate, până în 
iulie 2021 

conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

conf. univ. dr. habil. 
Dumitru Tucan, conf. 
univ. dr. habil. Codruța 
Goșa, directori de 
departamente 

Câștigarea a cel puțin 1 grant 
național. 

În funcție de 
termenele-limită 
ale apelurilor 
lansate, până în 
iulie 2021 

conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 

Continuarea sesiunilor de 
lucru privind scrierea de 
proiecte. 

Semestrial, în 
noiembrie și în 
februarie 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 

II.2. Creșterea și 
internaționalizarea 
producției științifice 

Publicarea a cel puțin 2 
articole sau review-uri în 
reviste Clarivate, zona 
galbenă.  

iunie, 2021 conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 

Continuarea procesului de 
indexare a publicațiilor 
facultății; demersuri pentru 
indexarea încă a unei reviste 
pe platforma Clarivate sau 
Scopus. 

Permanent  conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

conf. univ. dr. habil. 
Dumitru Tucan, conf. 
univ. dr. habil. Codruța 



 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE  

 
DECANAT 

 

PAGINA 3 | B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România. 
Tel./Fax: +4 0256-592.164 (318), www.litere.uvt.ro 

 
 

Goșa, directori de 
departamente 

Organizarea manifestărilor 
științifice internaționale 
consacrate din facultate. 

Permanent, în 
funcție de 
calendarul 
fiecărei conferințe 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

conf. univ. dr. habil. 
Dumitru Tucan, conf. 
univ. dr. habil. Codruța 
Goșa, directori de 
departamente 

II.3. Managementul 
cercetării 

Raportarea cercetării cu 
acuratețe de către toate 
cadrele didactice și de 
cercetare, în vederea 
transmiterii informațiilor 
pentru ranking-urile 
internaționale și naționale 
sau către organismele de 
resort.  

15 februarie 2021 conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

conf. univ. dr. habil. 
Dumitru Tucan, conf. 
univ. dr. habil. Codruța 
Goșa, directori de 
departamente 

Postarea pe site-ul facultății 
a numărului anual din 
Infobul. 

15 martie 2021 conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 

Actualizarea pe site-ul 
facultății a informațiilor 
privind centrele de cercetare 
și manifestările științifice.  

Permanent  conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

lector univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

III. Strategia de internaționalizare 

  inițierea programului de 
promovare a facultății prin 
studenții internaționali 

semestrul I, anul 
universitar 2020-
2021 

lector univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 
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IV. Strategia de management administrativ, de gestiune a patrimoniului și de resurse umane 

  extinderea bazei materiale a 
facultății prin dotarea unor 
săli destinate activității 
didactice și a unor cabinete 
ale cadrelor didactice 

pe parcursul 
anului universitar 
2020-2021 

conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

lector univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

  scoaterea la concurs a unui 
număr de posturi didactice și 
de cercetare în funcție de 
nevoile identificate ale 
facultății și de performanțele 
cadrelor didactice  

semestrul II, anul 
universitar 2020-
2021 

conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan 

 

  organizarea în cadrul 
facultății a Centrului de 
traduceri 

semestrul I, anul 
universitar 2020-
2021 

conf. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan 

 

V. Strategia de comunicare, implicare în societate și relaționare cu comunitățile de alumni 
și diaspora 

  dezvoltarea bazei de date cu 
contacte ale alumni și 
colaboratori LIT din diaspora 
și străinătate  

pe parcursul 
anului universitar 
2020-2021 

lector univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

 

          Decan, 

        Conf. univ. dr. hahil. Loredana PUNGĂ 

 


