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Plan operațional  

al Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

pentru anul universitar 2022-2023 

 

 

Nr. crt. Domeniu Activitate Termen Răspunde 

I. Strategia academică 

  Finalizarea procesului de 
evaluare externă a 
programelor de studii 
universitare de licență și a 
domeniilor de masterat 

Pe parcursul 
anului universitar, 
în funcție de 
calendarul 
vizitelor ARACIS 

prof. univ. dr. habil. 
Loredana Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

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

  Demararea procesului 
administativ pentru inițierea 
unui program de studii 
universitare de masterat 
Digital Humanities  

Pe parcursul 
anului universitar 
2022-2023 

prof. univ. dr. habil. 
Loredana Pungă, decan; 

Conf. univ. dr. Karla 
Lupșan, prodecan; 

conf. univ. dr. habil. 
Codruța Goșa, director 
DLLM 

  Continuarea, prin cooptarea 
unui alt colaborator 
reprezentant al pieței 
muncii, a ofertării disciplinei 
facultative Profesii umaniste 
pe piața muncii la toate 
programele de studii 
universitare de masterat ale 
facultății 

premergător 
debutului anului 
universitar 2022-
2023, cu 
implementare pe 
parcursul acestuia 

Conf. univ. dr. Karla 
Lupșan, prodecan 
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  Continuarea ofertării 
programului post-universitar 
Profesorul XXI 

Semestrul al II-lea 
al anului 
universitar 2022-
2023 

Conf. univ. dr. habil. 
Codruța Goșa, director 
program 

  Facilitarea desfășurării de 
stagii de practică și vizite de 
lucru ale studenților LIT la 
instituții din străinătate  

Anul universitar 
2022-2023 

prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Karla 
Lupșan, prodecan 

II. Strategia de cercetare 

II.1. Dezvoltarea 
capacității de 
cercetare 

Stimularea activității 
centrelor de cercetare prin 
acordarea de sprijin strategic 
celor care au activitate 
constantă și valoroasă. 

permanent  prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 

Creșterea numărului  
parteneriatelor naționale și 
internaționale de cercetare 
și/sau dinamizarea celor 
existente. 

septembrie 2023 prof. 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 

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 
septembrie 2023 

prof. 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 
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departamente 

Câștigarea a cel puțin 1 grant 
național. 

în funcție de 
termenele-limită 
ale apelurilor 
lansate, până în 
septembrie 2023 

prof. 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 
producției științifice 
și dezvoltarea 
gradului de 
internaționalizare a 
acesteia  

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

decembrie, 2023 prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 

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

permanent  prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 

Organizarea manifestărilor 
științifice internaționale 
consacrate din facultate. 

permanent, în 
funcție de 
calendarul 
fiecărei conferințe 

conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan; 

coordonatorii 
manifestărilor științifice 

Organizarea celei de-a XI-a 
ediții a colocviului 
romanității (CICCRE) în 
colaborare cu membrii 
alianței universitare 
europene UNITA – 
Universitas Montium.  

iunie 2023 conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan/președintă 
CICCRE 
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Finalizarea demersurilor 
pentru depunerea aplicației 
pentru înființarea unei 
catedre UNESCO cu tematică 
legată de patrimoniul 
cultural 

Aprilie 2023 Prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; prof. 
univ. dr. Otilia Hedeșan, 
director centrul de 
cercetare RHEA 

 Organizarea de manifestări 
cu caracter științific și 
cultural sub patronajul 
Comisiei Naționale A 
României pentru UNESCO 

Pe parcursul 
anului universitar 
2022-2023 

prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan; 

 

Implicarea cadrelor didactice 
și de cercetare cu contracte 
în străinătate pentru 
dezvoltarea parteneriatelor 
instituționale internaționale, 
a colaborărilor în activitatea 
de cercetare științifică, 
precum și cea profesională. 

anul universitar 
2022-2023 

prof. 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 

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.  

28 februarie 2022 prof. 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 
periodicul online Infobul. 

31 martie 2023 conf. univ. dr. Valy Ceia, 
prodecan 
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Actualizarea pe site-ul 
facultății a informațiilor 
privind centrele de cercetare 
și manifestările științifice 
organizate sub egida 
facultății.  

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

conf. univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

Înființarea centrului de 
cercetare de Studii 
americane. 

Decembrie 2022 Prof. univ. dr. Cristina 
Chevereșan 

Diseminarea rezultatelor 

cercetării și a evenimentelor 

științifice desfășurate în 

mass-media, dar și social-

media. 

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

conf. univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

III. Strategia de internaționalizare 

  Atragerea, în continuare, de 
cadre didactice de la 
universități din străinătate, în 
cadrul programului Visiting 
professor 

anul universitar 
2022-2023 

Conf. univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

  Derularea, în continuare, a 
ativităților de 
internaționalizare specifice 
facultății 

Anul universitar 
2022-2023 

Conf. univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

  Optimizarea procesului de 
admitere pentru studenții 
străini (în special la 
Programul pregătitor de 
limba română) 

Anul universitar 
2022-2023 

Conf. univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

IV. Strategia de management administrativ, de gestiune a patrimoniului și de resurse umane 
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  Extinderea bazei materiale a 
facultății prin dotarea unor 
săli destinate activității 
didactice și a unor cabinete 
ale cadrelor didactice 

pe parcursul 
anului universitar 
2022-2023 

prof. 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 2022-
2023 

prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan 

 

  Atragerea de cadre didactice 
și cercetători cu experiență 
(vizate pentru anul 
universitar 2022-2023: un 
post cercetător II) 

semestrul II, anul 
universitar 2022-
2023 

prof. univ. dr. Loredana 
Pungă, decan 

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

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 
2021-2022 

Conf. univ. dr. Gabriel 
Bărdășan, prodecan 

  Desfășurarea de activități în 
cadrul programului Timișoara 
– Capitală Europeană a 
Culturii   

Pe parcursul 
anului 2023 

Coordonatorii 
activităților propuse 

          Decan, 

        Prof. univ. dr. hahil. Loredana PUNGĂ 

 


