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Nr. crt. Domeniul Activităţile 

1. Procesul educaţional 1. Diversificarea ofertei de cursuri transversale către studenții altor facultăți ― TERMEN: iunie, 

2016. 

2. Echilibrarea planurilor de învățământ ale specializărilor facultății (asigurarea raportului optim 

între orele de curs, cele de seminar și de practică, reconsiderarea unora dintre competențe în acord cu 

nomenclatorul RNCIS) ― TERMEN: iunie, 2017. 

3. Pregătirea dosarului de evaluare a programului de Teologie ortodoxă pastorală în vederea 

vizitei pentru schimbarea calificativului obținut la ultima evaluare (din încredere limitată în 

încredere) ― TERMEN: semestrul al II-lea, 2016. 

4. Dezvoltarea programului de An pregătitor și a activităților asociate cu acesta ― TERMEN: 

permanent. 

5. Pregătirea în vederea acreditării conform noilor standarde ARACIS a dosarului pentru Anul 

pregătitor de limba română ― TERMEN: semestrul al II-lea, 2017. 

2. Relaţia cu studenţii, 

masteranzii şi doctoranzii 

1. Lărgirea bazei de date electronice care să faciliteze comunicarea directă a conducerii Facultăţii şi a 

structurilor administrative ale acesteia cu studenţii, masteranzii, doctoranzii şi absolvenţii – 

TERMEN: ianuarie, 2017. 

2. Dezvoltarea activităţilor de tutorat și programarea unor activități mai variate de consiliere a 
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studenților – TERMEN: octombrie, 2016.  

3. Implicarea studenților voluntari într-un program de peer tutoring, care să prevină abandonul tot 

mai accentuat în ultimele generații ― TERMEN: noiembrie, 2016. 

3. Politica resurselor umane 1. Păstrarea piramidei posturilor didactice (prin crearea unor posturi noi de asistent și/ sau lector la 

programele la care acest lucru este necesar ― TERMEN: semestrul I, 2016. 

2. Consilierea imediată și susținută a cadrelor didactice din facultate în vederea obținerii abilitării ― 

TERMEN: permanent. 

3. Eficientizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice, prin transpunerea sa în variantă on-

line ― TERMEN: decembrie, 2016. 

4. Cercetarea ştiinţifică 1. Raportarea cercetării cu acuratețe, având în vedere importanța acesteia pentru clasificările 

internaționale ― TERMEN: februarie, 2017. 

2. Construirea unui strategii a cercetării ştiinţifice, pornind de la resursele umane şi de la nevoile de 

dezvoltare ale facultăţii;  cooptarea unor cadre didactice cu experiență ca manageri de proiecte ― 

TERMEN: iunie, 2016. 

3.  Onorarea contractelor de publicare pentru revistele indexate ale facultății ― TERMEN: 

permanent. 

4. Actualizarea pe site-ul facultății a informațiilor privind activitatea științifică a membrilor 

comunității academice ― TERMEN: permanent. 

5. Încurajarea mai multor coordonatori de evenimente științifice în vederea transformării lor în 

conferințe itinerante, în scopul creșterii vizibilității lor ― TERMEN: octombrie, 2016. 

5. Vizibilizarea şi promovarea 

activităţilor facultăţii 

1. Îmbunătățirea și întreținerea paginii electronice a facultăţii ― TERMEN: permanent. 

2. Actualizarea link-urilor către instituțiile partenere ― TERMEN: octombrie 2016. 

3. Accentuarea procesului de promovare a facultăţii (prin postarea informațiilor pe site-ul facultății 
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și al universității, prin comunicate în Revista presei, Newsletter, jurnalele regionale) ― TERMEN: 

permanent. 

4. Încurajarea, în rândul studenților, a activităților de voluntariat, pentru consolidarea relației dintre 

facultate și tineri ― TERMEN: noiembrie 2016. 

6. Relaţiile internaţionale 1. Actualizarea vechilor acorduri de colaborare ale facultăţii şi stabilirea reţelelor optime de 

integrare a acesteia în programele de colaborare internaţională: acorduri Erasmus, acorduri bilaterale, 

AUF, asociaţiile științifice și profesionale – TERMEN: semestrul al II-lea, 2017. 

2. Dezvoltarea parteneriatelor utile pentru derularea diverselor programe de studii, inclusiv a 

masteratelor internaţionale şi alcătuirea unei strategii în acest sens ― TERMEN: semestrul al II-lea, 

2017. 

3. Sporirea vizibilității Școlii de vară de limbă, cultură și civilizație românească, diversificat în 

ultimii ani, ca o posibilă strategie de re-branding a facultății ― TERMEN: iulie, 2016. 

 

 

Decan, 

Conf. univ. dr. habil. Dana PERCEC 

 


