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Nr. crt.
1.

Domeniul
Oferta educaţională

Activităţile
1. Restructurarea planurilor de învăţământ la nivel de licen
ță în vede
TERMEN: aprilie, 2013.

rea eficientizării lor ―

2. Acreditarea programelor de masterat conform noii metodologii naționale și modelarea lor după
principiile masterelor de tip didactic, profesional și de cercetare ― TERMEN: semestrul al II-lea,
2013.
2.

Relaţia
cu
studenţii, 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 –
masteranzii şi doctoranzii
TERMEN: semestrul al II-lea, 2013.
2. Îmbunătăţirea activităţilor de tutoriat și programarea unor activită
ți mai variate de consiliere a
studenților – TERMEN: octombrie, 2012.

3.

Politica resurselor umane

1. Elaborarea unei grile realiste de evaluare a activității didactice, în vederea unei mai bune motivări
a acestora― TERMEN: semestrul I, 2012.1

Se va aplica această politică de resurse umane, chiar în condiţiile blocării posturilor de concurs în sistemul instituţiilor bugetare, educarea pentru competenţă şi promovarea
în funcţie de nevoile şi posibilităţile financiare ale facultăţii fiind principii esenţiale după care se conduce echipa managerială.

1

4.

Cercetarea ştiinţifică
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1. Impunerea unui ethos al cercetării ştiinţifice, ca parte esenţială a activităţii academice ―
TERMEN: permanent.
2. Construirea unui strategii a cercetării ştiinţifice, pornind de la resursele umane şi de la nevoile de
dezvoltare ale facultăţii ― TERMEN: iunie, 2013.
3. Orientarea publicațiilor periodice ale facultății spre baze de date indexate; onorarea contractelor de
publicare pentru revistele indexate în anul universitar precedent ― TERMEN: permanent.
4. Actualizarea pe site-ul facultă
ții a informațiilor privind activitatea științifică a membrilor
comunității academice ― TERMEN: permanent.

5.

Vizibilizarea şi promovarea 1. Îmbunătățirea și întreținerea paginii de net a facultăţii ― TERMEN: permanent.
activităţilor facultăţii
2. Actualizarea link-urilor către instituțiile partenere ― TERMEN: semestrul I, 2012.
3. Newsletter cu activităţile facultăţii― TERMEN: permanent.
4. Programarea judicioasă a promovării facultăţii ― TERMEN: februarie – iunie 2013;
5. Încurajarea, în rândul studenților, a activităților de voluntariat, pentru consolidarea relației dintre
facultate și tineri ― TERMEN: semestrul al II-lea, 2013.

6.

Relaţiile internaţionale

1. Evaluarea vechilor acorduri de colaborare ale facultăţii şi stabilirea reţelelor optime de integrare
a acesteia în programele de colaborare internaţională:
•

acorduri Erasmus, participări în programe Comenius, acorduri bilaterale, AUF, asociaţiile
francofoniei, asociaţiile de anglistică şi americanistică (RSEAS, ESSE) – TERMEN:
semestrul I, 2013.

2. Dezvoltarea parteneriatelor utile pentru derularea diverselor programe de studii, inclusiv a
masteratelor internaţionale şi alcătuirea unei strategii în acest sens TERMEN: noiembrie, 2012.
7.

Organizarea şi coordonarea 1. Îmbunătățirea și eficientizarea comunicării inter - și intradepartamentale, printr-o mai strânsă

activităţilor
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colaborare cu birourile departamentelor ― TERMEN: semestrul I, 2012.
4.Corelarea tuturor activităţilor cu resursele Facultăţii; gestionarea responsabilă a resurselor bugetare
şi atragerea unor fonduri suplimentare ― TERMEN: permanent.

Decan,
Conf. univ. dr. Dana PERCEC

