PLAN MANAGERIAL PENTRU PERIOADA 2012-2016
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
Declaraţie de intenţii
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una din facultăţile întemeietoare ale
Universităţii de Vest din Timişoara. În 2011, ea a împlinit 55 de ani de existenţă şi
activitate instituţională neîntreruptă. De aceea, şi graţie profesionalismului cadrelor
didactice ale facultăţii, ea se bucură de prestigiu nu doar printre instituţiile de educaţie
din regiune şi din ţară, ci şi în rândul comunităţii locale. În anul 2011, Facultatea de
Litere, Istorie şi Teologie a obţinut o poziţie de top în urma clasificărilor naţionale ale
programelor de studii, devenind singura facultate de profil din zona de vest a României în
categoria A şi ocupând un prestigios şi bine-meritat loc III printre facultăţile de profil din
ţară. Această poziţie i-a permis şi păstrarea şcolii doctorale la toate specializările care
desfăşurau această activitate. Nu în ultimul rând, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
este singura facultate din Universitatea de Vest din Timişoara care a înregistrat o creştere
şi care s-a menţinut pe un trend ascendent în ultimii trei ani, în ciuda condiţiilor
financiare dificile cu care s-a confruntat întregul învăţământ superior românesc în ultima
vreme.
Prin acest plan strategic, ne propunem să dovedim că suntem pe deplin conştienţi
de aceste atuu-uri, că dorim să le menţinem şi să le valorificăm în continuare, pentru a
spori vizibilitatea şi prestigiul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie pe plan local,
naţional şi internaţional. Pentru atingerea obiectivelor pe care ni le propunem, pornim de
la imperativul respectării unor principii de bază, a căror respectare să asigure cadrele de
funcţionare ale facultăţii în următorii patru ani. Aceste principii, ca şi obiectivele pe care
ne propunem să le atingem, converg cu planul managerial pe care echipa de la
conducerea Universităţii de Vest îl va pune în aplicare în următorul interval:

Principii


Principiul libertăţii de exprimare şi gândire şi al accesului neîngrădit la
informaţie şi resurse pentru toate cadrele didactice ale facultăţii;



Principiul încrederii şi respectului reciproc, al solidatităţii în vederea
promovării unor valori profesionale şi etice comune tuturor cadrelor
didactice din facultate;



Principiul acceptării diferenţelor, sprijinirii şi promovării echitabile a
tuturor specializărilor şi programelor din cadrul facultăţii, prin promovarea
diversităţii şi performanţei atât în cercetare, cât şi în creaţie;



Principiul adaptării procesului educaţional la cerinţele pieţei muncii şi al
nevoile individuale ale studentului, prin promovarea unui învăţământ
centrat pe student;



Principiul bunei comunicări între management şi corpul academic, între
cadre didactice şi studenţi, al responsabilităţii şi transparenţei în luarea şi
comunicarea deciziilor, printr-o conducere colegială, prin promovarea
valorilor dialogului cu întregul corp academic, cu studenţii şi aparatul
administrativ;



Principiul respectării deontologiei şi a eticii profesionale;



Principiul încurajării şi recunoaşterii competenţei didactice, ştiinţifice şi
de creaţie a corpului academic din facultate, pentru vizibilitate şi
credibilitate sporită pe plan naţional şi internaţional;



Principiul transdisciplinarităţii, prin sincronizarea procesului de cercetare
ştiinţifică, creaţie şi formare academică cu structurile disciplinare
manifeste pe plan internaţional şi al deschiderii către valorile
transdisciplinarităţii şi interdisciplinarităţii;



Principiul practicării unei politici de resurse umane bazate pe sistemul de
merit, prin încurajarea competitivităţii reale;



Principiul bunei gestionări a resurselor şi al cultivării bunelor relaţii între
membrii comunităţii academice, cu studenţii, Alumni şi reprezentanţii
comunităţii locale şi regionale.

Pentru a pune în aplicare aceste principii, ne propunem să urmăm o serie de
direcţii strategice:
I.

Cercetarea ştiinţifică, inovaţia şi creaţia

Graţie profilului său, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie poate – şi trebuie –
să fie prezentă şi activă pe ambele paliere.
Ne propunem să dezvoltăm o strategie de cercetare a facultăţii, prin concentrarea
resurselor şi ideilor inovatoare în vederea atragerii de resurse şi sporirii vizibilităţii
corpului nostru academic. În acelaşi timp, ne propunem să încurajăm activitatea de
creaţie, ca o nişă de afirmare şi deschidere către viaţa culturală a regiunii. Credem că
putem atinge acest obiectiv prin:


Schimbarea ethosului cercetării, prin stimularea participării la proiecte de
cercetare în cadrul unor competiţii locale, naţionale sau internaţionale, ca
beneficiari sau parteneri, proiecte derulate nu numai individual şi izolat, ci şi în
numele facultăţii, pentru sporirea vizibilităţii şi influenţei acesteia şi-sau pentru
acoperirea unor nevoi punctuale ştiinţifice, administrative sau financiare a
facultăţii;



Co-optarea unor cadre didactice cu experienţă ca manageri de proiecte pentru a se
alătura comisiilor de lucru din cadrul facultăţii, oferind consiliere în vederea
scrierii de proiecte şi accesării de fonduri;



Analiza valorii, reprezentativităţii şi sustenabilităţii periodicelor publicate de
departamentele facultăţii şi derularea coerentă a etapelor de optimizare a acestora,
în vederea obţinerii unor evaluări cât mai prestigioase şi indexării lor în baze de
date recunoscute;



Aplicarea cu stricteţe a criteriului cercetării ştiinţifice şi creaţiei în evaluarea
cadrelor didactice – pentru înscrierea la un concurs, pentru acordarea gradaţiei de
merit, sau în orice alt tip de competiţie profesională;



Susţinerea, la nivelul forurilor de conducere ale Universităţii de Vest, a
importanţei muncii de creaţie, ca o componentă complementară a cercetării,
pentru recunoaşterea ei şi includerea ei printre criteriile de performanţă;



Menţinerea Infobul-ului şi eficientizarea calendarului de raportare a activităţii de

cercetare şi creaţie pentru gestionarea optimă şi accesul facil la orice date legate
de această direcţie prioritară a activităţii facultăţii noastre;


Eficientizarea centrelor de cercetare ale facultăţii, prin acordarea de sprijin
logistic, îmbunătăţirea infrastructurii, sporirea reprezentativităţii lor, corelarea
activităţii lor cu aceea a altor centre de cercetare din UVT şi din alte universităţi
din ţară şi străinătate;



Punerea accentului pe interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate, pentru o mai
mare flexibilitate a cercetării din domeniul umanist şi pentru accesarea mai uşoară
a fondurilor necesare;



Consolidarea şcolii doctorale şi prin încurajarea doctoranzilor să publice în reviste
cotate, să participe la proiecte de cercetare şi la conferinţe recunoscute pe plan
naţional şi internaţional;



Stimularea activităţii de cercetare şi creaţie prin punerea accentului pe aceste
aspecte în evaluarea cadrelor didactice în vederea obţinerii gradaţiei de merit.
II.

Procesul educaţional


Derularea procesului didactic, la toate ciclurile de învăţământ, la standarde

ridicate este unul dintre atuu-rile şi meritele incontestabile ale Facultăţii de Litere, Istorie
şi Teologie. Schimbările aduse de Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, criteriile naţionale
şi internaţionale de evaluare şi ierarhizare a programelor de studii, ca şi noile cerinţe de
pe piaţa muncii şi nevoile unor noi generaţii de studenţi – mai dinamici şi mai pragmatici
– impun câteva priorităţi:


Reacreditarea, de îndată ce metodologia naţională specifică de organizare a
masteratelor o va permite, tuturor programelor de master ale facultăţii, pentru
toate specializările, pe cele trei categorii: master didactic, master de cercetare şi
master profesional, cu obligativitatea creării unor programe masterale de toate
trei tipurile;



Identificarea şi sprijinirea unor masterate strategice, din toate cele trei categorii,
care să personalizeze oferta de studiu a facultăţii noastre pe plan local şi regional
în primul rând;



Continuarea demersurilor, începute în 2011, pentru crearea unor masterate

internaţionale, după reacreditarea lor pe principiile sus-pomenite;


Sprijinirea dezvoltării şcolilor doctorale ale facultăţii, prin implicarea în
programe care să faciliteze realizarea doctoratelor în co-tutelă la nivel naţional şi
internaţional, dar şi prin sprijinirea cadrelor didactice din facultate care
îndeplinesc criteriile actuale de habilitare, pentru ca aceştia să se poată implica în
bunul mers al şcolii doctorale;



Colaborarea eficientă cu doctoranzii prin implicarea lor în procesul didactic şi în
programele de cercetare, dar şi în viaţa facultăţii;



La ciclul de studii de licenţă, pregătirea dosarelor de acreditare în vederea
obţinerii dublei specializări pentru programe de studiu neperformante în regim de
monospecializare (de exemplu, programul Teologie didactică, deşi a beneficiat de
vizita de evaluare periodică, cu menţinerea acreditării, în 2011, este o
specializare în declin, care ar putea înregistra un reviriment în cazul propunerii
dublei specializări Teologie didactică – O limbă şi literatură modernă/Limba şi
literatura română/Limba şi literatura latină);



Deschiderea spre transdisciplinaritate a planurilor de învăţământ la toate
specializările, prin regândirea – acolo unde este cazul – a disciplinelor din
trunchiul comun al specializărilor, prin propunerea de discipline transversale,
care să poată fi urmate, în regim opţional sau facultativ, de studenţii tuturor
specializărilor, sau prin transferarea unor discipline, dovedite utile şi-sau
îndrăgite de studenţi, din planurile de învăţământ ale unei specializări spre altele;



Modernizarea planurilor de învăţământ de la specializarea Istorie, care a
înregistrat, în ultimii ani, un declin în preferinţele studenţilor, punând accentul pe
profesionalizarea specializării în conformitate cu cerinţele actuale de pe piaţa
muncii;



Diversificarea ofertei de cursuri către studenţii altor facultăţi din cadrul
Universităţii de Vest (în prezent, facultatea noastră oferă cursuri de limbi
moderne, comunicare orală şi scrisă, cultură şi civilizaţie europeană);



Încurajarea studenţilor să participe, în regim facultativ, la cursuri utile şi
interesante din planurile de învăţământ ale specializărilor din cadrul altor
facultăţi din UVT;



Continuarea efortului de a echilibra planurile de învăţământ ale specializărilor
din cadrul facultăţii prin: reconsiderarea şi redistribuirea numărului de credite
acordate unor discipline în raport cu altele; prin asigurarea raportului optim între
numărul de ore de curs, seminar, laborator şi practică; prin reconsiderarea unora
din competenţele anunţate de programele de studii şi reformularea acestora în
conformitate cu nomenclatorul din Registrul Naţional al Competenţelor şi cu
cerinţele pieţei muncii atât din România cât şi în plan global;



Continuarea efortului de a realiza parteneriate stabile cu actori socio-culturali şi
agenţi economici – posibili angajatori, în vederea realizării unor stagii de practică
reale şi utile pentru studenţii de la toate specializările facultăţii;



Cultivarea relaţiilor cu mediul socio-economic local şi regional pentru sporirea
şanselor de angajare ale absolvenţilor noştri;



Promovarea examenelor pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică
în rândul studenţilor de la toate facultăţile din Universitatea de Vest şi corelarea
lor la Cadrul European Comun de Referinţă şi la celelalte examene de limbă cu
largă recunoaştere internaţională;



Promovarea programelor de studiu a limbii române ca limbă străină pentru
studenţii străini şi emigranţi finalizate prin examene de competenţă lingvistică
corelate cu Cadrul European Comun de Referinţă;



Promovarea activităţilor cu orientare academică pentru studenţi: simpozioane,
dezbateri, paneluri, sesiuni de comunicări ştiinţifice.
III.

Managementul şi asigurarea calităţii

Suntem conştienţi de importanţa faptului că, în urma clasificărilor naţionale ale
universităţilor şi programelor de studii, facultatea noastră, prin programele pe care le
derulează a obţinut un loc onorant în clasament (A pentru domeniul Filologie, B pentru
domeniile Istorie şi Teologie ortodoxă şi a înscris domeniul Studii culturale în
clasificarea naţională). Aceste atuu-ri trebuie menţinute, iar unele îmbunătăţiri vor fi
posibile dacă suntem conştienţi de importanţa pe care trebuie s-o acordăm
managementului calităţii. Orientaţi spre performanţă şi creşterea permanentă a
standardelor academice, putem asigura Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie poziţia pe

care o merită printre facultăţile de profil din ţară şi chiar din străinătate. Acest obiectiv
poate fi atins prin:


Repartizarea exactă a responsabilităţilor în cadrul echipei de conducere a
Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, în conformitate cu noua Cartă a UVT;



Descentralizarea procesului decizional prin sporirea rolului şi responsabilităţilor
directorilor de departamente şi consiliilor departamentelor, aşa cum sunt ele
prevăzute în noua Lege a Educaţiei Naţionale;



Reafirmarea deschiderii facultăţii noastre spre celelalte facultăţi de profil din
Consorţiu, prin menţinerea unor relaţii strânse cu acestea;



Poziţionarea faţă de alte facultăţi de profil, mai ales cele din regiune, în vederea
stabilirii unor parteneriate avantajoase pentru facultatea noastră;



Îmbunătăţirea activităţii comisiei de management al calităţii din facultate, care
trebuie să fie mai prezentă în viaţa instituţională, pentru a urma cu punctualitate şi
eficienţă procedurile de lucru la nivelul întregii universităţi, conform unui
calendar riguros;



Îmbunătăţirea modului de funcţionare a sistemului de audit intern, prin asumarea
procedurilor pentru a consolida şi performanţa administrativă, pe lângă cea
didactică şi de cercetare;



Formularea clară, la nivel de facultate, sau urmând direcţiile de la nivel de
universitate, a unor indicatori de performanţă didactică, de cercetare şi
administrativă, pentru o mai eficientă monitorizare a acestor sectoare de
activitate;



Valorificarea parteneriatelor pe care facultatea le are cu instituţiile de învăţământ
preuniversitar şi inspectoratele şcolare din regiune pentru a face dovada rolului
activ pe care facultatea noastră îl joacă în circuitul educaţional din regiune;



Promovarea şi/sau valorificarea parteneriatelor cu Centrele Culturale aferente
limbilor predate în facultate: British Council, Centrele Culturale francez, german,
italian, sârb, olandez etc.
IV.

Politica de resurse umane

În prezent, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre cele mai mari

din Universitatea de Vest, deţinând mai bine de o optime din personalul didactic al
instituţiei. Corpul academic din facultate este încadrat în cele două departamente, de
asemenea unele dintre cele mai mari structuri de acest tip din universitate. Personalul
didactic este încadrat la toate nivelurile ierarhice, de la asistenţi, până la profesori
universitari, conducători de doctorat. În procesul didactic, facultatea beneficiază şi de
colaborarea cu cadre didactice asociate din cadrul altor facultăţi din UVT, din cadrul unor
universităţi partenere din ţară, dar şi de specialişti şi experţi din domenii profesionale
deservite de specializările din facultatea noastră. În condiţiile competiţiei continue dintre
universităţile româneşti, dintre facultăţile de profil şi direcţiile de studii, se impun
menţinerea şi sporirea calităţii corpului academic. Acest obiectiv poate fi atins prin:


Conştientizarea nevoilor şi oportunităţilor de posturi universitare şi realizarea
statelor de funcţii în acest sens



Păstrarea piramidei posturilor didactice prin: crearea posturilor de asistent titular
în condiţiile Legii Educaţiei Naţionale, după obţinerea titlului de doctor,
încurajarea şi sprijinirea doctoranzilor şi asistenţilor angajaţi pe perioadă
determinată (preparatori) în vederea finalizării cât mai rapide a perioadei de
pregătire doctorală şi obţinerii titlului de doctor;



Re-echilibrarea piramidei posturilor didactice prin semnalarea, în statele de
funcţii, a nevoilor departamentelor, prin crearea şi susţinerea unor posturi de
lector şi conferenţiar vacant, chiar dacă, în ultimii ani şi în perioada imediat
următoare, postularea în instituţiile de învăţământ superior din România a fost
anevoioasă, chiar imposibilă de cele mai multe ori;



Consilierea imediată şi susţinută a cadrelor didactice din facultate în vederea
obţinerii habilitării, în condiţiile actualei Legi a Educaţiei Naţionale şi
continuarea procesului – schiţat doar la sfârşitul anului 2011 – de evaluare a
cadrelor didactice din facultate care îndeplinesc în prezent condiţiile de
habilitare;



Selectarea unui corp de colaboratori externi valoroşi, a căror prezenţă în
facultate să fie benefică pentru imaginea instituţiei noastre, care să fie parteneri
reali şi activi ai facultăţii în procesul educaţional, dar şi în derularea altor
activităţi definitorii pentru Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie (proiecte de

cercetare, mobilităţi, conferinţe naţionale şi internaţionale, parteneriate strategice
cu mediul socio-economic local şi regional etc.);


Încurajarea mobilităţilor cadrelor didactice (out-going şi in-coming) prin
aderarea la sau continuarea unor programe naţionale şi internaţionale, acorduri
bilaterale, parteneriate cu instituţii de cultură şi educaţie etc.;



Atenţia specială acordată studiilor teologice, program care se derulează, conform
legislaţiei în vigoare, sub o dublă coordonare – academică (UVT) şi eparhială
(Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei); grupul de coordonare al specializării ca
cuprinde, în consecinţă, deopotrivă membri ai corpului academic al specializării
şi reprezentanţi eparhiali, decanul şi echipa de la conducerea facultăţii
comunicând în permanenţă cu reprezentanţii de la vârf ai Arhiepiscopiei
Ortodoxe a Timişoarei;



Încurajarea schimbului de experienţă între membrii diferitelor colective pentru
promovarea cunoaşterii specificului didactic şi de cercetare propriu culturii şi
civilizaţiei respective.
V.

Relaţia cu studenţii

În ultimii ani, considerăm că relaţia dintre conducerea Facultăţii de Litere, Istorie
şi Teologie şi studenţii, masteranzii şi doctoranzii săi s-a îmbunătăţit mult, chiar dacă
relaţia profesor-student a fost întotdeauna pozitivă, bazată pe principiile comunicării şi
deontologiei profesionale. Considerăm că ameliorarea raporturilor corpului academic şi
executivului facultăţii cu studenţii, petrecută în urma unei resolidarizări în jurul aceloraşi
valori şi priorităţi, este o realizare majoră şi un punct forte, pe care ne propunem să-l
valorificăm în continuare prin:


Motivarea studenţilor pentru a participa activ la viaţa facultăţii, prin atragerea lor
la facultate şi transformarea lor în parteneri activi ai actului educaţional, martori şi
actori în procesul de deschidere a facultăţii către comunitatea locală;



Continuarea programelor de voluntariat demarate în anul 2010, în vederea
organizării de evenimente care să contribuie la sporirea vizibilităţii facultăţii
noastre în universitate şi în comunitate (prezentarea ofertei de studii a facultăţii,
organizarea de colocvii, mese rotunde, seminarii şi cursuri deschise, derularea

admiterii la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, participare la activităţile cu
caracter administrativ ale facultăţii etc.), prin atragerea de resurse şi-sau parteneri
din mediul socio-economic şi cultural local şi regional împreună cu care să se
deruleze programe de voluntariat, de caritate, de consiliere etc.;


Consultarea permanentă a studenţilor, prin reprezentanţii lor, dar nu numai şi
cooptarea studenţilor în forurile decizionale ale facultăţii;



Colaborarea cu studenţii în derularea tuturor proiectelor facultăţii;



Încurajarea ideilor şi sugestiilor venite din partea studenţilor, în discuţii libere,
workshop-uri şi în cadrul comisiilor de lucru din cadrul facultăţii, dar şi prin
înlesnirea accesului lor la informaţii prin intermediul reţelelor de socializare
gestionate de facultate (Facebook LIT, site-ul LIT etc.);



Consultarea regulată a reprezentanţilor studenţilor pentru identificarea şi
preîntâmpinarea şi(sau) soluţionarea problemelor şi nemulţumirilor;



Încurajarea cadrelor didactice în promovarea unei transparenţe şi coerenţe cât mai
mari în evaluarea studenţilor de către cadrele didactice prin prezentarea cerinţelor,
aşteptărilor şi strategiilor de evaluare;



Încurajarea unei transparenţe cât mai mari atât în evaluarea studenţilor de către
cadrele didactice, cât şi în evaluarea cadrelor didactice şi a personalului
administrativ al facultăţii de către studenţi.
VI.

Internaţionalizarea

În prezent, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este foarte activă pe plan
internaţional, înscriindu-se – statistic – în topul facultăţilor din Universitatea de Vest în
ce priveşte mobilităţile studenţeşti şi ale cadrelor didactice (în ultimii ani, facultatea
noastră a realizat cele mai multe deplasări şi schimburi de experienţă prin programe
europene de tip Erasmus din universitate). O reevaluare a activităţii internaţionale a
facultăţii noastre în mod special sub aspectul raportului preţ-rezultat este prioritară şi
acest obiectiv poate fi realizat prin instituţionalizarea activităţii internaţionale a facultăţii.
Priorităţile în acest sens sunt următoarele:


Constatarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii unor convenţii internaţionale în
prezent inactive;



Accesarea unor programe de finanţare a masteratelor internaţionale, după
reacreditarea programelor de acest tip din facultate, pe baza metodologiei
naţionale de organizare a masteratelor;



Încurajarea demarării programelor doctorale în cotutelă internaţională;



Încurajarea şi susţinerea organizării de conferinţe anuale sau cu periodicitate
regulată cu largă participare şi vizibiltate internaţională;



Continuarea bunelor practici din cadrul programelor Erasmus, cu respectarea
principiului liberului acces la informaţii şi resurse pentru toţi studenţii şi toate
cadrele didactice ale facultăţii care doresc să participe în mobilităţi de acest tip;



Sporirea vizibilităţii Şcolii de vară de limbă, cultură şi civilizaţie românească,
program derulat cu un efort deosebit în ultimii ani, în lipsa finanţării tradiţionale
din partea Ministerului Afacerilor Externe;



Susţinerea Şcolii de vară şi a programelor de învăţare a limbii române ca limbă
străină, ca o posibilă strategie de re-branding a facultăţii, în raport cu alte facultăţi
de profil din ţară;



Continuarea implicării în programul Erasmus Intensive Language Courses (EILC,
câştigat de facultatea noastră doi ani la rând), finanţat prin programe europene
Erasmus, pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, şi în programele de
parteneriate strategice pentru învăţarea de limbi (prin programul GRUNDTVIG,
pe care facultatea îl derulează prin parteneriate cu ONG-uri locale şi din
străinătate);



Promovarea examenelor pentru obţinerea de certificate de competenţă lingvistică
în limba română pentru străini, conform Cadrului European de Referinţă pentru
Învăţarea Limbilor Moderne, prin parteneriatele facultăţii cu instituţii de educaţie
din străinătate (Grecia, Italia, Spania etc.)



Încurajarea specializării unor cadre didactice şi doctoranzi ai facultăţii în predarea
limbii române ca limbă străină şi pregătirea materialelor didactice şi suporturilor
de curs diversificate în funcţie de destinatar (facultatea a realizat, în urma unor
proiecte finanţate de Guvernul României, un manual de limba română pentru
migranţi şi pregăteşte un manual de limba română pentru copii a căror limbă
maternă este alta decât limba română);



Promovarea tuturor burselor de mobilităţi (pe lângă Erasmus, burse precum Work
and Travel, Commenius, Erasmus-stargii de practică etc.);



Diversificarea şi eficientizarea programului de învăţare a limbii române de către
studenţii străini din Anul pregătitor, o linie de studii a cărei importanţă a fost
recunoscută în ultimii ani, ea atrăgând în prezent un număr mai mare de studenţi,
dar care are încă un potenţial insuficient exploatat (diversificarea ofertei de studii
şi flexibilizarea planurilor de învăţământ, oferirea unor cursuri intensive care să
acopere mai multe limbaje de specialitate, atât în limba română cât şi în limbi de
circulaţie internaţională, precum engleza, franceza, germana etc.).
VII.

Rolul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie în societate

Criza valorilor din ultimele decenii a afectat de mult relaţia instituţiilor publice de
educaţie cu mediul socio-economic şi cultural local, cu comunitatea. Lipsa modelelor din
societate nu a putut fi compensată de prezenţa universităţilor în comunitate pentru că
imaginea acestora a fost mult alterată. În ultimii ani, facultatea noastră a lucrat intens la
redefinirea poziţiei sale în raport cu comunitatea locală, pentru a fi mai prezentă în viaţa
oraşului, confirmându-şi rolul de actor deloc neglijabil în cultura şi educaţia din zona de
vest a României. Un proiect instituţional derulat de facultatea noastră în perioada 20112012, îşi propune tocmai acest lucru, să discute modul în care această poziţie strategică
poate fi consolidată, modul în care membrii corpului academic ai facultăţii pot fi
sensibilizaţi faţă de aceste valori instituţionale, ca şi modul în care poate fi motivată
tânăra generaţie (cadre didactice şi studenţi deopotrivă) să se implice în aceste procese
instituţionale. Revalorizarea rolului facultăţii în societate este posibilă prin:


Prezenţa facultăţii în viaţa culturală a oraşului, ca gazdă a unor evenimente locale
sau naţionale (conferinţe, lansări de carte, întâlniri cu scriitori, artişti,
personalităţi) sau ca invitat a cărui voce se face auzită la evenimente similare,
organizate în instituţii din oraş şi regiune (universităţi, şcoli, biblioteci, librării,
muzee, la sediul ONG-urilor partenere etc.)



Promovarea modelelor şi valorilor educaţionale şi locale în rândul studenţilor,
elevilor, publicului local (mai ales, deşi nu exclusiv, cel tânăr) prin susţinerea de
conferinţe, prezentarea proiectelor facultăţii, prezentarea arhivei digitale,

realizate în urma proiectului mai sus menţionat, care menţionează memoria
facultăţii noastre etc.


Oferirea, prin workshop-uri sau întâlniri speciale, de consiliere profesională în
dezvoltarea carierei elevilor, studenţilor şi absolvenţilor din domeniul umanist;



Dinamizarea activităţilor grupurilor de voluntari deja constituite, care să se
implice şi mai mult în acţiuni cu mare vizibilitate pe plan local, cum sunt
acţiunile de caritate, iniţiate deja cu succes prin parteneriatul cu Arhiepiscopia
Ortodoxă a Timişoarei şi cu ONG-uri locale;



Alegerea responsabilă a partenerilor strategici, care să fie actori importanţi din
comunitatea locală şi regională pentru o mai fermă inserare în mediul socioeconomic şi cultural.
VIII. Relaţia cu Alumni
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a fost una dintre iniţiatoarele, la nivel de

UVT, a proiectului de resolidarizare, în jurul unor valori educaţionale şi culturale clare,
cu absolvenţii săi, confirmând astfel, pe de-o parte, rolul său indiscutabil de Alma mater,
şi, pe de-altă parte, sprijinul pe care alumni îl pot oferi facultăţii în dezvoltarea sa şi în
sporirea vizibilităţii sale. După mulţi ani în care absolvirea studiilor a însemnat nu numai
părăsirea băncilor universităţii, ci şi ruperea de multe ori definitivă a relaţiilor cu
facultatea, s-a încercat – cu succes în ultimii trei ani – o reparaţie a acestei erori de
gestionare a imaginii facultăţii. Pentru că demersul a fost demarat de puţin timp, sunt încă
mulţi paşi de făcut în această direcţie, cum ar fi:


Dezvoltarea bazei de date cu alumni Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, din
toate generaţiile, de la toate specializările şi din toate sectoarele de activitate;



Menţinerea contactului permanent şi informarea reciprocă prin intermediul siteului facultăţii şi a reţelei de socializare a facultăţii;



Cooptarea alumni-lor în viaţa facultăţii: invitarea regulată a personalităţilor din
lumea educaţiei, culturii, diplomaţiei, administraţiei din ţară şi din străinătate la
conferinţe, evenimente, lansări de carte etc.



Recunoaşterea meritelor celor mai valoroşi sau celebri alumni prin propunerea şi
întocmirea documentaţiei necesare pentru acordarea titlului de Doctor Honoris

Causa al UVT;


Realizarea unor parteneriate strategice pentru facultate cu instituţiile la
conducerea sau în structurile cărora se află alumni facultăţii noastre;



Motivarea alumni-lor să se implice în viaţa facultăţii prin organizarea de
evenimente aniversare special destinate acestei categorii de absolvenţi;



Promovarea, în limita fondurilor disponibile, a unei publicaţii anuale hard-copy
şi/sau online care să fie trimisă alumni-lor, pentru a le reaminti de Alma Mater şi
cum a evoluat aceasta, precum şi pentru a le solicita donaţii, după modelul marilor
universităţi.
IX.

Gestiunea patrimoniului, investiţiile şi finanţarea

Îmbunătăţirea situaţiei financiare a facultăţii a fost şi trebuie să rămână o
preocupare continuă pentru echipa de la conducerea Facultăţii de Litere, Istorie şi
Teologie. Menţinerea trendului ascendent înregistrat de facultatea noastră în ultimii trei
ani trebuie să fie o prioritate, în vederea reducerii graduale a deficitului financiar. O
gestiune optimă a resurselor este esenţială pentru atingerea acestui obiectiv. De aceea, ne
propunem:


Realizarea unor planuri de învăţământ suple şi sustenabile, care să ducă la
descărcarea normelor didactice din statele de funcţii;



Reducerea, în statele de funcţii ale specializărilor deficitare, a numărului de
norme vacante;



Definirea dimensiunilor optime ale formaţiilor de studiu, deopotrivă la ciclul
licenţă şi master;



Crearea unui pachet de cursuri cu adresabilitate extrauniversitară, utile şi
interesante pentru diversele segmente ale publicului local (cursuri intensive,
training-uri, ateliere, cursuri de vară etc.) pe principiul rentabilităţii financiare;



Dezvoltarea, în continuare, a examenelor pentru obţinerea certificatelor de
competenţă lingvistică pentru publicul local;



Dotarea sălilor de curs şi laboratoarelor facultăţii, precum şi finanţarea
deplasărilor cadrelor didactice la conferinţe şi schimburi de experienţă din ţară şi
străinătate pe cât posibil din fondurile proiectelor accesate de facultate;



Închirierea spaţiilor proprii ale facultăţii partenerilor, pentru desfăşurarea unor
activităţi cu caracter educaţional, academic (examene, conferinţe, prezentări etc.);



Obţinerea finanţării (din fonduri europene sau alte surse, inclusiv sponsorizări)
pentru orice investiţii substanţiale pe care facultatea îşi propune să le facă;



Obţinerea unor spaţii suplimentare de studiu, prin negocieri şi schimburi de
servicii cu alte facultăţi şi departamente din UVT, cu BCUT etc.;



Întreţinerea spaţiilor de învăţământ şi a birourilor existente în gestiunea facultăţii.
X.

Comunicarea şi imaginea facultăţii

Sporirea vizibilităţii, fixarea definitivă în mediul socio-economic şi cultural local
şi regional şi, mai ales, în conştiinţa comunităţii reprezintă o prioritate pentru noi.
Colaborarea cu alte facultăţi de profil, cu instituţii naţionale şi internaţionale importante
este la fel de importantă ca şi comunicarea din interiorul facultăţii, cu toate cadrele
didactice şi studenţii. Creşterea reţelei de parteneri locali, regionali şi internaţionali, din
diverse domenii şi arii profesionale sau de interes este necesară pentru consolidarea
poziţiei şi imaginii Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie. Îmbunătăţirea continuă a
imaginii facultăţii şi eficientizarea comunicării pot fi realizate prin:


Identificarea de noi parteneri, actori importanţi în comunitatea locală şi regională;



Colaborarea eficientă cu instituţii internaţionale reprezentative (British Council,
Institutul Francez, Institutul Camoes, Institutul Cervantes, Consulatele ţărilor
europene din Timişoara etc.);



Dezvoltarea link-urilor pe site-ul facultăţii;



Extinderea permanentă a reţelei de socializare a facultăţii;



Actualizarea şi modernizarea site-ului şi reţelei de socializare, preocuparea
pentru aspectul lor grafic cât mai atractiv;



Diseminarea informaţiilor legate de toate activităţile desfăşurate în facultate şi
organizarea cu predilecţie a unor evenimente cu amplă participare (lansarea de
cărţi, întâlnirile periodice cu scriitori, conferinţe cu personalităţi, cursuri
deschise, evenimente de tip Porţi Deschise sau târguri de universităţi etc.);



Comunicarea cu studenţii, prin practicarea unei politici de transparenţă totală şi
prin facilitarea accesului la informaţii (postare pe site şi în reţeaua de socializare),

prin creşterea disponibilităţii cadrelor didactice, tutorilor, echipei de la
conducerea facultăţii şi departamentelor (program flexibil de audienţe);


Facilitarea orientării spaţiale a studenţilor boboci cu geografia facultăţii şi a
instituţiei prin tururi organizate regulat şi prin semnalizare corespunzătoare;



Intensificarea activităţii grupurilor de voluntari, pentru o mai mare implicare în
viaţa culturală a comunităţii locale, în acţiuni cu caracter caritabil, pentru
consolidarea renumelui facultăţii;



Organizarea şi digitalizarea, pentru o mai mare accesibilitate, a arhivei de
documente

a

facultăţii:

procese

verbale,

regulamente

şi

metodologii,

corespondenţă instituţională, planuri de învăţământ, fişele disciplinelor,
competenţele pe programe de studiu, orarul specializărilor, etc.);


Motivarea personalului administrativ (secretariatul) în vederea gestionării
responsabile a documentelor facultăţii, promptitudine, transparenţă şi eficienţă în
relaţia cu cadrele didactice şi studenţii;



Organizarea unui secretariat al departamentelor, pentru dinamizarea activităţilor
acestora, pentru centralizarea documentelor, mediere între echipa de la
conducerea facultăţii şi departamente etc.;



Eficientizarea comunicării cu membrii comunităţii academice din facultate,
aparatul administrativ şi studenţii prin actualizarea permanentă a listelor cu
adresele electronice.

Stabilirea termenelor de realizare a acestor obiective se va face prin Planul
operaţional pentru anul 2012, pe care îl va elabora decanul ales şi echipa desemnată
la conducerea Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie.
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