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Nr. crt.
1.

Domeniul
Oferta educaţională

Activităţile
1. Introducerea în planurile de învăţământ la nivel de licență a disciplinelor transversale―
TERMEN: septembrie 2014.
2. Acreditarea programelor de licență de Limba și literatura română, Limba și literatura
engleză, Limba și literatura franceză, Limba și literatura germană, Limba și literatura rusă,
Limba și literatura sârbă și croată, Limbi moderne aplicate, Studii culturale, participarea la
evaluarea instituțională ― TERMEN: semestrul al II-lea, 2015.

2.

Relaţia
cu
studenţii, 1. Lărgirea bazei de date a alumnilor facultății – TERMEN: semestrul al II-lea, 2015.
masteranzii şi doctoranzii
2. Îmbunătăţirea activităţilor de tutoriat și programarea unor activități mai variate de consiliere a
studenților – TERMEN: februarie 2015.

3.

Politica resurselor umane

1. Modificarea fisei de pontaj si a fisei postului conform noilor reglementari UVT ― TERMEN:
septembrie 2014.

4.

Cercetarea ştiinţifică

1. Impunerea unui ethos al cercetării ştiinţifice, ca parte esenţială a activităţii academice ―
TERMEN: permanent.
2. Orientarea publicațiilor indexate spre alte baze de date mai performante ― TERMEN: aprilie
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2015.
3. Actualizarea pe site-ul facultății a informațiilor privind activitatea științifică a membrilor
comunității academice ― TERMEN: permanent.
4. Adaptarea Infobul la modelul și cerințele raportărilor de cercetare ale UVT – TERMEN: aprilie
2015.
5.

Vizibilizarea şi promovarea 1. Îmbunătățirea și întreținerea paginii de net a facultăţii ― TERMEN: permanent.
activităţilor facultăţii
2. Actualizarea link-urilor către instituții, elemente din cadrul site-ului UVT, programul UMS,
RNCIS ― TERMEN: semestrul I, 2014.
3. Programarea judicioasă a promovării facultăţii ― TERMEN: februarie – iunie 2015;
5. Încurajarea, în rândul studenților, a activităților de voluntariat, pentru consolidarea relației dintre
facultate și tineri ― TERMEN: semestrul al II-lea, 2015.
1. Creșterea motivării studenților internaționali prin implicarea mai mare a cadrelor didactice
in comunicarea cu acestia, organizarea unor programe de tutoriat speciale pt studentii
internationali – TERMEN: semestrul al II-lea, 2015.
2. Consolidarea relaților cu lectoratele de limba română din regiune: Ungaria, Serbia,
Austria Republica Cehă – TERMEN: permanent.
3. Continuarea relației cu British Council si Institutul Cervantes prin organizarea examenelor
de competență lingvistică engleză și spaniolă – TERMEN: permanent.

6.

Relaţiile internaţionale

7.

Organizarea şi coordonarea 1. Îmbunătățirea și eficientizarea comunicării inter- și intradepartamentale, printr-o mai strânsă
activităţilor
colaborare cu birourile departamentelor ― TERMEN: permanent.
2.Corelarea tuturor activităţilor cu resursele Facultăţii; gestionarea responsabilă a resurselor bugetare
şi atragerea unor fonduri suplimentare ― TERMEN: permanent.

Plan operaţional LITERE 2014-2015

Decan,
Conf. univ. dr. Dana PERCEC

