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1. Identitatea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Facultatea de Ştiinte Umaniste şi Sociale a luat fiinţă în anul universitar 20032004, în urma autorizarii specializărilor Limba si literatura româna-limba şi literatura
engleză şi Administraţie publică (Initial, în componenta facultatii au fost incluse:
Asistenţa socială forma lunga şi colegiu şi Psihopedagogia specială, care ulterior au fost
transferate la Facultatea de Stiintele Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala). Actul de
înfiintare: H.G. 1028/2003; În 2004 a fost autorizata provizoriu specializarea Jurnalism,
din 2006 Istoria, iar din 2008 Poliţie comunitara şi Teologie penticostală didactica.
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale asigură la ora actuală calificarea în
specializări aferente domeniilor filologie (limbă şi literatură), ştiinţe administrative,
ştiinţe ale comunicării şi teologiei, având următoarele programe de studii :
- Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză
- Limba şi literatura română – limba şi literatura germană
- Administraţie publică (A)
- Jurnalism
- Teologie penticostală didactică
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale are acreditate trei programe de master:
-

Limba şi literatură. Tendinţe actuale;

-

Administraţie publică în context european;

-

Studii lingvistice şi literare în spaţiul anglo-saxon.

La nivel doctoral activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică este organizată de
Şcoala doctorală în domeniul filologiei , care însă nu dispune în prezent de suficienţi
profesori abilitaţi sa conducă doctorate. FSUS a depus şi va depune în continuare eforturi
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susţinute pentru menţinerea scolii doctorale prin sprijinirea cadrelor didactice care doresc
sa se abilitieze , precum şi prin atragerea unor cadre didactice prestigioase pentru a activa
în cadrul şcolii doctorale.

2. Viziunea FSUS 2016-2020
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale este parte integrantă a Universităţii
Aurel Vlaicu din Arad

şi deci îşi fundamentează

activitatea în anii următori pe

conceptul calităţii sub toate aspectele sale: calitatea actului educațional,

calitatea

serviciilor, calitatea actului științific, calitatea nivelului de pregătire al studenților,
calitatea corpului profesoral al FSUS , calitatea programelor de studii.
În acest sens FSUS îşi fundamentează raporturile inter-umane pe principiului
meritocrației, al egalității de șanse, al dreptului la opinie și al corectitudinii . Trebuie să
se promoveze valoarea, să se încurajeze performanța și să se susțină dezvoltarea
cunoașterii științifice. Atunci cei care vin înspre noi vor putea învăța adevăratele valori
iar facultatea își va îndeplini menirea: aceea de a forma oameni bine instruiți și caractere
puternice. Absolvenţii noştri sunt cartea noastră de vizită.

3. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale îşi asumă în totalitate perspectiva de
dezvoltare stabilită în cadrul Planului strategic al UAV pe perioada 2016-2020 şi aderă la
principiile stipulate în acest document precum şi în Carta UAV.
Misiunea facultăţii noastre este în conformitate cu misiunea UAV

precizată în

Carta UAV (Art.7) , şi anume de a genera şi transfera cunoaștere către societate în
domeniile de studii universitare pentru care a fost autorizată/acreditată
Această misiune se realizează prin cercetare științifică şi dezvoltare, precum și
prin valorificarea și diseminarea rezultatelor acestor activități specifice.
Transferarea cunoașterii din domeniile abordate se realizează prin formare inițială
și continuă la nivel universitar și preuniversitar. Prin programele de studii de licență,
master, doctorat, postdoctorat și prin programele de formare continuă a adulților, prin
perfecționarea personalului didactic preuniversitar și a personalului didactic și de
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cercetare propriu, UAV participă în mod activ la educarea pe tot parcursul vieții și la
reconversia profesională a forței de muncă. Transferarea cunoașterii se realizează în
spiritul valorilor democrației și ale dezvoltării personalității umane.
Prin organizarea și desfășurarea unor programe postuniversitare de specializare,
perfecționare, de formare continuă, de conversie profesională a specialiștilor cu studii
universitare, pentru formarea și dezvoltarea de noi competențe, capabilități, precum și
dezvoltarea personală a carierei facultatea noastră îşi propune să contribuie la rolul de
“motor al dezvoltării regionale” asumate de UAV.
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale şi-a propus câteva direcţii de acţiune,
care sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cât şi cu cerinţele cuprinse în
metodologia de evaluare, cu standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă
stabiliţi, prin metodologie, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS). Este vorba de:
-

formarea de specialişti în domeniul filologiei şi administraţiei publice la nivel de
licenţă cât şi masterat;

-

formarea de specialişti în domeniul jurnalismului şi teologiei penticostale la nivel
de licenţă şi masterat;

-

modernizarea continuă a programelor de studii la nivel de licenţă şi masterat;

-

integrarea procesului de învăţământ cu cercetarea ştiinţifică;

-

promovarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică şi academică cu alte instituţii de
învăţământ superior din ţară şi din spaţiul universitar european;

-

promovarea unor relaţii de cooperare cu studenţii, cu absolvenţii şi cu mediul
economic local.
În concordanţă cu cerinţele de compatibilizare a învăţământului românesc cu cel

european, printre obiectivele politicii educaţionale pot fi reţinute, ca fiind mai importante,
următoarele:
-

perfecţionarea continuă, în acord cu standardele interne şi internaţionale, a
planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor;

-

menţinerea unei exigenţe înalte privind promovarea în posturi a personalului de
predare în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
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-

acoperirea cu suporturi de curs şi îndrumare de lucrări practice, în redactare
proprie, a tuturor disciplinelor din planul de învăţământ;

-

informatizarea activităţilor din facultate, dotarea laboratoarelor cu aparatură şi
instalaţii performante şi tehnică de calcul;

-

antrenarea cadrelor didactice tinere în activitatea de cercetare ştiinţifică şi
perfecţionarea prin cursuri postdoctorale;

-

organizarea de simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice în cadrul
universităţii, atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al studenţilor;

-

participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

-

promovarea schimbului de cadre didactice şi studenţi cu facultăţi de profil din ţară
şi străinătate;

-

antrenarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea de cercetare şi în activitatea
ştiinţifică;

-

valorificarea cercetării ştiinţifice prin publicarea de articole în reviste de
specialitate;

-

colaborarea cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate în
vederea realizării schimbului de publicaţii ştiinţifice.
Necesitatea specializărilor ce funcţionează în facultate rezultă din următoarele

considerente:
Absolvenţii acestor specializări sunt pregătiţi să funcţioneze ca profesori în
învăţământul preuniversitar (în gimnaziu- absolvenţii cu diplomă de licenţă şi 60 credite
la modulul pedagogic; la liceu - absolvenţii cu diplomă de master şi 120 credite la
modulul pedagogic), cercetători în domeniile filologiei, comunicării, diverselor instituţii
de educaţie, cultură, mass-media şi culte, societăţi comerciale, instituţii ale administraţiei
publice, precum şi să poată desfăşura activităţi didactice.
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale îşi asumă misiunea de a promova la
nivel de excelenţă dezvoltarea de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate,
bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate.
Cadrele didactice de specialitate din cadrul facultăţii dispun de un potenţial
ştiinţific ridicat, fiind profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi universitari, cu norma de
bază în universitate.
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Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii "Aurel Vlaicu” din Arad
formează filologi, funcţionari publici, jurnalişti şi teologi cu înalt nivel profesional
asigurat prin:
•

Studierea disciplinelor fundamentale şi a celor de specialitate la nivelul
european actual;

•

Studiul de discipline opţionale aliniate la cerinţele europene;

•

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti;

•

Participarea la Contractele de Cercetare.

Practica a dovedit ca programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Umaniste şi Sociale sunt necesare, ţinând cont de faptul că relansarea economică
româneasca şi integrarea României în Uniunea Europeana necesită specialişti în
domeniile umanist şi social, pregătiţi la cerinţele actuale ale pieţei muncii capabili să
presteze lucrări de calitate în domeniile amintite.

4. Obiective strategice
Urmărind în întregime strategia UAV, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
şi-a definit propria strategie, bazată pe valorile sociale, culturale şi academice ale UAV.
Acestea sunt:
•

Creşterea capacităţii de cercetare;

•

Îmbunătăţirea procesului educaţional;

•

Extinderea funcţiei sociale şi culturale;

•

Orientarea spre calitate şi încurajarea performanţei în învăţământ şi cercetare;

•

Încadrarea învăţământului şi cercetării în standardele europene;

•

Întărirea parteneriatului responsabil cu studenţii;

•

Întărirea dimensiunii antreprenoriale a universităţii;

•

Creşterea vizibilităţii internaţionale;

•

Participare academică activă şi responsabilă atât la nivel naţional cât şi
internaţional;

•

Asigurarea calităţii educaţiei şi cercetării.

În urma vizitelor ARACIS din anul 2014 două dintre programele de studii la
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nivel de licenţă şi un program de studii de masterat au obţinut doar calificativul ”
încredere limitată ” motiv pentru care în perioada imediat următoare s-a trecut la
remedierea neajunsurilor semnalate , legate în principal de conţinutul planurilor de
învăţământ şi al fişelor disciplinelor.

Direcţii generale de acţiune, cu respectare obiectivelor prioritare ale UAV
4.1.Resurse umane
În acord cu strategia UAV, FSUS se va preocupa de atragerea unor cadre
didactice şi cercetători cu prestigiu, pentru că tendinţa de dezvoltare a instituţiei trebuie
corelată cu resursele umane şi, în acelaşi timp, pentru ridicarea calităţii procesului
educaţional şi a cercetării ştiinţifice, este nevoie de dezvoltarea resurselor umane.
Recrutarea şi selecţia acestora va continua să fie transparentă, iar promovarea se face pe
bază de valoare şi competenţă, în condiţiile legii.
Obiectivul prioritar:

Dezvoltarea unui mediu academic competitiv prin

perfecţionarea colectivului universităţii.
În acest context, FSUS va acţiona pentru:
-Dezvoltarea unui mediu organizaţional propice performanţei, stimularea unei
culturi organizaţionale bazată pe profesionalism, perseverenţă, performanţă şi
dialog;
-Susţinerea promovării cadrelor didactice tinere care au dat dovadă de
performanţă şi perseverenţă, inclusiv susţinerea financiară a acestora de a elabora
şi publica studii cu grad ridicat de impact;
-Dezvoltarea unor mecanisme de retribuire bazate pe analiza performanţei
obţinute atât în activitatea de educaţie, dar şi în cea de pregătire profesională şi
cercetare ştiinţifică;
-Accesarea unor proiecte europene pentru perfecţionarea personalului didactic
auxiliar şi nedidactic;
-Selectarea atentă a cadrelor didactice cu normă de bază şi asociate;
-Sprijinirea mobilităţii cadrelor didactice şi de cercetare în vederea participării la
stagii de predare şi cercetare la universităţi partenere din străinătate, participarea
la programe de formare, traininguri;
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-Susţinerea instituţională a tuturor cadrelor didactice în vederea satisfacerii
criteriilor de promovare şi abilitare pentru menţinerea şcolii doctorale din cadrul
FSUS;
- Evaluarea anuală a performanţelor profesionale prin autoevaluare, evaluarea de
către studenţi, evaluarea colegială, evaluarea de către conducătorul direct precum
şi evaluarea prestaţiilor manageriale de către membrii colectivului;
4.2 Cercetarea ştiinţifică
FSUS

asigură crearea unor oportunităţi durabile pe termen lung pentru ca

cercetarea să conducă la rezultate de înaltă calitate cu vizibilitate naţională şi
internaţională, un număr ridicat de cărţi publicate la edituri de prestigiu, articole
publicate în reviste indexate, o rată ridicată a proiectelor de cercetare finanţate, precum şi
mai multe colaborări cu alţi cercetători sau actori principali din mediul economic sau
societate atât din ţară cât şi din străinătate.
Obiectivul

prioritar: Un management performant pentru susţinerea şi

promovarea cercetării ştiinţifice.
Obiectivele specifice ale UAV pe care şi le asumă facultatea în domeniul cercetării
ştiinţifice sunt:
•

Consolidarea mediului de cercetare

•

Creşterea calităţii cercetării

•

Întărirea colaborării cu mediul socio-economic pentru derularea cercetării

Principalele direcţii de acţiune pentru atingerea obiectivelor prioritare sunt:
•

Consolidarea cercetării ca bază ştiinţifică în procesul de educaţie, a colaborării şi a
implicării în societate;

•

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru cercetare;

•

Contribuţii ale cadrelor didactice la consolidarea Centrului de Studii Interculturale
şi Interconfesionale în scopul realizării unei activităţi de cercetare caracterizată
prin excelenţă;

•

Cooptarea celor mai buni studenţi în colectivele şi centrele de cercetare ştiinţifică;

•

Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale.;

•

Stimularea reală a participării cadrelor didactice la conferinţe, congrese şi
simpozioane ştiinţifice;
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•

Implicarea cadrelor didactice în boardurile editoriale ale unor publicaţii ştiinţifice
de prestigiu;

•

Continuarea ciclurilor de conferinţe existente în vederea sporirii vizibilităţii
rezultatelor cercetării ştiinţifice;

•

Susţinerea revistelor ştiinţifice a UAV (ISREIE) şi a revistei facultăţii, respectiv
Journal of Humanistic and Social Studies, care este indexată în şapte baze de date
internaţionale;

•

Promovarea interdisciplinarităţii, multidisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii în
cercetarea ştiinţifică, pentru abordarea unor proiecte complexe care să conducă la
rezolvarea problemelor sociale curente şi, în final, Ia îmbunătăţirea calităţii vieţii;

4.3 Procesul educaţional
În ceea ce priveşte procesul educaţional acesta trebuie să fie centrat pe student, pe
nevoile acestuia. Suntem o facultate conectată la viitor, la viitorul studenţilor ceea ce
presupune ca oferta noastră educaţională, pregătirea complementară oferită studenţilor, să
fie corelate cu piaţa munncii, cu nevoile societăţii actuale. Acest deziderat se poate
realiza prin dinamizarea activităţii, prin corelarea ei cu schimbările din plan social,
precum şi prin implicarea studenţilor atât în activitatea de cercetare cât şi în relaţia cu
mediul economic.
Obiectivele

prioritare: Managementul calităţii în pregătirea studenţilor şi

creşterea numărului de studenţi.
Programele de studii ale FSUS probează un înalt nivel ştiinţific şi educaţional
relevând implicarea studenţilor în comunitate dar în acelaşi timp şi preocuparea proprie
privind propriul parcurs educaţional.
Prin programele de studii pe care le coordonează, FSUS îşi asumă misiunea şi
obiectivele strategice din Planul strategic al UAV şi îşi defineşte direcţiile de acţiune
pentru:
•

Diversificarea ofertei educaţionale ;

•

Promovarea sistematică a

procesului

de internaţionalizare a tuturor

programelor de studii pentru a creşte calitatea şi înţelegerea globală.
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•

Corelarea programele de studii din FSUS cu piaţa muncii şi cu societatea,
contribuind la consolidarea competenţelor forţei de muncă la nivel regional,
naţional şi internaţional.

Direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul
educaţional sunt:
•

Creşterea calităţii în cadrul procesului de învăţământ;

•

Creşterea timpului de contact cu studenţii, a gradului de consiliere şi sprijin al
studenţilor;

•

Formarea continuă a cadrelor didactice atât în domeniul în care predau cât şi în
domeniu pedagogic;
Extinderea tipurilor de programe de studii prin alte tipuri de programe, în afara

•

celor consacrate (Bologna), urmărindu-se oferirea de noi programe de studii mai ales în
domeniul filologiei, unde există cerere şi pentru ale limbi decât română şi engleza.
•

Promovarea uni programe de învăţare pe parcursul întregii vieţi, cu durată
variabilă, în condiţiile legii;

•

Îmbunătăţirea managementului programelor de studii prin angajarea mai activă a
responsabililor fiecărui program de studii în derularea, revizuirea şi îmbunătăţirea
lor;

•

Revizuirea continuă a planurilor de învăţământ

şi mărirea

numărului de

discipline opţionale din care studentul poate să aleagă pe cele ce corespund
propriilor preferinţe;
•

Analizarea

riguroasă a fişelor disciplinelor, pentru evitarea suprapunerilor,

asigurarea complementarităţii acestora şi compatibilizarea lor cu cele ale
universităţilor de prestigiu din ţară şi străinătate;
•

Pregătirea studenţilor, mai ales a masteranzilor printr-o componentă de cercetare
ştiinţifică;

•

Actualizarea permanentă a bibliografiei cursurilor, a notelor de seminar, a
studiilor şi articolelor ştiinţifice;

•

Menţinerea la fiecare disciplină a unui sistem complex de evaluare a studenţilor:
evaluarea continuă (teme de rezolvat, proiecte individuale, proiecte de grup,
referate de cercetare etc.), care să stimuleze învăţarea pe parcursul semestrului şi
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evaluarea finală (parte teoretică, parte practică, studii de caz etc.);
•

Dezvoltarea activităţilor extracurriculare ale studenţilor;

•

Iniţierea

de

noi

programe

de

studii

bazate

pe

interdisciplinaritate,

transdisciplinaritatea şi multidisciplinaritate întrucât noii specialişti au nevoie de
competenţe ce depăşesc aria unui singur domeniu;
•

Creşterea mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului didactic, în
vederea asigurării unor noi experienţe de învăţare.

•

Promovarea internaţională a programelor de studii în limba engleză.

•

Dezvoltarea de noi programe de studii pentru licenţă şi master cu predare în
limbi de circulaţie internaţională care să atragă atât studenţi străini cât şi cadre
didactice din străinătate;

•

Crearea de noi parteneriate de practică cu posibilii angajatori. Stagiile de practică,
ca importantă componentă a integrării în comunitate trebuie să constituie o
oportunitate reală de învăţare şi să asigure şanse de integrare profesională;

•

Păstrarea unei strânse colaborări cu învăţământul preuniversitar. Oferta

educaţională prezentată prin „Ziua porţilor deschise”,susţinerea concursuri organizate
împreună cu liceele arădene, ca de exemplu concursul de creaţie Adolescenţa şi
provocările scrisului, vor face parte în continuare din strategia noastră pentru atragerea
viitorilor studenţi;
•

Comunicarea în mediul on line prin reţelele de socializare se impune a fi

îmbunătăţită, la fel ca şi pagina de web a universităţii. Este foarte important să ne
adresăm tinerilor prin căile lor de comunicare, să ne promovăm imaginea prin canalele de
comunicare utilizate de generaţiile actuale de elevi;
•

Dezvoltarea componentei învăţământului pentru adulţi conform conceptului Life

long learning .

4.4. Planul financiar
Marea provocare a sistemul universitar românesc este găsirea unor soluţii şi resurse
financiare externe care să permită şi să susţină dezvoltarea instituţională a universităţilor
de stat. Parteneriate strategice cu mediul economic care să susţintă dezvoltarea activităţii
de cercetare, accesarea fondurilor europene şi naţionale nerambursabile, organizarea unor
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cursuri prostuniversitare etc sunt doar câteva din posibilele resurse financiare externe pe
care universitatea noastră le are la îndemână pentru a asigura un management viabil care
să susţină performanţa academică.
Obiectiv prioritar. Asigurarea unui management financiar viabil.
Fiind parte componentă a UAV, FSUS respectă în totalitate strategia UAV şi aplică
măsurile stabilite în domeniul financiar şi al resurselor materiale. al comunicării şi
transparenţei, al managementului funcţiilor administrative şi suport şi al relaţiilor
internaţionale.
4.5. Alumni
Comunitatea Alumni reprezintă un punct important al strategiei FSUS. Trebuie
coagulată această comunitate în jurul universităţii, trebuie păstrată legătura cu absolvenţii
noştri care reprezintă cartea de vizită a universităţii. Impactul pe care foştii noştri studenţi
îl au în societate poate deveni un important capital de imagine. Pe de altă parte, obligaţia
noastră faţă de această comunitate este să oferim consultanţă în ceea ce priveşte
integrarea lor pe piaţa muncii, să le urmărim parcursul profesional, să îi cooptăm pentru a
sprijini facultăţii şi a universităţii .
Obiectivul prioritar: Consolidarea implicării FSUS în integrarea absolvenților pe
piața muncii.
Acest obiectiv se poate realiza prin :
• Actualizarea permanentă a bazei de date cu absolvenții universității;
• Îmbunătățirea platformei on-line de înscriere a acestora . Această platformă va fi

promovată prin diverse mijloace de comunicare: site-ul FSUS , mijloace media etc.;
• Promovarea excelenţei în FSUS

prin postarea CV-urilor celor mai buni

absolvenţi pe site--ul FSUS;
•

Implicarea comunităţii Alumni în elaborarea planurilor de învăţământ, în inserţia
viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii, în acţiuni de mentorat a actualilor studenţi şi a
celor care candidează la statutul de student FSUS, în organizarea unor evenimente
culturale şi a unor acţiuni civice.
Decan,
Conf.univ.dr. Otilia Huţiu
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