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Introducere
Planul managerial pe care îl propun pentru Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale în
perioada 2016-2020 ţine cont de prevederile Legii Educaţiei Naţionale, publicată în
M.O.Rom.- Partea I, nr.18, an 179, XXIII din 10 ianuarie 2011, de Carta UAV, de Strategia
de dezvoltare a Universităţii „Aurel Vlaicu” şi de Regulamentele sale interne.
Principii
Planul nostru se bazează pe următoarele principii :
- Promovarea solidarităţii academice;
- Afirmarea spiritului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
- Cultivarea responsabilităţii individuale coroborată cu profesionalismul;
- Respectarea meritocraţiei şi sprijinirea cercetării ştiinţifice;
- Respectarea principiului transparentei in activitatea facultatiii;
- Flexibilitate în conducere si respectarea exprimarii libere a fiecarui membru al facultatii .
Obiectivele propuse
Obiectivele din planul meu managerial se referă la perioada aprilie 2016-aprilie 2020,
o perioada deosebit de importantă pentru evoluţia ulterioara a facultăţii nostre deoarece în
aceasta perioadă urmează o evaluare ARACIS instituţională precum şi evaluarea celor patru
specializări ale facultăţii noastre.
Având în vedere faptul că Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale precum si
Universitatea “Aurel Vlaicu“ a înregistrat eşecuri în urma a doua vizite de evaluare
instituţională ale ARACIS planul managerial urmăreşte în primul rând

îndeplinirea

recomandărilor pe care acest organism le-a făcut universităţii şi respectiv facultăţii noastre.

In acest sens se vor respecta recomandările legate de îmbunătăţirea planurilor de
învăţământ, a fişelor disciplinelor şi a statelor de functii, precum şi recomandarile legate de
strategia resurselor umane.
Prin organizarea de concursuri se vor atrage cadre didactice tinere şi bine pregătite
profesional pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcţii. În acest sens vom atrage in
primul rând doctoranzii şi absolvenţii FSUS care au obtinut deja titlul de doctor.
Voi căuta modalităţi eficiente de stimulare a cadrelor didactice ale facultăţii noastre
pentru angajarea în direcţii prioritare de cercetare ştiinţifică. De asemenea susţin sprijinirea
financiară a cadrelor didactice tinere pentru a putea participa la sesiunile ştiinţifice organizate
pe plan naţional şi european de universităţi de tradiţie, pentru a putea dobândi vizibilitate şi
prestigiu profesional.
Îmi propun susţinerea participării la proiecte interdisciplinare, regionale şi internaţionale
prin accesarea de fonduri naţionale şi europene.
Voi cauta ca în semestrul II al anului universitar
programele de licenţă la

2015- 2016 să putem reacredita

specializarile Limba şi literatura română – limba şi literatura

engleză, Administraţie publică şi Teologie Didactică Penticostală. În ceea ce priveşte
programele de master, urmează acreditarea programelor de masterat

Limbă şi literatură -

Tendinţe actuale, Studii de limbă si literatură în spaţiul anglo-saxon şi Administraţie publică
în context european.
În ceea ce priveşte şcoala doctorală care urmează şi ea sa fie acreditată voi sprijini
atragerea de personal cu înaltă calificare din afara instituţiei, dar voi sprijini şi promovarea
cadrelor deja existente în facultatea nostră care se pot abilita.
Datorită scăderii constante a numărului de studenţi, mai ales la specializarea Jurnalism
voi încerca împreună cu colegii care predau la această specializare să iniţiem autorizarea unei
specializări noi, în domeniul comunicării care să atragă un număr mai mare de studenţi.
De asemenea voi promova o publicitate mai intensă şi permanentă a tuturor
specializărilor, programelor şi cursurilor facultăţii noastre pe plan local şi regional pentru
atragerea unui număr tot mai mare de studenţi.
Dupa acreditarea programelor de licenţă voi propune cursuri postuniversitare la toate
specializările şi un program nou de masterat la specializarea Teologie Penticostală Didactică
unde există solicitări în acest sens.

În cadrul FSUS voi stimula activitatea Centrului de Limbi Moderne a cărei activitate este
importantă nu doar pentru imbunătăţirea nivelului de competenţă lingvistică a studenţilor nostri
ci şi a cadrelor didactice ale UAV.
Totodata, prin activitatea sa acest centru poate să aibă o contribuţie semnificativă în
activităţile de internaţionalizare ale UAV, un proces care pe viitor poate asigura atât un număr
mai mare de studenti cât şi o vizibilitate mai mare pentru universitatea noastră.
În ceea ce priveşte baza materială a FSUS voi urmări respectarea prevederilor din
documentele de calitate ARACIS şi cele elaborate la nivelul Universităţii „Aurel Vlaicu”
pentru ca aceste documente să ajute efectiv la realizarea unui învăţământ de calitate şi
competitiv.
Pentru stimularea cercetării, se vor căuta soluţii de sponsorizări, burse, programe şi
contracte cu terţi.
Planul managerial işi propune stimularea, inclusiv materială, prin acordarea de gradaţii de
merit a cadrelor didactice care au rezultate în domeniul cercetării ştiinţifice.
Consider necesară şi evaluarea centrului de cercetare al facultăţii a cărei activitate în
ultima vreme este aproape inexistentă.
Totodată voi depune eforturi împreună cu colegii pentru integrarea studenţilor şi
îndeosebi a masteranzilor şi a doctoranzilor în procesul cercetării ştiinţifice.
Voi participa activ la identificarea şi realizarea unor obiective de interes local şi naţional
pentru cercetarea ştiinţifică.
În ceea ce priveşte colaborarea cu studenţii, vom continua să practicăm un învăţământ
centrat pe student şi să avem o colaborare cât mai bună cu Liga studenţilor.
Se vor stimula schimburile de studenţi cu universităţile din străinătate în condiţiile
creditetelor transferabile. Voi căuta să stabilim legături şi relaţii de cooperare cu universităţi
din Maria Britania şi Germania pentru a oferi posibilităţi de perfectionare a studenţilor şi
profesorilor de la specializarile filologice.
Voi sprijini toate activităţile culturale şi ştiinţifice organizate de studenţi şi voi încuraja
şi sprijini performanţele culturale şi sportive ale acestora.

.

Scopul fundamental al planului propus este acela de a îmbunătăţi calitatea invăţământului
precum şi de a mentine ciclul complet de programe, adică licenţă, master şi doctorat.

De asemenea planul meu managerial işi propune să fie parte integrantă a planului
managerial al Rectorului ales. În acest sens voi urmări îndeplinirea în cadrul FSUS a celor şase
obiective anunţate în planul managerial al Rectorului: dezvoltarea unui mediu academic
competitiv, susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice, creşterea numărului de studenţi,
responsabilitatea socială şi asigurarea unui management financiar viabil.
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