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HCM nr. 894 din 27 august 1965 a consfințit Statutul juridic al 

Universității din Craiova, cu următoarele facultăți: Facultatea de Matematică, 

Facultatea de Chimie, Facultatea de Filologie, Facultatea de Științe Economice, 

Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Agricultură și Facultatea de 

Horticultură.  

Facultatea de Filologie - în prezent, Facultatea de Litere - a construit și a 

consolidat o structură instituțională coerentă și o identitate academică proprie, 

cu rezultate recunoscute  i validate în decursul timpului, în special, prin 

acreditarea  celor trei nivelurilor de competen ă universitară (LMD).    

Prin Hotărârea Senatului Universită ii din Craiova din 7 februarie 2012,  

s-a aprobat organizarea și funcționarea a cinci departamente în cadrul Facultății 

de Litere:  

- Departamentul de limba  i literatura română,  

- Departamentul de studii anglo-americane  i germane,  

- Departamentul de limbi romanice  i clasice,  

- Departamentul de arte  i  

- Departamentul de comunicare, jurnalism  i  tiin e ale educa iei.  

Toate cele 15 specializări / programe de studii pentru nivelul licență din 

domeniile:  

- Limbă  i literatură, Limbi moderne aplicate,  

- Ştiin e ale comunicării,  

- Ştiin e ale educa iei,  

- Artele spectacolului – Actorie, Muzică  

sunt acreditate. Tot astfel, și cele 8 programe de studii pentru nivelul master. 

Şcoala doctorală a facultă ii organizează  i sprijină desfă urarea studiilor 

de doctorat în următoarele două axe fundamentale: lingvistică  i studii de 

literatură. 

 Obiectivul principal al acestui plan managerial pentru perioada 2016-

2020, reflectare a politicii manageriale vizate de rectorul Universității din 

Craiova, prof.univ.dr. Cezar Ionuț Spînu, îl constituie consolidarea prestigiului 

facultății, a cărei contribuție la formarea culturii umaniste este esențială într-o 

lume dominată de conflicte, pentru care soluția este comunicarea interculturală 

și multilingvismul.  

Acest obiectiv se poate realiza prin calitatea actului didactic, la care 

participarea activă trebuie să fie comună celor doi actori: profesorul și studentul, 
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prin coagularea  i convergen a direc iilor de cercetare din facultate, prin 

armonizarea lor metodologică  i tematică, prin coordonarea interdisciplinară a 

con inutului predării în cadrul programelor de studiu, prin comunicarea  i 

colaborarea în activitatea didactică  i  tiin ifică, prin conlucrarea decanatului, ca 

structură managerială executivă, cu Consiliul Facultății, cu Consiliul de 

Administrație și cu Senatul Universității. 

Alături de echipa de prodecani și de directorii de departamente, voi 

susține și voi sprijini procesul de dezvoltare profesională, metodică și științifică 

a tuturor membrilor comunității noastre academice.  

În vederea optimizării și eficientizării procesului didactic, voi pleda 

pentru o strategie comună și coerentă a elaborării planurilor de învățământ și a 

programelor analitice, pentru un sistem online funcțional de accesare a 

cursurilor și a materialelor-suport. 

 Consider că gestionarea judicioasă și armonioasă a domeniilor și a 

programelor de studii actuale, integrarea în spațiul academic de cercetare 

internațional, construirea unui parteneriat didactic și științific cu studenții, 

masteranzii și doctoranzii vor asigura consolidarea prestigiului facultății. 

 Din înțelegerea corectă a specificității fiecărui domeniu și program de 

studiu, am identificat obiective strategice generale și particulare. Consider 

necesară o actualizare a programelor, numai în raport cu adaptarea la dinamica 

și la exigențele calificării pe piața muncii. Așadar, principalul obiectiv general îl 

constituie menținerea stabilității planurilor de învățământ, care nu  exclude însă 

reconsiderarea bine motivată a acestora. Stabilitatea este, în opinia mea, cel mai 

sigur instrument care validează sau nu performanța curriculei. Preocuparea mea 

se va concentra pe menținerea programelor de studii la nivelul standardelor 

ARACIS, inițierea și derularea unor programe de cercetare atât cu studenții, 

masteranzii și doctoranzii facultății, cât și cu universitari din centre universitare 

internaționale în domeniile specifice facultății noastre, pe organizarea 

manifestărilor științifice consacrate și stimularea participării studenților, a 

masteranzilor și a doctoranzilor la acestea, inițierea și organizarea unor forme 

variate de colaborare între centrele de românistică din țară și din lume, 

colaborarea cu Institutul limbii române, colaborarea cu serviciile culturale ale 

ambasadelor țărilor ale căror limbi și culturi le promovăm prin specializările 

noastre, sunt obiective prioritare.  

 

 Sistemul academic se bazează pe relația indisolubilă dintre cercetarea 

științifică și învățământul superior. De aceea, în viziunea mea, activitatea de 
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cercetare cu rezultate valorificate în procesul de învățământ constituie o 

prioritate strategică. Consider că, pe de o parte, preocupările de cercetare ale 

membrilor facultății noastre trebuie să continue traseele cunoscute, pe de altă 

parte, identificarea de căi și de teme noi, neaccesate până acum, care să certifice 

specificitatea acestei activități la nivelul facultății noastre, trebuie încurajată și 

susținută. 

  

Echipa managerială va fi o echipă dinamică, tânără, care va răspunde cu 

profesionalism și flexibilitate solicitărilor și așteptărilor facultății și universității 

noastre. Ea va fi formată din cadre didactice active, care au performat în 

domeniile pe care le vor coordona. Această echipă va fi compusă din: 

conf.univ.dr. Florentina Anghel (prodecan cu probleme de învățământ), 

conf.univ.dr. Monica Tilea (prodecan cu probleme studen e ti  i rela iile 

interna ionale), conf.univ.dr. Mihaela Popescu (prodecan cu probleme de calitate 

a învă ământului  i promovare a cadrelor didactice), prof.univ.dr. Anca Codruța 

Stănișoară (prodecan pentru Centrul Universitar Severin). 

În privința relației dintre decan și celelalte structuri de conducere, sunt 

adepta reciprocității, a responsabilității, a transparenței, a disponibilității și a 

flexibilității fiecărei părți angrenate în managementul facultății. Voi propune și 

voi susține implicarea Consiliului Facultății de Litere în elaborarea strategiilor 

instituționale, a politicilor care vizează actul didactic și educațional, cercetarea, 

viața academică ș.a. Experiența ca prodecan cu probleme de învățământ, 

familiarizarea cu elaborarea programelor de studiu, a planurilor de învățământ, 

întocmirea statelor de funcțiuni, întocmirea și controlarea dosarelor pentru 

acreditarea specializărilor și a programelor de studii, stilul de lucru colegial, 

bazat pe relaționare și disponibilitate sunt părți importante ale capitalului meu de 

candidat la funcția de decan al Facultății de Litere. 

 

 

Strategia privind învăţământul 

 

Principiu: 

Dinamica legislativă, scăderea popula iei  colare, noile provocări de pe 

pia a muncii  i necesitatea flexibilizării rela iilor socio-culturale  i a dezvoltării 

unei pregătiri interdisciplinare care să formeze competen e de specialitate  i 

transversale impun o strategie academică flexibilă, coerentă  i centrată pe 

student. 
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Obiective: 

I. Stabilirea unei strategii academice raportate la scăderea popula iei 

 colare  i a unei oferte educa ionale ra ionale  i pragmatice care să 

armonizeze componenta de cercetare cu cea didactică. 

II. Adaptarea permanentă a ofertei educa ionale  i a standardelor de 

calitate a procesului de învă ământ la restructurările legislative.  

III. Diversificarea  i flexibilizarea ofertei educa ionale pentru a răspunde 

cerin elor de pe pia a muncii. 

 

 

 

Măsuri propuse:  

I.  Diversificarea ofertei educaţionale se va face în mod ra ional, asigurând 

în acela i timp continuitatea  i coeren a procesului de învă ământ, prin aderarea 

la programe de studii structurate modular  i prin propunerea de programe de 

conversie profesională, acolo unde este cazul. 

 diversificarea ofertelor de conversie profesională; 

 propunerea unor programe de studii de masterat în sistem modular, 

inclusiv pentru cele desfă urate într-o limbă de circula ie interna ională; 

 reorganizarea programului de masterat de traducere cu diversificarea 

ofertei (engleză, franceză  i germană); 

 reorganizarea masteratului de paradigme ale comunicării pe trei module: 

comunicare interculturală, media, comunicare organiza ională; 

 propunerea unui nou program de masterat în domeniul limbilor romanice;  

 dezvoltarea masteratului didactic, ca filieră distinctă a masteratelor; 

 propunerea de noi domenii de doctorat (Arte)  i dezvoltarea celor actuale, 

pentru asigurarea continuită ii în procesul de formare a studen ilor de la 

ciclul licen ă către doctorat și de pregătire a acestora pentru activitățile de 

inovare  i cercetare  tiin ifică; 

 întărirea centrelor regionale (Facultatea de Litere filiala din Drobeta 

Turnu Severin). 

 

II.  Pentru adaptarea ofertei educaţionale la standardele de calitate impuse 

de normele legislative în vigoare se au în vedere următoarele: 

 acordarea unei aten ii sporite corelării planurilor de învă ământ pentru 

cele trei cicluri (licen ă, masterat  i doctorat)  i stabilirea unei continuită i 
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pentru toate specializările – o strategie care va conferi coeren ă întregului 

proces de învă ământ  i va răspunde în mod comprehensiv inten iilor de 

studiu ale studen ilor  i absolven ilor; 

 uniformizarea condi iilor de calitate  i eficientizarea procesului de 

îndeplinire a acestora; 

 continuarea procesului de acreditare  i evaluare pe criterii de performanță; 

 restructurarea planurilor de învă ământ  i a celorlalte suporturi curriculare 

pentru a respecta condi iile ARACIS  i pentru a adapta oferta 

educa ională a Facultă ii de Litere la cadrul european al calificărilor EQF;  

 alocarea unui spa iu mai larg disciplinelor fundamentale, dezvoltării 

competen elor specifice fiecărui program de studiu  i interdisciplinarită ii, 

în conformitate cu noile norme ARACIS; 

 diversificarea tematicii pentru licen e  i diserta ii  i adaptarea acestora la 

tendin ele interdisciplinare de actualitate în domeniu; 

 dezvoltarea facilită ilor de e-learning  i a programelor de tip ID – IFR; 

 realizarea unei platforme de tip intranet pentru includerea cursurilor în 

format electronic; 

 asigurarea de cursuri, culegeri, ghiduri cu modele de subiecte pentru 

examenul de licen ă  i pentru examenul de admitere la masterat, puse la 

dispozi ia studen ilor/candida ilor, în variantă tipărită  i în format 

electronic, prin platforma intranet; 

 stabilirea unei strategii pentru demararea unor programe europene 

comune (joint degree/ double degree), mai ales în ciclul II (masterat). 

 

III.   Redimensionarea politicilor educaţionale în raport cu dinamica pieţei 

forţei de muncă prin: 

 men inerea dublei specializări la nivelul programelor de licen ă; 

 formarea unor competen e transversale (limbi străine, operare computer, 

gândire critică, dezvoltare personală, formarea spiritului antreprenorial 

etc.), în vederea unei bune integrări a absolvenților facultății noastre pe 

pia a europeană a muncii; 

 flexibilizarea programelor de studii, accentuarea pregătirii masterale/post-

universitare creditate, dezvoltarea de programe pentru specializări de ni ă, 

cre terea adaptabilită ii  i interdisciplinarită ii prin specularea 

conjuncturilor pentru a oferi programe ce răspund nevoilor profesionale 

ale societă ii; 
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 armonizarea programelor de formare continuă  i de pregătire profesională 

cu cerin ele actuale  i previziunile de dezvoltare a pie ei muncii; 

 întărirea rela iei cu inspectoratele  colare, cu C.C.D.-urile  i cu unită ile 

 colare pentru dezvoltarea unei politici eficiente de atragere a popula iei 

 colare spre Facultatea de Litere; 

 restructurarea și dinamizarea activității Centrului de limbi moderne 

Interlingua. 

 

 

 

Strategia privind cercetarea 

 

Obiective generale: 

În domeniul cercetării-dezvoltării-inovării (CDI), direc iile prioritare de 

ac iune ale Facultă ii de Litere se vor realiza în concordan ă cu obiectivele 

asumate de Universitatea din Craiova, cu scopul: 

(a) de a spori vizibilitatea institu ională (la nivel na ional regional, 

na ional  i interna ional), respectiv,  

(b) de a atrage un număr cât mai mare de fonduri de cercetare. 

Pentru îndeplinirea acestor deziderate majore, impuse totodată  i de 

contextul mai larg al provocărilor actuale ale societă ii cunoa terii, am în vedere 

următoarele obiective specifice: 

 

1. cultivarea unui climat stimulativ al schimbului de idei care să determine 

impulsionarea  i dinamizarea activită iilor de cercetare; 

2. cre terea calită ii cercetării  tiin ifice, sus inerea  i promovarea excelen ei 

în activitatea de cercetare; 

3. sporirea vizibilită ii facultă ii în circuitul universitar na ional  i, mai cu 

seamă, interna ional. 

 

Măsuri propuse: 

1. Cultivarea unui climat stimulativ al schimbului de idei care să determine 

impulsionarea şi dinamizarea activităților de cercetare,  obiectiv care se va 

concretiza prin intermediul următoarelor demersuri:  

 (re)configurarea unor strategii de cercetare ale centrelor de cercetare 

existente la nivelul facultă ii  i stabilirea unor teme de cercetare, prioritate 

în acord cu profilul cercetătorilor  i cu domeniile de specializare ale 
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facultă ii noastre, teme care să se poată racorda însă la politicile de 

cercetare ale Universită ii din Craiova; 

 încurajarea colaborării inter-facultă i sau interdepartamentale în proiecte 

de cercetare  i dezvoltarea unor noi direc ii de cercetare interdisciplinare; 

 extinderea colaborării Facultă ii de Litere cu institu ii de profil din  ară  i 

din străinătate, prin organizarea unor conferin e comune, prin realizarea 

unor proiecte de cercetare complexe, prin elaborarea de lucrări de doctorat 

în cotutelă etc.; 

 orientarea lucrărilor de licen ă  i de diserta ie către teme care să implice 

cât mai mult activitatea de cercetare; 

 formarea de tinere echipe de cercetare prin antrenarea studen ilor, a 

masteranzilor  i a doctoranzilor în activitatea de cercetare; 

 consilierea masteranzilor, doctoranzilor  i a tinerilor cercetători pentru 

ini ierea lor în managementul de proiect; 

 stimularea organizării unor colocvii, a unor journées de réflexion ale 

facultă ii cu participare studen ească na ională; 

 încurajarea activită ii cercurilor studen e ti existente la nivelul facultă ii 

noastre  i sus inerea realizării unei publica ii (reviste) a studen ilor 

Facultă ii de Litere. 

 editarea unui newsletter al cercetării  i crearea unei agende interne 

(platformă electronică) care să cuprindă date despre principalii 

colaboratori/parteneri în activitatea  tiin ifică  i care să promoveze 

noută ile din domeniul CDI umaniste (cursuri, articole, căr i, studii etc., 

cu precădere cele realizate de membrii facultă ii noastre).   

 

2. Creşterea calităţii cercetării ştiinţifice, susţinerea şi promovarea 

excelenţei în activitatea de cercetare, prin: 

 configurarea unei noi Grile de autoevaluare în acord cu criteriile 

CNATDCU  i cu oportunită ile  i nevoile interne ale facultă ii, care să 

stimuleze performan ele profesionale ale cadrelor didactice; 

 încurajarea  i promovarea excelen ei în rândul studen ilor participan i la 

diferite concursuri studen e ti; 

 asigurarea accesului extins la sursele de informare  i cunoa tere (în 

colaborare cu Biblioteca Universită ii din Craiova), atât pentru cadrele 

didactice, cât  i pentru studen i (accesul liber la baze de date  tiin ifice 

interna ionale online, la căr ile  i revistele de primă importan ă din 

domeniul Ştiinţelor sociale şi umaniste); 
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 asigurarea finan ării pentru participarea colegilor la conferin e na ionale  i 

interna ionale de prestigiu sau la stagii de documentare  i studiu în 

străinătate; 

 asigurarea fondurilor pentru revistele facultă ii  i integrarea acestora în 

bazele de date interna ionale de prim rang (ERIH, COPERNICUS, 

CEEOL, SCOPUS, ULRICHWEB, SPRINGERLINK, ProQuest, DOAJ, 

ROAD etc.); 

 facilitarea (în sensul de identificare a granturilor, a finan ărilor, a 

exemplelor de bune practici în managementul de proiect etc.) accesului la 

proiecte de cercetare cu echipe de cercetători de renume pe plan na ional 

 i interna ional; 

 consilierea și încurajarea membrilor facultă ii noastre în vederea 

participării la competi iile pentru granturi de cercetare, printr-o politică 

transparentă, dublată de o informare promptă  i corectă  i chiar de 

asigurarea unei asisten e ( i/sau a unei expertize) de specialitate; 

 identificarea  i sprijinirea unor direc ii de cercetare pe termen lung, 

finan ate cu fonduri europene, care să-i implice pe cât mai mul i dintre 

membrii facultă ii noastre. 

 

3. Sporirea vizibilităţii facultăţii în circuitul universitar naţional şi, mai cu 

seamă, internaţional prin: 

 monitorizarea exactă a activită ii de cercetare  i popularizarea rezultatelor 

cercetării, în primul rând prin raportarea constantă a cercetării individuale 

pe platforma de cercetare a universită ii, prin newsletter-ul cercetării etc.; 

 angajarea cercetătorilor facultă ii noastre în proiecte na ionale  i 

interna ionale  i diseminarea rezultatelor acestor cercetări prin cronici  i 

recenzii în reviste cu factor mare de impact în domeniu, prin diverse 

portaluri de cercetare (ResearchGate.net, Academia.edu, Google Scholar 

etc.), prin introducerea lucrărilor în cât mai multe baze de date 

interna ionale  i în cele mai importante biblioteci din  ară  i din 

străinătate; 

 colaborarea membrilor facultă ii noastre la reviste de mare vizibilitate 

na ională (revistele Academiei Române sau reviste indexate A sau B)  i, 

mai cu seamă, vizibilitate interna ională (revistele ISI incluse în Arts & 

Humanities Citation Index sau în Science Citation Index Expanded & 

Social Sciences Citation Index); 
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 sus inerea  i promovarea manifestărilor  tiin ifice ale departamentelor / 

sesiunilor  tiin ifice studen e ti prin intermediul mass-media locale  i 

na ionale  i a re elelor de socializare. 

 

 

 

Strategia de internaționalizare 

 

Obiective generale: 

Facultatea de Litere va realiza o abordare strategică și sistematică a 

procesului de internaționalizare, adaptat atât nevoilor instituționale de 

dezvoltare, cât și așteptărilor personalului didactic și studenților săi. Printr-o 

strategie de internaționalizare eficientă și coerentă, dublată de acțiunile 

corespunzătoare de implementare a acesteia, se va urmări creșterea calității 

procesului de predare-învățare și a pregătirii studenților pentru a trăi și a munci 

într-o lume globalizată, precum și intensificarea cercetării și o mai bună afirmare 

a acesteia la nivel internațional. 

Se va urmări, de asemenea, corelarea strategiei de internaționalizare de la 

nivelul facultății cu cea instituțională, națională și europeană. Va fi vizată 

asigurarea caracterului comprehensiv al acesteia, urmărindu-se realizarea 

internaționalizării nu numai prin dezvoltarea programelor de mobilități, ci și prin 

creșterea numărului de parteneriate strategice și de proiecte internaționale, prin 

crearea de programe de studiu internaționale și prin intensificarea activităților de 

internaționalizare acasă. 

 

Obiective specifice: 

1. cre terea numărului de mobilită i interna ionale; 

2. extinderea parteneriatelor strategice interna ionale; 

3. promovarea imaginii facultă ii la nivel na ional  i interna ional. 

 

Măsuri propuse: 

1. Creşterea numărului de mobilităţi internaţionale 

 încheierea de noi acorduri Erasmus+ sau extinderea celor existente pe 

domenii de studiu care nu sunt suficient acoperite de cele existente (ex.: 

comunicare, jurnalism, științele educației); 

 organizarea arhivei Erasmus+ pe ultimii cinci ani (cerință obligatorie a 

programului); 
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 revizuirea procedurilor si regulamentelor Erasmus+ de la nivelul facultății 

și postarea acestora pe site-ul facultății (cerință obligatorie a 

programului); 

 creșterea numărului de acorduri (Erasmus+ si non-Erasmus+) cu țări din 

spațiul anglofon; 

 creșterea numărului de studenți străini Erasmus+ (prioritate națională de 

internaționalizare); 

 creșterea numărului de mobilități studențești de studiu și plasament pentru 

studen ii facultă ii; 

 creșterea numărului de mobilități pentru personalul didactic al facultă ii. 

 asigurarea suportului necesar organizării mobilităților (pregătire 

lingvistică, completarea aplicațiilor etc.); 

 asigurarea respectării prevederilor programului Erasmus+ și a 

procedurilor existente la nivelul universității; 

 informarea personalului didactic  i a studenților în legătură cu ofertele de 

burse - Erasmus+  i non-Erasmus+ - atât prin postarea acestora pe site-ul 

facultății, cât și prin diseminare directă în cadrul unor acțiuni de 

promovare a ofertelor existente; 

 intensificarea activită ilor de interna ionalizare la Centrul Universitar 

Drobeta Turnu-Severin. 

 

2. Extinderea parteneriatelor strategice internaţionale 

 stimularea participării la programul Erasmus+ atât în cadrul Acțiunii cheie 

1 (proiecte de mobilitate), cât și în cadrul Acțiunilor cheie 2 si 3 (proiecte 

de cercetare-dezvoltare) prin ac iuni periodice de informare  i formare a 

personalului facultă ii; 

 intensificarea acțiunilor de internaționalizare acasă, recomandată de 

Comisia Europeană și de European University Association; 

 consolidarea și lărgirea bazinului de recrutare a studenților, la nivel 

internațional; 

 crearea cadrului necesar pentru înființarea unor programe de studiu 

internaționale (double sau joint degree); 

 intensificarea colaborărilor internaționale cu parteneri din Europa centrală 

și de est. 

 consolidarea colaborării cu Ambasada Fran ei, AUF, Institutul Cultural 

Francez, Délégation Wallonie-Bruxelles, British Council, Centrul Cultural 

American, Ambasada Americană, American Corner, Institutul Cervantes, 
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Institutul Goethe, Serviciul German de Schimburi academice (DAAD), 

Institutul Dante Alighieri; 

 realizarea unei baze de date a partenerilor strategici ai facultății și 

asigurarea diseminării acestei informații în rândul personalului academic 

în vederea construirii unor parteneriate reale și eficiente de cercetare; 

 încheierea de parteneriate care să permită participarea la alte programe de 

mobilități decât Erasmus+ și accesul la burse oferite atât de instituții din 

spațiul european, cât și din cel non-european; 

 susținerea activităților derulate în cadrul centrelor de cercetare ale 

facultății; 

 menținerea și dezvoltarea colaborării cu lectoratele străine; 

 înființarea unui lectorat englez  i german; 

 înfiin area unui Centru Multicultural; 

 asigurarea vizibilității și a transparenței activităților de internaționalizare. 

 

3. Promovarea imaginii facultăţii la nivel naţional şi internaţional 

 definirea și implementarea unei strategii de marketing internațional 

menite să conducă la creșterea numărului de studenți străini înscriși la 

programele de studiu ale facultății; 

 reorganizarea site-ului facultă ii; 

 restructurarea și actualizarea rubricii de Relații Internaționale de pe site-ul 

facultății în vederea asigurării accesului rapid, corect și complet la 

informație atât pentru personalul didactic, cât și pentru studenții facultății; 

 promovarea în media scrisă  i audio-vizuală locală în vederea diseminării 

prompte a tuturor activită ilor facultă ii; 

 realizarea unor publica ii online, în limba română  i în limbi de circula ie 

interna ională, pentru promovarea ofertei educa ionale a facultă ii; 

 promovarea ofertei educaționale la nivel internațional, cu implicarea 

studenților din programele de studiu ale facultății; 

 prezentarea ofertei educaționale a facultății pe portalul Study in Romania, 

dezvoltat de Guvernul României, în rubrica dedicată Universității din 

Craiova, precum și în alte medii online. 

 

 

 

Strategia privind resursa umană și cea materială, funcțiile secretariatului 
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Principiu:  

Resursa umană reprezintă componenta cea mai importantă a unei instituții 

academice. Performanța nu poate fi realizată fără o resursă umană de calitate și 

fără o bază materială modernă. 

 

Obiective: 

1. promovarea excelenței academice; 

2. susținerea principiilor de transparență, de dialog și de respectare a 

drepturilor comunității academice; 

3. modernizarea și dezvoltarea bazei materiale. 

4. comunicarea intra- și extra-instituțională 

 

Măsuri propuse: 

 încurajarea promovării transparente a cadrelor didactice pe principii de 

performanță științifică și profesională; 

 cultivarea dialogului, a spiritului de echipă, armonizarea obiectivelor 

personale cu cele ale instituției; 

 obținerea de noi spații de învățământ și atribuirea lor unui departament 

anume; 

 reorganizarea spațiului existent pentru o mai bună funcționalitate; 

 modernizarea spațiilor noi și a celor existente; 

 înființarea unui laborator modern pentru predarea limbilor moderne; 

 dotarea sălilor de curs și de seminar cu calculator, video-proiector, tablă 

interactive și acces la Internet; 

 dotarea laboratorului C2 cu calculatoare noi și sisteme de operare 

performante. 

 modernizarea secretariatului, regândirea funcționalității lui astfel încât 

comunicarea cu studenții să devină și mai eficientă. 

 modernizarea și eficientizarea formelor de afișaj și de informare, în 

general, accent mai mare pus pe informarea studenților și a cadrelor 

didactice prin instrumente electronice (email, pagină web, site-ul 

facultății, social media). 

 susținerea activităților sindicatului, asociațiilor științifice studențești 

pentru ca, împreună, să promovăm o imagine corectă, elocventă a 

facultății noastre. 
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În concluzie, calitatea în educație, excelența în cercetare, competitivitatea, 

continuitatea și stabilitatea, dialogul și transparența sunt elementele-cheie ale 

programului meu managerial. 

Acesta are un caracter deschis, putând fi realizat numai cu ajutorul tuturor 

colegilor, al personalului auxiliar și al studenților facultății noastre. 

Sunt conștientă de dificultățile perioadei pe care o traversăm și mă 

angajez în fața comunității academice să instaurez un climat bazat pe principii 

de competență și profesionalism, implicare și responsabilitate care să conducă la 

buna implementare a tuturor obiectivelor propuse. 

 

8.04.2016                                     conf.univ.dr. Anamaria Magdalena Preda 


