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Obiectiv fundamental, obiective principale, obiective elementare, obiective complementare
Misiunea Facultății de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, așa cum este prezentată în Planul strategic 2016 – 2020, este să contribuie prin
demersuri de cercetare originală la dezvoltarea cunoașterii în domeniile sale de activitate, să educe pentru exercitarea cu eficiență și onestitate a
profesiilor din domeniile filosofiei, sociologiei, ştiinţelor politice, asistenţei sociale, ştiinţelor comunicării, relaţiilor internaţionale şi studiilor
europene, să contribuie la dezvoltarea, prin aplicarea și transferul cunoștințelor, la prosperitatea comunității locale și a societății românești în
ansamblul ei și să asigure studenților săi experiențe sociale și de învățare de cea mai înaltă calitate.
Obiectivul strategic fundamental, care cuprinde toate elementele misiunii asumate și exprimă viziunea despre viitorul dezirabil al
organizației noastre, îl reprezintă amplificarea și consolidarea impactului științific, educațional, cultural, social și al prestigiului Facultății
de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” pe plan național și internațional.
Obiectivele principale, derivate din misiunea Facultății, a căror atingere contribuie la realizarea obiectivului fundamental, sunt:
1. Dezvoltarea cunoașterii prin demersuri de cercetare originală.
2. Oferirea unor programe educaționale utile şi performante, pentru exercitarea cu eficiență a profesiilor din domeniile de activitate,
3. Amplificarea calității vieții membrilor comunității locale și a societății românești în ansamblul ei, prin identificarea, dezvoltarea și
transferul cunoștințelor relevante.
Îndeplinirea obiectivelor principale și, implicit, a obiectivului fundamental n-ar fi posibilă fără împlinirea unor obiective ale planificării
strategice: Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale didactice şi de cercetare şi Asigurarea calităţii.

În plus, în afara obiectivelor principale, pentru îndepinirea obiectivului strategic fundamental se impune realizarea unui obiectiv
complementar în raport cu cele deduse direct din misiunea Facultății: Menţinerea şi dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituţii de învăţământ
superior şi cercetare din străinătate.
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OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI

Obiectiv principal 1: Educaţie şi formare profesională
Obiective operaţionale

Activităţi

Promovarea ofertei educaţionale
a Facultăţii de Filosofie şi
Ştiinţe Social-Politice la nivel
local, naţional şi internaţional

Implicarea activă în atragerea studenților, din bazinul Număr de evenimente /
principal de recrutare dar şi la nivelul întregii ţări şi din manifestări.
străinătate, la programele de licență, de masterat și de
doctorat ale facultăţii, prin conferințe, şcoli de vară,
concursuri pentru elevi şi profesori, materiale de
promovare, site-uri web, social-media, relații directe cu
liceele etc.

Indicatori/Rezultate Responsabili

Corelarea
programelor
de Consultarea angajatorilor şi a asociaţiilor profesionale în
licenţă şi masterat cu nevoile identificarea nevoilor de competenţe la care doresc să
mediului de afaceri
răspundă absolvenţii facultăţii.

Perioadă

Decan, prodecani, Permanent
directori
departamente,
director
Şcoală
Doctorală

Decan, prodecani,
directori
departamente,

Iulie 2018

Depunerea unui proiect pentru susținerea financiară a
reorganizării activităţilor de practică.

Consolidarea
educaţionale

ofertei Diversificare a ofertei academice fundamentată pe
analize şi studii ale pieţei muncii, nevoilor de formare
ale angajatorilor şi absolvenţilor, analize de costbeneficiu, colaborarea și consultarea cu reprezentanții
angajatorilor, ai absolvenților și ai studenților pentru

Decan, prodecani, Decembrie
directori
2018
departamente,
director
Şcoală
Doctorală
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elaborarea planurilor de învățământ.
-

Creșterea numărului de
acțiuni dedicate educației
nonformale

Adaptarea programei de
studii la nevoia de învățare
pe tot parcursul vieții în
funcție
de
competențele
cerute pe piața muncii

Dezvoltarea de programe de formare profesională
postuniversitară. Finanţarea acestor activităţi dar şi a
analizelor de nevoi de formare care să le fundamenteze
asigurată din proiecte de dezvoltare naţionale,
transfrontaliere sau internaţionale, de către angajatori
sau de către beneficiari/cursanţi.

Număr de programe,
număr de studenţi/
cursanţi, număr de
cadre
didactice
implicate,
fonduri/
resurse atrase

Decan, prodecani, Permanent
directori
departamente,
director
Şcoală
Doctorală

Întărirea
relațiilor
de
cooperare cu țările UE
(parteneriate,
profesori,
studenți, diplome comune,
diplome duble, proiecte de
cercetare
comune,
manifestări
științifice
internaționale, publicații)

Obiectiv principal 2: Cercetare ştiinţifică
Obiective operaţionale

Activităţi

Indicatori/Rezultate Responsabili

Dezvoltare de facilități pentru
asigurarea
transferului
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Perioadă

tehnologic
Dezvoltarea profesională
tinerilor cercetători

a

Implicarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în
activităţile de cercetare din facultate.
Stimularea depunerii de granturi de cercetare.
Stimularea doctoratelor în cotutelă şi internaţionale

Număr de studenţi/
doctoranzi implicaţi

Decan, prodecani, Permanent
directori
Număr de aplicaţii de departamente,
Şcoală
grant depuse/ finanţate. director
Doctorală
Număr de docotoranzi
internationali.
Număr de doctoranzi
în cotutelă

Asigurarea
bazei
materiale pentru activități
de cercetare
Organizarea de manifestări Dezvoltarea de parteneriate (inclusiv interdisciplinare) la
ştiinţifice
naţionale
şi nivel intrainstituţional, naţional şi internaţional.
internaţionale;

Număr şi tip de
manifestari ştiinţifice;
număr de participanţi
şi lucrări prezentate /
publicate.
Număr şi
parteneriate

tip

Decan, prodecani, Permanent
directori
departamente,
director
Şcoală
Doctorală

de
Departamentul de Mai 2018
Sociologie
si
Asistenta Sociala

Număr de participanţi Departamentul de Ianuariela conferintele de la Stiinte Politice
decembrie
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Iasi si Chisinau

2018

Atragerea de finanţări pentru Depunerea de aplicaţii pentru granturi de cercetare Număr de aplicaţii de Decan, prodecani, Permanent
cercetare
naţionale şi internaţionale.
grant depuse/ finanţate directori
Identificarea şi încheierea de parteneriate de colaborare Număr şi tip de departamente,
director
Şcoală
cu actori din mediul economic şi social care să vizeze parteneriate
Doctorală
(şi) activităţi de cercetare.
Valorizarea
si diseminarea Integrarea constantă a rezultatelor cercetării în Număr de publicaţii.
rezultatelor
cercetării
prin conţinuturile didactice.
publicații științifice (cărți, Valorizarea activităţii științifice a studenților
Număr de accesări
articole);
Găzduirea, pe site-urile / instrumentele de social-media
ale facultăţii, de informaţii, link-uri despre/spre
prezentări ale rezultatelor ştiinţifice.

Decan, prodecani, Permanent
directori
departamente,
director
Şcoală
Doctorală

Difuzarea de informări cu privire la rezultate ştiinţifice
în reţeaua de parteneri academici şi economici.

Obiectiv 3: Buget, patrimoniu, resurse umane
Obiective operaţionale
-

Activităţi

Indicatori/Rezultate Responsabili

Elaborarea la termen a
proiecțiilor bugetare și a
rapoartelor
bugetare
anuale
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Perioadă

Monitorizarea continuă a
procedurilor
de
achiziție
publică
Menținerea
şi
creșterea
veniturilor din alte surse de
finanțare:
taxe,
finanțări
nerambursabile,
venituri
proprii
Extinderea
infrastructurii Identificarea şi solicitarea de spaţii care să înlocuiască Reducerea / eliminarea Decan
dedicate
activităților
de cele 8 săli de curs şi seminar indisponibilizate în corpul nevoiei de închirieri de
predare-învățare, cercetare
R, E şi A (P10).
spaţii
pentru
Identificarea şi solicitarea de spaţii pentru activităţi funcţionarea facultăţii.
administrative şi depozitare.
Modernizarea infrastructurii Renovarea şi dotarea sălii de seminar/laborator S5, Corp
dedicate
activităților
de - UAIC, prin fonduri atrase
predare-învățare, cercetare
Modernizarea unui laborator de informatică / prelucrare
a datelor.
Revizuirea/elaborarea
regulamentelor
și
procedurilor din procesele
suport
pentru fluidizarea
activităților
Reînoirea
echipamentelor
utilizate în activităţile didactice,
de cercetare şi administrative

Realizarea unei evaluări a gradului de uzură fizică şi/sau
morală a echipamentelor hardware şi software.
Planificarea
actualizare.

ierarhizată

a

fazelor

de

Decan, prodecani,
directori
departamente.

înlocuire/
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Identificarea de linii de finanţare naţională şi
internaţională şi aplicarea pentru finanţarea achiziţiilor.
Atragerea ca finanţatori / sponsori de parteneri din
mediul economic.

Obiectiv 4: Comunicare și relații publice
Cooperarea cu mediul economic/social si comunitatea
Obiective operaţionale

Activităţi

Instituţionalizarea dialogului cu
partenerii economici şi sociali

Incheierea de acorduri bilaterale care să vizeze: Practica Număr de acorduri / Decan, prodecani,
studenţilor; Accesul reciproc la rezultatele cercetărilor; evenimente
/ directori
Activităţi comune de evaluare şi identificare ale nevoilor manifestări.
departamente.
de formare/dezvoltare ale resurselor umane ale
partenerilor din mediul economic şi social; adaptarea
ofertei de formare iniţială şi continuă, dar şi a celei de
cercetare-dezvoltare a facultăţii la nevoile partenerilor.

Creşterea prezenţei facultăţii,
inclusiv
prin
organizaţiile
studenţeşti, în viaţa socială şi
culturală a comunităţii.

Incurajarea dezbaterilor iniţiate, moderate şi diseminate Număr de evenimente / Decan, prodecani, Permanent
de colectivele facultăţii ;
manifestări.
directori
departamente,
Organizarea de evenimente culturale şi ştiinţifice
reprezentanţi ai
comune cu instituţii academice şi artistice din Iaşi şi din
studenţilor
şi
ţară;
organizaţiilor
Organizarea de evenimente şi campanii sociale.
studenţeşti
Secţiuni şi canale dedicate pe site-urile de internet ale

Indicatori/Rezultate Responsabili
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Perioadă
Permanent

facultăţii şi departamentelor

Obiectiv 5: Asigurarea calității
Obiective operaţionale

Activităţi

Indicatori/Rezultate Responsabili

Perioadă

Indicatori/Rezultate Responsabili

Perioadă

Obiectiv complementar 6: Cooperarea internaţională
Obiective operaţionale

Activităţi

Creşterea
mobilităţii
internaţionale a studenţilor,
cadrelor didactice, cercetătorilor
şi personalului administrativ.

Dezvoltarea reţelelor de parteneri tradiţionali (europeni)
ERASMUS + şi SEE şi crearea de noi reţele în ţări
partenere.

Decan, prodecani, Permanent
coordonatori
ERASMUS+,
directori
departamente
Permanent

Dezvoltarea parteneriatelor şi mobilităţilor francofone,
bazate pe liniile de finanţare ale AUF (în special Eugen
Ionesco)
Utilizarea acordurilor şi finanţărilor existente pentru
componenta de mobilitate a personalului administrativ,
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cu impact pozitiv preconizat
profesionale a acestuia.

asupra

dezvoltării

Permanent

Accesarea liniilor de finanţare disponibile pentru
participarea la manifestări ştiinţifice externe.

Permanent

Diversificarea activităţilor de cooperare cu
partenerii existenţi (adăugarea de componente ale
cooperării centrate pe cercetare la cele de mobilitate deja
existente, sau invers).

Permanent

Organizarea de manifestări Organizarea celei de a paisprezecea ediţii a Şcolii
ştiinţifice şi activităţi didactice Sociologice Francofone
în parteneriate internaţionale

Decan, prodecani,
coordonatori
ERASMUS+,
directori
departamente,
reprezentanţi ai
studenţilor
şi
organizaţiilor
studenţeşti

Organizarea de manifestări ştiinţifice, concursuri
stundeţeşti, activităţi de practică în cadrul consorţiului
transfrontalier (cu Universitatea din Cernăuţi, USMChişinău şi Universitatea Alecu Russo)
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Octombrie
2018

OctombrieNoiembrie
2018

