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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a fost şi rămâne o facultate de dimensiuni
medii şi complexitate crescută:
Studii cu frecvenţă: 2 domenii fundamentale, 4 ramuri de ştiinţǎ, 4 domenii de studii de
doctorat, 5 domenii de studii de masterat, 6 domenii de licenţǎ, 7 programe de licenţă, 12 programe
de master.
Studii la distanţă: 2 programe de studiu de licenţă.
Studii cu frecventa redusa: 2 programe de studiu de licenţă pentru care a demarat procesul
de constituire a dosarelor, in vederea obtinerii avizului provizoriu de functionare.
Studii în limba românǎ şi un program de masterat în limba englezǎ.

1. STRUCTURA FACULTĂȚII, DEPARTAMENTE ȘI PROGRAME DE
STUDIU
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice are in componenta următoarele Departamente:
a)
Departamentul de Filosofie;
b)
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială;
c)
Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene;
d)
Departamentul de Stiinte ale Comunicarii și Relații Publice;
e)
Școala doctorală;
f)
Departamentul pentru învățământ la distanță;
g)
Departamentul de cercetare.
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice gestionează următoarele programe de
studiu, în decembrie 2018:
Domeniul
fundamental
Științe umaniste

Programe de
licență
Filosofie

Științe social-

Sociologie

Programe de masterat
Filosofie aplicată și
management cultural
Securitate comunitară și
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Programe de
doctorat
Filosofie
Sociologie

politice
Asistenta Socială

Resurse umane
Științe politice

Relații
internaționale și
studii europene

Comunicare și
relații publice

controlul violenței
Familia și managementul
resurselor familiale
Masterat european de
protecție a drepturilor
copilului
Supervizare și planificare
socială
Probațiune, mediere și
asistență sociala a
victimelor infracțiunilor
Politici publice și
management instituțional
Marketing politic și
comunicare
Studii europene de
integrare și securitate
Studii de dezvoltare
internațională
Relații publice și
publicitate

Științe politice

Științe ale comunicării

Cuantificând efective, la 1 ianuarie 2019: Aproape 2300 de studenti, din care circa 1800 la
studii de licenţǎ, cu frecvenţǎ şi ID, 350 masteranzi şi 130 doctoranzi.

2. STUDENȚII
Avem programe de studiu cu foarte puţini, puţini sau suficienţi studenţi. Este foarte
important sǎ luǎm în considerare cǎ, din raţiuni demografice, de politică şcolară a ultimului sfert de
veac, precum apariţia unui număr exagerat de universităţi de stat şi private, dar şi prin efectele
globalizării ofertei academice, nu mai avem programe de studiu cu prea mulţi studenţi.
Sesiunile de admitere iulie şi septembrie din ultimii trei ani înregistrează o creştere
constanta (desi nu spectaculoasa) a numărului de candidaţi. Chiar dacă sporul la admitere este unul
redus (de circa 1-2% anual ), neexistând o posibilă corelaţie demografică, poate fi considerat un
succes.

În anul universitar 2018 - 2019 situația efectivelor de studenți se prezintă in crestere cu peste
11% fata de anul anterior:
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Departamentul
Licență
Masterat
Doctorat
TOTAL
An referinta
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Filosofie
72
84
24
27
//
96
111
Sociologie și Asistență Socială
619 724 186 192
//
805 916
Științe Politice, Relații Internaționale și
341 369
56
61
//
397 430
Studii Europene
Științe ale Comunicării și Relații Publice 337 351
76
77
//
413 428
Școala Doctorală
//
//
92 126+6 92
132
Învățământ la Distanță
267 259
//
//
267 259
TOTAL

1636 1814

342

357

92

126+6 2070 2303

Reducerea abandonului universitar. Program tutoriat
Cresterea de efective nu se datoreaza exclusiv reusitei de la admitere. O contributie o are
reducerea abandonului universitar. Speram intr-o crestere a influentei acestui proces in perspectiva,
deoarece - la initiativa UAIC - toate facultatile au demarat, in octombrie 2018, programul de tutoriat
adresat studentilor cu risc de abandon.
In facultate avem doi responsabili, conf.univ.dr. Ioan-Alexandru Grădinaru (prodecan cu
probleme studențești) și lect.univ.dr. Simona Vrânceanu.
Beneficiaza de program 72 de grupe, prin 32 de tutori, maxim 3 grupe pentru un singur
cadru didactic. Pe parcursul ultimelor trei luni din 2018, au avut loc întâlniri cu studenții (minim 10,
au fost utilizate sălile D2, D3, S5, D306, Centrul de Învățare) pe tematici foarte diverse:
metodologia tutoriatului (le-a fost prezentată studenților și s-a discutat pe marginea ei), rolul
activității de tutoriat, recomandări privind alegerea disciplinelor opționale, sugestii privind
procedura alegerii temei de licență și a coordonatorului, probleme legate de evaluarea studenților
(metode, barem), conținutul fișei disciplinei, nevoia de flexibilizare a orarului (mai ales la master),
alegerea modulului de master, nevoia de internshipuri.
Problemele ridicate de studenți sunt reflectate în temele discutate, dar mai pot fi adăugate
câteva elemente: sentimentul unor studenți că au ajuns „din întâmplare” la o anumită specializare,
frica de a nu promova toate examenele, nevoia de încredere (re-evaluarea relației profesor-student),
eliminarea parteneriatelor nefuncționale (practică, internshipuri), barem afișat public la fiecare
disciplină după examen, organizarea de cercuri științifice aferente programelor de studiu (în special
la nivel de masterat, în ideea pregătirii pentru nivelul doctoral, și în cadrul cărora studenții să poată
prezenta lucrări, cercetări realizate, să poată participa la conferințe și seminarii), schimbarea
regulilor pentru organizarea cursurilor festive, probleme de comunicare cu secretariatul.
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3. CORP PROFESORAL

În Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, în anul 2018, exista următoarea structură a
posturilor didactice ocupate de titulari, conform statelor de funcții:
Departamentul
Profesori Conferențiari Lectori Asistenți TOTAL
Filosofie
8
5
2
0
15
Sociologie și Asistență Socială
9
7
2
0
18
Științe Politice, Relații Internaționale
2
2
7
1
12
și Studii Europene
Științe ale Comunicării și Relații
1
4
3
1
9
Publice
20
18
14
2
Subtotal
54
Departamentul
CS I
CS II
CS III
CS
TOTAL
Cercetare
--2
-2
Subtotal
--2
-2
TOTAL
56
Evoluția numărului conducătorilor de doctorat pe domenii
Anul universitar
Domeniul
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Decembrie
2018
Filosofie
8
8
8
8
9
Sociologie
4
4
6
6
7
Științe politice
2
2
4
4
4
Științe ale comunicării
1
1
1
1
1
TOTAL
15
15
19
19
21

Provocarea acestei perioade nu constă în calitatea corpului profesoral existent, ci în
distribuţia inegală, pe categorii de vârstă şi grade didactice.
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Prof

Conf

Lect

Asist

Total

Pondere
grade
mari
70.37%

Total
20
18
14
2
54
100
Facultate
D.
8
5
2
0
15
27.77
86.66
Filosofie
D. S-AS 9
7
2
0
18
33.33
88.88
D. SP2
2
7
1
12
22.22
33.33
RISE
D. SC
1
4
3
1
9
16.66
55.55
Ultimul deceniu a dus la o “maturizare” accelerată, prin imposibilitatea de a beneficia de
intrări ale unor noi cadre didactice tinere. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, vom avea colective
ameninţate cu dispariţia – fiind marcate de absenţa asistenţilor şi a lectorilor.
Raportând numărul de studenţi la cel de cadre didactice titulare, constatăm discrepanţe
extrem de mari:
Filosofie : 10.06 (7.29 in 2017)
Stiinţe Politice - RISE: 36.66 (36.76 in 2017)
Stiinţe ale Comunicării: 59.20 (42.5 in 2017)
Sociologie şi AS : 61.11 (48.36 in 2017)
Raportul este calculat pornind de la numărul total de studenţi (inclusive ID, masterat şi
doctorat) / cadre didactice titular din departamentul respectiv.

4. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Plasarea cercetării ştiinţifice drept o componentă esenţială a activităţii facultăţii este
motivată de mai multe considerente. Acestea se raportează la recunoaşterea naţională şi
internaţională pentru calitatea în cercetare. Toate clasificările şi ierarhizările naţionale şi
internaţionale ale universităţilor, facultăţilor, programelor sau domeniilor de studiu (dar şi cele
particularizate la nivel de cadru didactic/cercetător) au ca element central de analiză şi cuantificare
produsele activităţii de cercetare. Misiunea şi obiectivele autoasumate ale Universităţii Alexandru
Ioan Cuza, implicit şi ale Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, plasează cercetarea
ştiinţifică în centrul preocupărilor instituţionale şi individuale. Această poziţionare este recunoscută
şi încurajată de clasificările naţionale şi internaţionale, clasificări ce indică, totodată, necesităţi de
dezvoltare.
Rezultatele cercetării
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice editează 10 reviste științifice:
Nr.
Titlul revistei
Redactor șef
ISSN
Indexare
1
Arts & Humanities
Citation Index,
Cultura. Revista Internațională de
1584-1057 Celdes, CNPIEC,
Nicolae Râmbu
Filosofia Culturii și Axiologie
2065-5002 EBSCO Discover,
ESCI, ERIH PLUS,
SCOPUS,
5

2

3

Revista de Cercetare și Intervenție
Socială

Ștefan Cojocaru

1583-3410
1584-5397

Constantin
Sălăvăstru

1583-2767
2069-573X

Analele Științifice ale UAIC.
Serie noua. Secțiunea de
Sociologie și Asistență Socială

Daniela Şoitu

2065-3131
2066-8961

Hermeneia. Journal of
Hermeneutics, Art Theory and
Criticism

Petru Bejan

1453-9047
2069-8291

Argumentum. Caietele
Seminarului de Logică
Discursivă, Teoria Argumentării
și Retorică

4

5

6
7
8

Analele științifice ale UAIC. Serie
noua. Filosofie
Analele Științifice ale UAIC.
Secțiunea Științe ale Comunicării
Analele științifice ale UAIC.
Secțiunea Științe Politice

Ioan Alexandru
Grădinaru

1221-8413
2067-5437
2065-2917
2068-1143

Virgil Stoica

1842-3221
2247-451X

Meta: Research in Hermeneutics,
Phenomenology, and Practical
Philosophy

Ştefan
Afloroaei,
Corneliu Bîlbă,
George Bondor

2067-3655

Agathos. Revistă Internațională de
Științe Umaniste și Sociale

Carmen Cozma

2069-1025
2248-3446
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10

George Bondor

Philosopher’s
Index
ISI, SCOPUS,
CEEOL, DOAJ,
Index Copernicus
EBSCO, Index
Copernicus,
Ulrichsweb,
Philosopher’s
Index
EBSCO,
PROQUEST,
Ulrich, IBSS,
CEEOL, Index
Copernicus,
SCIPIO
ESCI, ERIH PLUS,
DOAJ, EBSCO,
PROQUEST, Index
Copernicus

Index Copernicus
CEEOL, Index
Copernicus,
SCIPIO, EBSCO
ESCI, ERIH Plus,
SCOPUS, DOAJ,
EBSCO,
Ulrichsweb, Index
Copernicus
EBSCO; ProQuest;
ERIH Plus, ESCI,
DOAJ

Sinteza a rezultatelor cercetarii 2018
Indicator

Rezultate 2017

Rezultate 2018

Evolutie procentuala

Articole indexate ISI

26

28

+7.6%

Lucrari Indexate BDI 75

97

+29.3%

6

20

-28,5%

176

+39.6%

in 12

10

-16.6%

Capitole in Carti 23
Publicate in Edituri
Nationale

18

-21.2%

in 0

1

+

Capitole in Carti 2
Publicate in Edituri
Internationale

2

=

Evenimente stiintifice 62
organizate

96

+54,8%

Lucrari
Non-BDI

Non-ISI, 28
126

Comunicari,
Expozitii, Poster
Carti Publicate
Edituri Nationale

Carti publicate
Edituri
Internationale

Nota: Rezultatele pentru 2018 sunt cele raportate in ianuarie 2019, posibil incomplete.

5. BAZA MATERIALA
Lipsa de spaţiu pentru activităţile didactice, de cercetare, administrative şi de relaţii cu
publicul reprezintă o problemǎ cronică.
2018 a fost, dupa multa vreme, primul an pe care l-am incheiat cu mai multe spatii didactice
decat la inceput, prin alocarea – de catre Rectorat - a doua Sali in corpul R.
Pentru desfășurarea procesului de învățământ Facultatea de Filosofie și Științe SocialPolitice dispune de o serie de spații proprii (săli de curs, săli de seminar și laboratoare), precum și
de o serie de spații închiriate.
Spații didactice proprii
Denumire sală
Amfiteatrul Mihail
Kogălniceanu
Amfiteatrul II8
Amfiteatrul P9
Laborator Multimedia
Laborator Informatică
Sala seminar S5
Laborator B251
Sala curs D1

Capacitate Suprafață
(Nr. locuri)
(mp)
Smartboard

240
85
80
25
20
30
35
65

185,00
87,84
100,80
50,00
28,06
40,00
50,00
93,60

Dotări sală
Video
Nr.
proiector Computere
1
1
1
12
15

1
1
1

3
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Sala curs D2
Sala curs D3
Sala D305
Laborator D306
Sala D308
Sala seminar 306
Sala seminar 317
Laborator SAS
Sala seminar 205
TOTAL

50
50
25
25
30
24
24
24
24
832

77,22
78,09
37,74
36,74
50,17
47,32
46,79
35,94
47,32
1092,63

1
1

1
1
1

1

1

12
1
5

8

43

Spații închiriate
Denumire sală
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
TOTAL

Capacitate Suprafață
(Nr locuri)
(mp)
32
73,81
32
73,81
34
78,42
34
78,42
32
73,81
32
73,81
34
78,42
32
73,81
34
78,42
36
83,03
34
78,42
32
73,81
34
78,42
32
73,81
464
1070,19

Bibliotecă
Studenții Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice au acces la facilitățile oferite de
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași (peste 2.500.000 de unități
bibliografice), precum și la Filiala Biblioteca de Filosofie.
Cărți
Domeniu
Filosofie
Sociologie
Resurse umane
Asistență socială

Nr. titluri cărți Nr. titluri cărți publicate după 2013
9.835
859 (8,7 % din total titluri)
2.197
215 (9,8 % din total titluri)
312
35 (11,2 % din total titluri)
492
94 (19,1 % din total titluri)
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Științe politice
Relații internaționale
Comunicare

1.487
1.479
3.022

213 (14,3 % din total titluri)
220 (14,9 % din total titluri)
446 (14,8 % din total titluri)

Reviste
Număr
Titluri reviste
titluri reviste
Studii de istorie a filosofiei româneşti; Agathos: an
Filosofie
170
international review of the humanities and social sciences;
Public reason: journal of political and moral philosophy etc.
Romanian Journal of Sociological Studies; Postmodern
openings; International Review of Social Research; Social
Sociologie
145
Change Review; Analele Ştiinţifice ale UAIC. Sociologie şi
Asistenţă Socială etc.
Jurnalul de resurse umane: soluţia managementului HR de
Resurse
17
succes; Journal of Defense Resources Management; HR
umane
Journal: revista HR-iştilor; Psihologia resurselor umane etc.
Dezvoltare socială şi inovare; Revista de asistenţă şi mediere
Asistență
socială; Social research reports; Revista de asistenţă socială şi
39
socială
gerontologie; Analele Ştiinţifice ale UAIC. Sociologie şi
Asistenţă Socială; Revista de asistență socială etc.
Revista română de studii filosofice şi sociale; World Political
Science Review; Political Science, International Relations and
Științe
242
Security Studies; Foreign Policy România : politică globală,
politice
economie şi idei; Analele ştiinţifice ale UAIC. Ştiinţe politice;
Transylvanian Review of Administrative Sciences etc.
East European Journal of Diplomatic History; Romanian
Journal of History and International Studies; Political Science,
Relații
76
International Relations and Security Studies; Conflict Studies
internaționale
Quarterly; Revista Institutului Diplomatic Român; Revista de
politică internaţională etc.
Antropomedia: revistă de ştiinţe ale comunicării; Revista de
comunicare şi marketing; Revista română de jurnalism şi
Comunicare
68
comunicare; Revista transilvană de ştiinţele comunicării;
Journalism and Mass Communications Quarterly; Revista
română de comunicare şi relaţii publice etc.
Domeniu

În ceea ce privește posibilitățile de documentare, pe lângă sursele oferite de Biblioteca
Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, din noiembrie 2012 până în prezent, studenții și
personalul academic beneficiază de acces gratuit la cele mai importante resurse on-line de
documentare științifică la nivel mondial.
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Facilități de cazare
Studenții Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice se pot caza în unul dintre cele patru
complexe studențești „Târgușor Copou”, „Titu Maiorescu”, „Codrescu” și Direcția de Schimburi
Internaționale „Gaudeamus - Akademos”.
Locuri de cazare ocupate
2017-2018:
Complex studențesc
Târgușor Copou
Târgușor Copou
Târgușor Copou
Târgușor Copou
Titu Maiorescu
Titu Maiorescu
Codrescu
Codrescu
Codrescu
Schimburi Internaționale
Schimburi Internaționale
TOTAL

de studenții Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice în anul universitar
Căminul
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C10
C11
C12
Akademos
Gaudeamus

Nr. locuri
24
40
38
21
14
30
17
21
235
24
18
482

Pe lângă facilitățile de cazare se adaugă și spațiile de servire a mesei la Cantina restaurant „Titu
Maiorescu” (aprox. 883 locuri), Cantina restaurant „Gaudeamus” (120 locuri), Cantina restaurant
„Akademos” (150 locuri).
Accesul persoanelor cu dizabilități
Marea majoritate a spațiile didactice gestionate de facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
sunt accesibile persoanelor cu dizabilități motorii.
În plus, în cadrul Bibliotecii de Filosofie funcționează Laboratorul de tehnologii asistive cu
următoarele resurse generale:
 Ansamblu interactiv de prezentare compus din tablă interactivă SMART Board cu ecran
panoramic, o suprafață sensibilă la atingere și videoproiector cu distanță de proiecție ultrascurtă;


sistem audio TOA, compus din amplificator cu mixer încorporat, incinte acustice, microfon;



sistem informatic, compus din 1 terminal formator și 5 terminale cursanți dotate cu stații de lucru
HP și ecran ultactil conținut de Monitorul Iiyama Pro Lite T2250MTS-B1;
cititor de ecran “ IVONA READER” și sinteză vocală “CARMEN pentru citirea și ascultarea de
text, cărţi şi documente;
cititor de ecran Jaws;






amplificatorul de ecran ZOOMTEXT MAGNIFIER de la Synapse Adaptive;
mini laptop Braille BAUM Pronto 18 pentru reproducerea tactilă a informațiilor prezentate pe
ecranul computerului; prin intermediul afișajului Braille și al vocii sintetice;



înregistrator portabil “ PlexTalk PTR2” pentru crearea de CD-uri DAISY 2.02;
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imprimantă Braille –Everest V4- pentru embosare de mare viteză;
OBR (Optical Braille Recognition) care permite "citirea" documentelor tipărite în Braille cu un
scanner standard;
Duxbury Systems - DBT 10.7- aplicație software pentru translatarea în Braille;
tastatură Braille, Portset Systems Ltd „KeyG2”;



tastatura cu simboluri Braille, Hooleon – “KB-0164-U”;



SMARTTECH SMART Sync SS-010-S10 care facilitează comunicarea continuă în timpul
procesului de învățare.

6. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Participarea Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice (instituţională dar şi prin efortul
individual al membrilor săi) la cooperarea internaţională a fost mentinuta la un nivel constant
ridicat.
Analiza comparativă a mobilităţii studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor ne permite să
considerăm rezultatele anterioare ca încurajatoare, deşi perfectibile.
Schimburile de studenţi (de la nivel licenţă până la post-doctoral) şi personal academic se
realizează pe mai multe componente:
 ERASMUS, ERASMUS+ pentru studii in ţările membre ale programului. ERASMUS,
ERASMUS+ plasament instituţional (practică); ERASMUS MUNDUS, TEMPUS
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice are incheiate 70 de acorduri ERASMUS cu
50 de universităţi din 15 ţări (Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Spania, Portugalia,
Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Elvetia, Grecia, Polonia, Letonia, Turcia).
 Programe bilaterale sau în reţea asimilabile unora anterior menţionate (ERASMUS pentru
spaţiul de cooperare economica europeana: Norvegia, Islanda, Lichenstein) sau
independente de un program naţional, bilateral sau internaţional de finanţare;
 Reţele universitare.
Pe parcursul anului 2018 facultatea a primit 121 vizite (consemnate) de la parteneri internationali.
Circa o treime dintre aceste (37) au fost realizate in cadrul programului ERASMUS+ (studenti,
cadre didactice si staff). Aproximativ jumatate (64) au fost prilejuite de manifestari stiintifice
internationale organizate de facultate. Un numar de 13 au fost cele ale studentilor din Republica
Moldova invitati (alaturi de studentii nostri) la practica de vara in asistenta sociala.

7. COOPERAREA CU
COMUNITATEA

MEDIUL

ECONOMIC

/

SOCIAL

SI

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a manifestat implicarea responsabila faţă de
comunitate, si in anul 2018, prin :

11

a.

b.

c.

d.

Formarea de absolvenţi calificaţi şi capabili să răspundă nevoilor prezente şi viitoare ale
angajatorilor;
Completarea competenţelor profesionale transmise absolvenţilor cu valori, principii, norme,
modele care să dezvolte dimensiunea morală a personalităţii lor;
Încurajarea participării active în viaţa comunităţii a studenţilor, absolvenţilor, cadrelor didactice
şi de cercetare;
Adaptarea serviciilor educaţionale şi de cercetare la nevoile mediului economic şi social.
Pentru aceasta a realizat:

1. Instituţionalizarea dialogului cu partenerii economici şi sociali. Incheierea de acorduri
bilaterale care să vizeze:
a. Practica studenţilor.
b. Identificarea în comun de priorităţi pentru activităţi de cercetare.
c. Accesul reciproc la rezultatele cercetărilor, inclusiv invitarea reprezentanţilor partenerilor
economici şi sociali la toate manifestările ştiinţifice, dezbaterile şi evenimentele organizate
de facultate, atunci când acestea nu au fost organizate în comun.
d. Activităţi comune de evaluare şi identificare ale nevoilor de formare/dezvoltare ale
resurselor umane ale partenerilor din mediul economic şi social.
e. Adaptarea ofertei de formare iniţială şi continuă, dar şi a celei de cercetare-dezvoltare a
facultăţii la nevoile partenerilor.
2. Creşterea prezenţei facultăţii, inclusiv prin organizaţiile studenţeşti, în viaţa socială şi culturală
a comunităţii. Realizata prin:
a. Incurajarea dezbaterilor iniţiate, moderate şi diseminate de colectivele noastre ;
b. Organizarea de evenimente culturale şi ştiinţifice comune cu instituţii academice şi artistice
din Iaşi şi din ţară, dedicate publicului larg;
c.

Incurajarea implicării în evenimente şi campanii sociale. Un rol special au avut studenţii
facultatii.

8. PERSPECTIVE PE TERMEN SCURT SI MEDIU
Oferta academica
Pe parcursul anului 2019, vor fi finalizate demersurile de reacreditare a programelor de
licenta, master si doctorat deja oferite de facultate.
Programe noi: Asistenta sociala si Comunicare și relații publice, IFR, licenta; Sociologia
organizatiilor si a resurselor umane, masterat; Asistenta sociala, nou domeniu la Scoala Doctorala,
cu doua abilitari deja obtinute; Stiinte politice, asistenta sociala, stiinte ale comunicarii, noi domenii
de formare continua a cadrelor didactice din preuniversitar (Grad 1 si 2).
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Studenti
Perspectiva demografica de continua reducere numarului de potential candidati din bazinul
de recrutare va impune, in continuare, diversificarea si intensificarea demersurilor de atragere si
pastrare a studentilor.
Pentru ambele obiective vor fi atrase fonduri disponibile prin diferse linii de finantare (cu
precadere ROSE). Proiect pregatit pentru depunere in aprilie 2019.
Noile programe de studiu, deja mentionate, vizeaza o crestere a numarului de studenti. In
plus, in decembrie 2018, odata cu obtinerea acreditarii programului de licenta in Resurse Umane,
am obtinut dublarea capacitatii de scolarizare recunoscuta de ARACIS. Anterioara capacitate de 60
de locuri a fost constant depasita de cererea candidatilor.
Implicarea studentilor nostri, prin intermediul organizatiilor studentesti active in facultate, in
toata diversitatea de activitati scolare si extrascolare, este un avantaj ce nu trebuie pierdut sau
neglijat.

Cadre didactice
Dezechilibrul intre gradele didactice “mici” si “mari” din prezent, in special la
Departamentul de Sociologie si Asistenta Sociala, a impus scoaterea la concurs a unui numar mare
(prin comparatia cu realitatea ultimului deceniu) de posturi de asistent. Odata cu ocuparea lor,
discrepanta va fi semnificativ diminuata.

Baza materiala
Proiectarea unei strategii de investitii, din fonduri proprii, in baza materiala a facultatii a fost
periclitata de deficitul bugetar constant. Cresterea semnificativa a nivelului de finantare per capita
din contractul institutional pentru anul 2018-2019 creeaza premisa unui an fiscal 2019 cu echilibru
bugetar, eventual usor excedent.
Independent de sursele proprii, ne propunem atragerea de resurse de la partenerii din mediul
economic si social. Demersul facut pe parcursul anului 2018 si finalizat la inceputul anului 2019
pentru sala S5, il dorim a fi multiplicat.
Pe termen mediu (2-3 ani), alocarea de catre BECA, in 2018, de spatii didactice si
administrative pentru facultate in corpul E, ulterior consolidarii, ne va permite renuntarea la spatiile
inchiriate.
prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu ŞOITU,
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