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Conducerea 

executiva a 

Facultății de 

Filosofie și 

Științe Social-

Politice 

 

 Decan: Conțiu Tiberiu Șoitu, 

Departamentul de Sociologie și 

Asistență Socială 

 Prodecan: Anton Adămuț, 

Departamentul de Filosofie 

 Prodecan: Bogdan Ștefanachi, 

Departamentul de Științe Politice și 

RISE 

 Prodecan: Ioan Alexandru Grădinaru, 

Departamentul de Științe ale 

Comunicării și Relații Publice 

 

 



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 masterat. 

 Studii la distanţă: 2 programe de studiu de licenţă.  

 Studii cu frecventa redusă: 2 programe de studiu de 
licenţă pentru care se constituie  dosarele, în vederea 
obținerii avizului provizoriu de funcționare. 

 Studii în limba românǎ şi un program de masterat în limba 
englezǎ.  

 



Direcțiile principale de dezvoltare a 

facultății 

 Consolidarea programelor de studiu prin atragerea unui număr de 

studenți apropiat de capacitatea de școlarizare maximă stabilită de 

ARACIS și reducerea abandonului școlar. 

 Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a înregistrat o creștere 

semnificativă a numărului de studenți la ultimele sesiuni de admitere (de 

pildă, în anul universitar 2019 - 2020 situația efectivelor de studenți se 

prezintă in creștere cu peste 11% fata de anul anterior). Singura excepție, 

admiterea la masterat din vara lui 2017, recuperată în anii următori. 

 La 1 ianuarie 2020 avem cu peste 40% mai mulți studenți față de 1 ianuarie 

2016. 

 

 



Creșterea capacității de școlarizare 

 Nici un program de studiu supus acreditării/reacreditării nu a înregistrat 

reducerea capacității de școlarizare. 

 Asistența Socială menține cea mai mare capacitate de școlarizare din 

România - 315 locuri. 

 Programului de licență Resurse umane a primit în 2019 o dublare a capacității 

(de la 60 la 120). Capacitate aproape epuizată în admitere (118). 

 În decembrie 2019 am primit decizia ARACIS de introducere în domeniu de 

masterat a programului de Sociologia Organizațiilor și a Resurselor Umane.  

 



Reducerea 

abandonului 

școlar 

 Creșterea efectivelor de studenți nu 

este înregistrată doar la anii I de 

studiu. 

 Abandonul universitar, care rămâne o 

problemă și amenințare serioasă, a 

înregistrat reduceri.  

 Acestea se datorează:  

 Proiectelor de tip ROSE din facultate 

(Școală de vară pentru elevi și sprijin 

pentru studenți) 

 Activităților de tutorat, mentorat, 

consiliere, posibile prin finanțări ale 

UAIC și proiecte ROSE ale facultății și 

universității. 



Creșterea cantitativă și calitativă a 

manifestărilor și producției științifice.  

 Cercetarea ştiinţifică se află în centrul preocupărilor instituţionale şi 

individuale. Această poziţionare este recunoscută şi încurajată de clasificările 

naţionale şi internaţionale, clasificări ce indică, totodată, necesităţi de 

dezvoltare.  

 Creștere semnificativă a contribuției științifice (articole ISI, BDI, cărți și 

capitole de cărți, comunicări științifice)  

 Creștere spectaculoasă a manifestărilor științifice (conferințe naționale și 

internaționale, seminarii, workshopuri, mese rotunde).  

 Apariția regulată a celor 10 reviste științifice în cadrul facultății. Toate sunt 

indexate în BDI, inclusiv în diverse componente ale ISI. 

 



Creșterea performanței științifice prin 

stimularea organizării de manifestări 

academice 
 Creșterea performanței științifice este corelată cu un număr sporit de manifestări organizate de 

facultate, prin toate departamentele sale. 

 Manifestări ”tradiționale”: 

 Școala Franco-Română de Științe Sociale, Ediția a XVI-a 

 "International Development and Democratization", editia a 7-a (printre key-note speakers: ES Ambasadorul SUA, 
ES Ambasadorul Germaniei) 

 Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, Ediția a XI-a 

 International Conference Communication in Action. From Theory to Practice and Back, 2 ediții 

 Integrated system of long term care (ISoLTC), Editia a V-a (Conferinţă internaţională) Organizată de noi 
itinerant la Iași, București, Cluj, Timișoara (peste 30 de participanti internationali/editie) 

 International Conference  "European Union – Crises and Borders in XXI Century", editia a 3-a 

 Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii, Ediţia a IV-a (Conferinţă internaţională) 

 International Conference of the Doctoral School of Philosophy and Social-Political Sciences, 2nd edition, New 
Trends and Methods in Social Sciences and Humanities 



Manifestări 

științifice 

 ”Extraordinare”: 

 Congresul mondial de filosofie francofonă (august 2016). 

 Implicarea în organizarea, la București (mai 2020), a Congresului 

mondial de asistență socială. 

 Al XII-lea Congres de Istorie a Presei Româneşti: “190 de ani de presă în 

spațiul de limbă română (1829-2019)”, Iaşi, 11-13 aprilie 2019. 

 Conferința Internațională ”România – de la Marea Unire la Integrarea 

Europeană”, 2018. 

 Conferința Națională de Asistență Socială Penitenciară, cu participare 

internațională. 

 Implicarea în organizarea Olimpiadei de Filosofie și Stiințe Sociale, 

2018, Iași. 

 Zeci de colocvii, seminarii, mese rotunde, în fiecare an. 



Internaționalizare 

 Am extins numărul de parteneriate, dar și prezența invitaților din 
străinătate în cadrul activităților didactice și de cercetare din FSSP. 
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice are încheiate peste 70 de 
acorduri ERASMUS cu peste 50 de universităţi din ţări precum Franţa, 
Germania, Italia, Belgia, Olanda, Spania, Portugalia, Marea Britanie, 
Danemarca, Norvegia, Elvetia, Grecia, Polonia, Letonia, Turcia, Australia, 
Japonia, Kazahstan, Liban, Israel, Canada, Algeria, Maroc.  

 Au avut loc vizite numeroase, în ultimii patru ani, atât în cadrul programului 
Erasmus+ (studenți și profesori care au susținut cursuri, seminarii și 
workshopuri), cât și în cadrul manifestărilor științifice organizate de 
facultatea noastră.  

 În anul calendaristic 2019, peste 100 de studenți și cadre didactice din 
străinătate au participat la activități didactice și științifice in facultate. 

 



Internaționalizare 

 

 Scoala de vară Jassy, 2 ediții cu modul 

organizat și coordonat de facultate. În 

curs înscrieri pentru ediția a 3-a (iulie 

2020) 

 The City as the Living Space of 

Christians’ Summer School, (Școală de 

vară internațională, 2019)  

 Inițierea și desfășurarea a 3 ediții 

consecutive ale "Practicii 

transfrontaliere în domeniul Asistenței 

sociale" cu participarea Universității de 

Stat din Moldova, Universității de Stat 

"Alecu Russo" din Bălți și 

Universității  Naționale "Iurii Fedkovici" 

din Cernăuți 



Instituționalizarea consultărilor cu 

partenerii din mediul de afaceri 

 Relația cu mediul de afaceri reprezintă o componentă esențială atât în ceea 

ce privește angajabilitatea absolvenților FSSP, cât și în ceea ce privește 

adaptarea planurilor de învățământ și a conținuturilor predate la schimbările 

existente în mediul economic și în cel social. Permit încurajarea participării 

active în viaţa comunităţii a studenţilor, absolvenţilor, cadrelor didactice şi de 

cercetare.  

 Atât la nivelul departamentelor cât și la nivelul facultății au fost organizate 

numeroase întâlniri cu profesioniști din domeniile specifice (comunicare 

strategică, publicitate, relații publice, consultanță politică, asistență socială, 

ONG-uri, etc.), întâlniri care au contribuit la clarificarea punctelor de 

convergență și la trasarea unor direcții noi de dezvoltare.  

 



Parteneriat 

cu mediul 

de afaceri 

 Atragerea de investiții din mediul privat - Amenajarea 
Conduent HR Lab. 

 Burse si premii pentru studenți 

 2018: 4 premii pentru studenții participanți la 
consursul de eseuri pe tema îngrijirii persoanelor 
vârstnice. Premiile au constat in :  

 participarea a doi studenți la o conferință 
internațională (Polonia) (costuri de deplasare 
și cazare); 

 participarea a doi studenți la o conferință în 
țară (costuri de deplasare și cazare); 

  2019: 3 premii (burse a câte 6200 fiecare) și 14 
mențiuni (bonuri valorice, 150 lei) pentru studenții 
participanți la consursul de eseuri pe tema îngrijirii 
persoanelor vârstnice.  

 Târgul ofertelor de practică, Voluntariat şi Internship in 
domeniul asistenţei sociale. 4 ediții. 

 Târgul de cariere (2019). 

 

 



Nevoi de dezvoltare: Resursa umană.  

 FSSP este una dintre facultățile cu deficit de cadre didactice. În ultimul 

deceniu, necesitățile de promovare (impuse inclusiv de normativele ARACIS) 

nu au putut fi corelate cu suficient de multe intrări în sistem ale cadrelor 

didactice tinere.  

 În acest context, este necesară creșterea numărului de asistenți și lectori din 

facultate.  

 Trei dintre departamentele facultății au o încărcare foarte mare a numărului 

de studenți raportat la cel de titulari.  

 



Nevoi de dezvoltare: Bază materială  

 Lipsa de spații pentru activitățile de cercetare, didactice și administrative 
reprezintă, în continuare, o problemă importantă. Mărirea numărului de grupe de 
la seminar pentru anul universitar 2019-2020 a evidențiat, din nou, acest aspect.  

 În aceste condiții, FSSP a trebuit să închirieze spații pentru activitatea didactică în 
cadrul Colegiului Național.  

 O rezolvare a situației este așteptată abia odată cu reintrarea în folosință a 
corpului E al UAIC. Totuși, în 2019 am primit 3 spații (2 in corpul R, o sală de 
seminar, una pentru Școala Doctorală și sala de conferințe Akademos), fără să 
pierdem niciuna. 

  De asemenea, sunt necesare investiții suplimentare privind spații de lucru dotate 
cu calculatoare (cu software aferent) și laboratoare pentru studenți. Un laborator 
a fost dotat în octombrie 2019. Pentru un al doilea au fost demarate procedurile 
de achiziție, ambele prin fonduri atrase pe bază de proiecte. 

 Înlocuirea calculatoarelor din departamente / administrație face obiectul unui 
parteneriat cu mediul de afaceri (Trimestrul 2, 2020). 

 

 



Activități studențești 

 Parteneriate strânse cu organizațiile studenților din facultate, universitate, 
precum și de la nivel național - în special, dar nu exclusiv, Liga Studenților de la 
Filosofie și PRIME. 

 

Manifestări organizate de/pentru/cu studenți: 

 

 CONGRESUL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR DE LA ȘTIINȚE UMANISTE ŞI SOCIAL-
POLITICE 

Congres organizat la Iași, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, pe o perioadă de 
trei zile, pentru studenții din mai multe centre universitare din ţară. Proiectul se va 
afla la a treia ediție în anul 2020, iar la edițiile anterioare au fost peste 500 de 
participanți din 11 centre universitare din țară și Republica Moldova și 25 de 
universități. Bugetul proiectului a fost de aproximativ 80.000 lei pentru ambele ediții, 
fonduri atrase. 

 



Activități studențești 

 TÂRGUL DE CARIERE 

 Aflat la prima ediție într-o variantă extinsă la toate programele de studiu din 

facultate, dar cu trei evenimente anterioare pentru studenții de la asistență 

socială, Târgul de Cariere a avut ca scop familiarizarea studenților cu 

partenerii instituționali cu care vor încheia acorduri de colaborare pentru 

practica de specialitate.  

 La eveniment au participat peste 500 de studenți și au fost prezenți peste 30 

de parteneri de practică din mediul public sau privat, profit sau non-profit 

sau din cadrul administrației publice locale/județene. 

 



DEMARAREA ACTIVITĂȚILOR DIN PROIECTUL 

ROSE 

 
 Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice își propune prin proiectul 

”Finalizează facultatea cu succes și cu șanse promițătoare! (FFSSP)” dezvoltarea și 
aplicarea unor programe de îmbunătățire a performanțelor academice ale 
studenților, de îndrumare și sprijin, servicii de dezvoltare personală, consiliere 
profesională și orientare în carieră.  

 Beneficiarii proiectului sunt studenţii pentru care probabilitatea de a abandona 
facultatea în primul an de studii este ridicată, cu precădere a celor aparținând 
unor grupuri dezavantajate. Aceştia vor participa la diferite activităţi remediale şi 
de consiliere (workshop-uri în domenii specifice, programe remediale, activități 
de coaching și dezvoltare personală, activități de îndrumare și sprijin (tutoriat); 
activități de dezvoltare a competențelor socio – emoționale; evenimente dedicate 
orientării în carieră și efectuarea de vizite de studiu). 

 Până în prezent (octombrie-decembrie 2019) au fost realizate activități la care au 
participat peste 600 de studenți. 



Alte activități ale studenților 

 

 Studenții FSSP sunt informați, sprijiniți și îndrumați să facă parte și să se 

implice în activitățile studențești derulate la nivelul Municipiului Iași sau la 

nivel național.  

 Regăsim o participare activă în cadrul diferitelor festivaluri locale/naționale, 

precum:  

 Festivalul GAUDEAMUS, 

  Festivalul FESTstudis,  

 Studențiada,  

 Festivalul UNIFEST, 

 Activitățile Uniunii Naționale a Studenților din România. 

 



 

Rezultatele consemnate de noi 

sunt, înainte de toate, meritul 

Dumneavoastră. 

 

Vă mulțumim! 


