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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: 3 programe de studiu de licenţă.
Studii în limba românǎ şi un program de masterat în limba englezǎ.
Structurile componente:
4 departamente didactice cu peste 50 de cadre didactice titulare şi peste 40 de asociaţi,
1 departament de cercetare cu 5 posturi, dintre care 3 ocupate,
1 departament ID.
Cuantificând efective, la 1 ianuarie 2017: Aproape 2100 de studenti, din care circa 1600 la
studii de licenţǎ, cu frecvenţǎ şi ID, 400 masteranzi şi 100 doctoranzi.
Recrutare şi finanţare
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.
Pe parcursul ultimilor 6-8 ani, efectivele de studenţi s-au înjumătăţit. Sesiunile de admitere iulie şi septembrie
2016 înregistrează prima creştere a numărului de candidaţi comparativ cu sesiunea anterioară. Chiar dacă sporul este
unul redus (de circa 1% ), neexistând o posibilă corelaţie demografică, poate fi considerat un succes.

Infrastructura
Lipsa de spaţiu pentru activităţile didactice, de cercetare, administrative şi de relaţii cu
publicul reprezintă o problemǎ cronică. Dispunem de mai puţin spaţiu în prezent decât cu douăzeci

de ani în urmă, în condiţiile unui număr mai mare de studenţi şi a mai multor formaţii de studiu.
Desprinderea celor două facultăţi care au preluat amfiteatre, săli de seminar, cabinete, dezafectarea
pe durată nedeterminată, dar îndelungată a corpului E (unde aveam atât săli de activitate didactică,
cât şi cabinete) şi insuficienta sau impropria înlocuire a lor cu spaţii în corpul R, obligă Facultatea
să închirieze, an de an, săli de clasă de la licee sau să aştepte începutul semestrelor pentru a putea
apela la generozitatea facultăţilor cu săli libere în anumite intervale. Din fericire, în ultimii opt ani
prin perseverenţa actualului decan şi cu sprijinul universităţii am reuşit renovarea, re-mobilarea şi
dotarea tehnică adecvată a sălilor de care dispunem.
Corp profesoral
Provocarea acestei perioade nu constă în calitatea corpului profesoral existent, ci în
distribuţia inegală, pe categorii de vârstă şi grade didactice. Este o consecinţă directă a finanţării
mereu diminuate şi a dificultăţilor de estimare a riscurilor generate de politica educaţională a
ultimului sfert de secol, de efectele acesteia pe termen mediu şi lung, cu privire la efectivele de
studenţi.
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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 : 7.29
Stiinţe Politice - RISE: 36.76
Stiinţe ale Comunicării: 42.5
Sociologie şi AS : 48.36.
Raportul este calculat pornind de la numărul total de studenţi (inclusive ID, masterat şi
doctorat) / cadre didactice titular din departamentul respectiv.
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OBIECTIVE, PRIORITĂŢI ŞI ACŢIUNI
Educaţie şi formare profesională
1. Atragerea unui număr din ce în ce mai mare de studenţi din ţară şi străinătate. Gândim
realizabil acest deziderat prin demersuri precum:
a.

Dezvoltarea şi consolidarea ofertei de programe de studiu. Dezvoltarea nu presupune – în
mod obligatoriu – dar nici nu exclude, sporirea numărului de programe, ci creşterea nivelului
de calitate, consolidarea sustenabilităţii financiare – în primul rând prin atragerea de studenţi
până la efectivele maxime stabilite de ARACIS. Introducerea de programe de studiu cu indice
superior de finanţare: programe în limbi străine (engleză, franceză) şi extensii în străinătate
ale programelor de studii. In acest moment suntem în discuţii preliminare pentru cel puţin un
program de studii în Republica Moldova.
Deciziile de diversificare a ofertei academice vor fi fundamentate pe analize şi studii ale
pieţei muncii, nevoilor de formare ale angajatorilor şi absolvenţilor, analize de cost-beneficiu
dar şi colaborarea și consultarea cu reprezentanții angajatorilor, ai absolvenților și ai
studenților pentru elaborarea planurilor de învățământ.
Dezvoltarea de politici şi practici reale și eficiente pentru susținerea incluziunii sociale, a
echității și pentru a facilita accesul categoriilor defavorizate de tineri la sistemul de
învățământ.
Dezvoltarea mobilităţii intra-instituţionale prin reluarea practicii traselor flexibile de învățare
(studiile complementare). Punerea in practicǎ a proiectului de programe de mobilități
studențești temporare interne, între universitățile din România, similar ERASMUS+.

b.

c.

Promovarea ofertei academice. Va reprezenta o constantă a activitătii. Vom incuraja
iniţiativa şi implicarea studenţilor, inovarea şi creativitatea. Organizarea de cursuri,
concursuri, expoziţii, evenimente dedicate elevilor de gimnaziu şi liceu va fi o componentă a
activităţii de promovare.
Dorim să ne menţinem şi creştem prezenţa ca principală opţiune în bazinele de recrutare
tradiţionale (judeţele Iaşi, Vaslui, Botoşani, Neamţ), să revenim ca principal actor în judeţele
Suceava şi Bacău şi să devenim o alternativă semnificativă dincolo de aceste limite
geografice – la nivelul întregii ţări.
Diferenţierea faţă de ceilalţi participanţi zonali şi regionali se va putea face prin accentuarea
ideii de calitate a educaţiei, accesul la reţelele internaţionale ale universităţii şi facultăţii, la
experienţa vieţii de student într-un oraş universitar.
rolului facultăţii în pregătirea post-universitară. Diferenţa faţă de alte
universităţi o poate aduce oferta şcolii doctorale şi programele post-doctorale. Intărirea
acestora cu valorificarea surselor din fonduri guvernamentale şi europene, dublată de
creşterea numărului de doctorate în cotutelă şi a doctoranzilor internaţionali, full-degree.
Parteneriatele tradiţionale cu universităţi de top şi cu acelea din consorţii ori reţele
universitare prestigioase, ne permit gândirea unor asemenea strategii.

d.Accentuarea

2. Corelarea programelor de licenţă şi masterat cu nevoile mediului de afaceri. Pregătirea
studenţilor pentru absolvire şi angajare impune colaborarea facultăţii cu potenţialii angajatori.
Aceasta poate să însemne mai mult decât actuala experienţă de practică şi voluntariat a
majorităţii studenţilor noştri. Putem realiza acest deziderat prin:
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a.

b.

c.

d.

e.

consultarea potenţialilor angajatori şi a asociaţiilor profesionale în identificarea nevoilor de
competenţe la care doresc să răspundă absolvenţii noştri.
Pregătirea stagiilor de practică ale studenţilor. Solicitarea de feed-back asupra experienţelor
de practică atât din partea studenţilor cât şi din partea instituţiei de practică pentru a putea
armoniza aşteptările reciproce.
Stabilirea de teme pentru lucrările de absolvire a studiilor de licenţă/masterat în acord cu
preocupările instituţiilor în care se realizează cercetarea/analiza.
Organizarea de prezentări deschise ale lucrărilor de absolvire (pre sau post susţinere) la care
să asiste potenţialii angajatori.
Analiza posibilităţii de a invita în comisiile de absolvire – ca membri cu drepturi depline sau
observatori – a practicienilor reprezentând asociaţii profesionale şi/sau angajatori.
Abordarea bazată pe competenţe constituie modelul teoretic şi oferă cadrul practic cel mai la
îndemână pentru atingerea acestor obiective. Cele două proiecte TEMPUS IV ale căror
consorţii internaţionale le-am coordonat în ultimul deceniu, au permis acumularea
experienţei de dezvoltare a 24 de programe de licenţă şi masterat în asistenţă socială şi
psihologie socială în Republica Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi Kazahstan.

3. Creşterea gradului de utilizare a tehnologiei informaţionale. Echipamentele de videoconferinţă
şi platforma de cercetare interdisciplinară MEDIAEC şi sistemele de e-lerning “Blackboard” pot
fi utilizate şi în contexte academice complementare celor actuale în programele de învăţământ şi
cercetare la distanţă. Resursele deja existente permit organizarea de:
a.
b.

c.

cursuri, conferinţe, dezbateri, work-shop-uri cu participare la distanţă;
Întâlniri şi şedinţe de lucru virtuale în cadrul unor proiecte de cercetare sau didactice cu
participanţi din afara universităţii;
Utilizarea de suport multimedia în activităţile didactice “tradiţionale”.

4. Educaţie non-formală. Sprijinirea şi încurajarea asociaţiilor studenţeşti în realizarea de activităţi
care să ofere oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională complementare ofertei
academice formale. Revitalizarea cercurilor studenţeşti prin utilizarea resursei umane din
facultate, parteneriate cu instituţii de cultură şi educaţie din comunitate. Stimularea implicării
studenţilor în comunitate.
5. Completarea ofertei de studii cu programe de formare profesională. Facultatea a dezvoltat în
ultimul deceniu mai multe programe de formare profesională postuniversitară. Ne dorim
creşterea numărului de astfel de programe şi a impactului lor (măsurabil în număr de programe,
număr de studenţi/ cursanţi, număr de cadre didactice implicate, fonduri/resurse atrase).
Finanţarea acestor activităţi dar şi a analizelor de nevoi de formare care să le fundamenteze
poate fi asigurată din proiecte de dezvoltare naţionale, transfrontaliere sau internaţionale, de
către angajatori sau de către beneficiari/cursanţi.
Aceste forme pot deveni soluţii de acoperire a normelor unor cadre didactice din departamente
cu studenţi insuficienţi.

Cercetare ştiinţifică
Plasarea cercetării ştiinţifice drept o componentă esenţială a activităţii facultăţii este motivată de
mai multe considerente. Acestea se raportează la:
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1. 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.
2. Recunoaşterea poate fi consolidată prin cooperarea intra şi inter-disciplinară, intra şi interinstituţională, naţională şi internaţională în proiecte de cercetare relevante şi cu impact ştiinţific.
3. Dezvoltarea de facilităţi pentru susţinerea transferului tehnologic. Domeniile specifice facultăţii
permit atât cercetări fundamentale cât şi aplicate. Considerăm în egală măsură importante cele
două demersuri ştiinţifice şi recunoaştem necesitatea parteneriatelor adaptate specificului
fiecăruia. Vor fi încurajate colaborările cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi
străinătate pentru dezvoltarea cercetării fundamentale. Alături de acestea, considerăm esenţială
participarea actorilor din mediul socio-economic pentru cercetările aplicate. În acest ultim caz,
vom încuraja colaborarea cu partenerii publici sau privaţi, profit sau non-profit, reprezentând
mediul de afaceri, administraţia sau societatea civilă în toate etapele cercetării, de la concepere
până la utilizarea rezultatelor.
4. Dezvoltarea profesională a tinerilor cercetători. Conform cadrului European de referinţă,
sintagma “tânărul cercetător” grupează doctoranzi şi doctori aflaţi în primii şapte ani de la
dobândirea titlului academic, incluşi sau nu în programe post-doctorale. Recrutarea şi
dezvoltarea lor ştiinţifică va constitui o prioritate pentru facultate. In acest sens vor fi motivaţi şi
sprijiniţi în constituirea de “tinere echipe de cercetare” care să concureze pentru finanţări
naţionale şi internaţionale. Sprijinul va fi oferit inclusiv prin consultanţă în accesarea fondurilor
dedicate mobilităţilor de cercetare, în ţară şi străinătate, predilect cele disponibile în Horizon
2020. Implicarea studenților de la ciclurile de master și ultimii ani de licență în proiectele și
echipele de cercetare va permite formarea, exersarea şi dezvoltarea de competenţe specifice.
Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor vor
constitui documente de referinţă în dezvoltarea carierei tinerilor cercetători.

Bază materială
1. Spaţii pentru activităţi didactice, de cercetare şi administrative. Lipsa de spaţiu pentru
activităţile didactice, de cercetare, administrative şi de relaţii cu publicul reprezintă o
provocare importantă pentru buna funcţionare a facultăţii. Nevoia de a închiria, an de an,
peste douăzeci de săli de clasă de la licee afectează bugetul. Condiţiile actuale nu ne permit
să ne asumăm, prin efortul exclusiv al facultăţii, rezolvarea acestei probleme. Din acest
motiv vom susţine iniţiativele universităţii de refacere a clădirilor/spaţiilor neutilizabile şi de
construire/achiziţionare de noi spaţii. Va fi de datoria noastră să reamintim constant
structurilor de conducere ale universităţii această problemă - în încercarea de a găsi soluţii.
2.

Echipamente. Constrângerile financiare din ultimii ani nu au permis menţinerea ritmului de
reînoire a echipamentelor utilizate în activităţile didactice, de cercetare şi administrative cu
degradarea lor tehnică sau morală. Acumularea acestei întârzieri a răspunsului şi
improbabila capacitate a bugetului facultăţii de a susţine rapida înlocuire impun realizarea
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unei evaluări a gradului de uzură fizică şi/sau morală a echipamentelor (dar şi software) şi
planificarea ierarhizată a fazelor de înlocuire/actualizare. Pentru finanţarea acestui proces,
vom căuta şi utiliza – cu prioritate, în măsura disponibilităţii - linii de finanţare naţională şi
internaţională.

Cooperare internaţională
Participarea Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice (instituţională dar şi prin efortul
individual al membrilor săi) la cooperarea internaţională a fost la un nivel constant ridicat, în
ultimele decenii.
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.
Planurile de dezvoltare ulterioară a acestei categorii de activităţi vizează creşterea ofertei de
programe de studiu în limbile engleză şi franceză. Aceste programe vizează atragerea unui număr
tot mai mare de studenţi străini full-degree (înscrişi la programe complete de studiu) dar este şi o
solicitare tot mai insistentă şi frecventă a partenerilor ERASMUS +.
Utilizarea acordurilor existente şi pentru componenta de mobilitate a personalului administrativ,
cu impact pozitiv preconizat asupra dezvoltării profesionale a acestora.
Accesarea liniilor de finanţare disponibile pentru participarea la manifestări ştiinţifice externe.
Diversificarea activităţilor de cooperare cu partenerii existenţi (adăugarea de componente ale
cooperării centrate pe cercetare la cele de mobilitate deja existente, sau invers).

Cooperarea cu mediul economic/social si comunitatea
O organizaţie este responsabilă faţă de impactul activităţii sale asupra a trei categorii de public:
beneficiarii (direcţi şi indirecţi), propriul personal şi comunitatea în care funcţionează.
Responsabilitatea faţă de comunitate (includem aici mediul economic, social şi cultural) a
Universităţii Alexandru Ioan Cuza şi a structurilor ce intră în componenţa sa este accentuată de
misiunea şi rolurile asumate şi atribuite la nivel local şi regional. Impactul nu este limitat geografic.
Considerăm că responsabilitatea faţă de comunitate a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe SocialPolitice presupune:
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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.
Punerea în act a acestor obiective se poate realiza prin:

1. Instituţionalizarea dialogului cu partenerii economici şi sociali. Inţelegem prin aceasta
încheierea de acorduri bilaterale care să vizeze:
a. Practica studenţilor. Este o activitate deja realizată de decenii. Poate fi dezvoltată prin
introducerea unui sistem de evaluare şi feed-back în dublu sens pentru îmbunătăţirea
continuă. Activitatea practică reuneşte experienţe de învăţare realizate în cadrul orelor de
studiu normate sub această etichetă, activităţi de voluntariat şi internship. Considerăm
importantă accentuarea voluntariatului ca dimensiune a programului instituţional şi personal
de dezvoltare.
b. Identificarea în comun de priorităţi pentru activităţi de cercetare, inclusiv stabilirea de teme
pentru lucrări de absolvire – licenţă, master – care să vizeze aspecte de interes reciproc.
c. Accesul reciproc la rezultatele cercetărilor, inclusiv invitarea reprezentanţilor partenerilor
economici şi sociali la manifestările ştiinţifice, dezbaterile şi evenimentele organizate de
facultate, atunci când acestea nu sunt 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. O gândim realizabilă 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. Aceste activităţi şi manifestări se
vor adresa întregii comunităţi, dar un rol privilegiat vor avea studenţii universităţii.

28 februarie 2017

prof. univ. dr. Conţiu Tiberiu ŞOITU,
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