
1 

 

PROGRAM MANAGERIAL 

de activitate al Departamentului de “Ştiinţe Socio Umane” privind alegerea 

Directorului de Departament în perioada 2015-2019 
 

 

 

 

 

    Pentru a stabili măsurile necesare ridicării nivelului de competitivitate al 

Departamentului de Ştiinţe Socio Umane pentru perioada 2015-2019 este necesară o analiză 

realistă a situaţiei actuale în care să se evidenţieze atât aspectele pozitive cât şi lipsurile din 

activitatea departamentului. 

Aspecte pozitive: 
• departamentul are în componenţă cadre didactice deosebit de valoroase (din 

punct de vedere profesional şi moral) cu experienţă vastă în învăţământul superior şi 

cercetare-proiectare; 

• media realizărilor ştiinţifice pe cadru didactic este una dintre cele mai bune de la 

nivelul facultăţii, fiecare având numeroase cărţi, articole publicate, lucrări de cercetare- 

proiectare contractate; 

• departamentul deţine discipline absolut indispensabile formării specialiştilor în 

sociologie, asistenţă socială, cât şi în alte specializări; 

 prin acţiuni comune de cercetare şi activităţi extra universitare, între membrii 

departamentului s-a format conexiunea necesară realizării menţinerii departamentului peste 

limitele standard. 

 

Aspecte negative : 
• spaţiile aferente disciplinelor din departament, în raport cu cele ale altor 

departamente, sunt relativ reduse şi dispersate; 

• dotarea insuficientă cu tehnică de calcul şi cu programe specializate pe 

discipline; 

• tehnica de calcul existentă în laboratoare este învechită, uzată fizic şi moral; 

• publicitatea, respectiv imaginea departamentului este cu mult sub nivelul 

realizărilor; 

• legătura directă a membrilor departamentului cu instituţii şi personalităţi 

naţionale şi mondiale în domeniu este încă sub nivelul posibilităţilor, observându-se însă 

progrese în ultimii patru ani. 

În viitor, păstrând tradiţia şi aprecierile bune de care se bucură departamentul, vom 

acţiona pentru îmbunătăţirea activităţii didactice, ştiinţifice şi administrativ-organizatorice. 

 

1. Măsuri preconizate pentru îmbunătăţirea activităţii didactice 
• perfecţionarea programelor analitice în vederea aducerii acestora la standardele şi 

cerinţele învăţământului superior naţional şi internaţional; 

• trecerea mai accentuată de la sistemul tradiţional de predare la unul modern 

informaţional, care să impună studenţilor studiul individual şi utilizarea bibliografiei; 

• implicarea şefilor de discipline din departament şi a directorului de departament 

în desfăşurarea procesului de învăţământ şi în asigurarea frecvenţei studenţilor la activităţile 

didactice; 

• îmbunătăţirea nivelului calitativ al departamentului prin creşterea numărului de 

conferenţiari şi profesori, membrii în comitetele unor organizaţii profesionale naţionale şi 
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internaţionale, experţi în diferite domenii de activitate, membrii în colectivul de redacţie a 

unor reviste şi publicaţii de specialitate; 

• acordarea unei atenţii majore la cooptarea în departament a unor cadre tinere 

valoroase şi cu perspective evidente; 

• îmbunătăţirea tematicii şi exigenţei în elaborarea proiectelor de diplomă ale 

absolvenţilor; 

• acoperirea disciplinelor din planul de învăţământ cu cărţi de specialitate elaborate 

de cadrele didactice din departament; 

• participarea membrilor departamentului la schimburi de experienţă în alte centre 

universitare din ţară şi din străinătate; 

• acordarea unor atenţii majore dotării laboratoarelor; 

• dezvoltarea cursurilor de “Studii aprofundate” în domeniu; 

 promovarea din timp a imaginii departamentului, a perspectivelor dezvoltării 

viitorilor studenţi la nivelul unităţilor de învăţământ liceale. 

 

2. Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice  
• organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din departament 

pe probleme de importanţă majoră în domeniu; 

• participarea la concursuri pe teme de cercetare tip “Grant” cu finanţare naţională 

CNCSIS; 

 • acordarea unei atenţii deosebite la rezolvarea unor probleme cu care se confruntă 

sociologii şi asistenţii sociali în producţie şi cercetare; 

• participarea la licitaţii pentru acordarea unor teme de cercetare lansate de unităţi 

economice din ţară; 

• participarea membrilor departamentului cu lucrări la diferite manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

• asigurarea condiţiilor pentru creşterea numărului de articole ştiinţifice publicate 

în reviste de specialitate de către membrii departamentului. 

 

 

3. Măsuri administrative şi organizatorice 
• asigurarea transparenţei tuturor acţiunilor întreprinse în cadrul departamentului; 

• îmbunătăţirea publicităţii departamentului prin:  

- lansarea unui SITE pe internet cu membrii departamentului şi 

domeniile de competenţă ale fiecăreia; 

- la articolele apărute în reviste de specialitate să fie trecută sub 

numele semnatarului instituţia, respectiv Departamentul de Ştiinţe 

Socio Umane; 

- realizarea unor panouri publicitare în spaţiile proprii şi pe culoarele 

universităţii; 

- creşterea impactului social al departamentului la nivel local şi 

naţional prin publicarea de articole în ziare şi participarea la emisiuni 

televizate pe subiecte ce fac obiectul specializărilor din departament; 

• menţinerea relaţiilor bune dintre cadrele didactice la nivelul departamentului şi 

colectivelor de disciplină; 

• îmbunătăţirea relaţiilor Departamentului de Ştiinţe Socio Umane cu celelalte 

departamente din universitate; 

 depunerea tuturor eforturilor pentru justa remunerare a membrilor 

departamentului; 
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 obţinerea, ca şi până acum, a acreditărilor la specialităţile din cadrul 

departamentului; 

 întocmirea unui program de măsuri pentru reducerea cheltuielilor 

administrative şi orientarea fondurilor astfel eliberate spre dotarea laboratoarelor, cercetare şi 

participări la întruniri ştiinţifice din ţară şi străinătate. 

Am convingerea că toate aspectele prezentate sunt realizabile cu sprijinul 

întregului colectiv al departamentului şi că aceste acţiuni ne vor apropia de universităţile 

europene şi vor contribui la păstrarea tradiţiei şi prestigiului profesional-ştiinţific de care se 

bucură Departamentul de Ştiinţe Socio Umane şi, nu în ultimul rând, la asigurarea viitorului 

Departamentului şi a Universităţii noastre. 

                                                      

 

                                                                             Conf. Univ. dr. Vasile Ciocodeică                                                                         

  

 

 

  


