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Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificare obiectiv

1. Regândirea planurilor de
invățământ cu respectarea
standardelor ARACIS
astfel încât, odată cu
asimilarea solidă a
cunoștințelor și experiența
practică proprie
domeniului, instrucția
oferită la FSAS să dezvolte
gândirea critică, autonomia,
integritatea,
responsabilitatea la studenți

Actualizarea planurilor de
invățământ
Actualizarea programelor
cursurilor oferite de
facultate

Respectarea standardelor
ARACIS
Armonizarea cursurilor
între specializări și
departamente

2. Asigurarea accesului cât
mai larg al studenților la
resursele de invățare

Încărcarea materialelor de
curs - programa, lecturile
obligatorii, lecturile
suplimentare, materiale de
la curs, materiale ajutătoare
pe platformele de învățare
electronice locate pe
internet dedicate de către
departamente; reproiectarea
paginii de internet a
facultății astfel încât să fie
facilitat accesul la
informații importante
pentru studenți cum sunt
regulamentele și termenele
pentru acordarea diferitelor
tipuri de burse.
Acordarea de sprijin
material, în termeni de
resurse umane și expertiză,
logistic și locativ pentru
realizarea activităților

Procentul de cursuri pentru
care s-a realizat acest lucru
Realizarea noilor elemente
ale paginii de internet
Angajarea unui doctorand
al facultății cu normă de 6
ore pe săptămână care să
asiste la reactualizarea și
menținerea paginii de
internet.

Acordarea accesului
reprezentanților studenților
la Sala de Consiliu pentru
întâlniri.
Dedicarea unei săli în

Obiectiv

Responsabili

Termen

Directorii de
departamente
Responsabilii
programelor
de master
Comisia
responsabilă
din CF

20 VI
2012

Extrabugetar
În medie
500RON/lună.

Decan
Administrator
ul facultății

20 XII
2012

Extrabugetar
2000RON

Decan
Prodecani
Reprezentanții
studenților
Secretariatul

20 XII
2012

Costuri
estimate/ sursă
finanțare

Componenta Învățământ

3. Susținerea activităților și
inițiativelor studențești,
menținerea unei relații
strânse între corpul
profesoral și studenți,
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atenție continuă la nevoile
școlare și dincolo de școală
ale studenților

4. Îmbunătățirea condițiilor
materiale în care se
desfășoară diferitele
activități din cadrul
facultății.

acestora, în primul rând a
conferințelor anuale ale
asociațiilor studențești din
facultate, Cluster si ASAS;
colaborarea la realizarea
manifestărilor inițiate de
studenți cum sunt „Zilele
studentului”; încurajarea
aplicației pentru granturi de
cercetare și derularea lor de
către studenți; consultarea
studenților în probleme
care îi afectează și
comunicarea susținută cu
aceștia prin reprezentanții
lor.
Dotarea bibliotecii cu
calculatoare prin care să
poată fi accesate resursele
electronice ale BCU și
realizarea temelor cerute la
cursuri și seminarii; dotarea
sălilor de seminar cu table,
proiectoare, mese și
scaune; îmbunătățirea
condițiilor în care se
desfășoară activitățile de
secretariat și relațiile
administrației cu studenții.

5. Susținerea studenților în
menținerea unor condiții
decente de trai.

Numărul de burse sociale,
de studiu, de merit, de
performanță acordate
acestora; asigurarea unui
număr cât mai mare de
locuri în căminele
studențești ale universității.

6. Restructurarea
programelor în interiorul și
între programele de master
oferite de FSAS astfel încât
să ofere coerență,
aprofundare,
interdisciplinaritate și
deschidere disciplinară cât
mai largă în același timp în
care oferă specializare
înaltă pe linii specifice de
studiu și practică

Armonizarea cursurilor
între mastere astfel încât să
fie evitate dublarea
cursurilor în același timp în
care se asigură calitatea
actului educațional.
Refacerea programelor de
învățământ
Realocarea locurilor
bugetate între programele
de master conform
numărului de înscriși la
admitere la mastere și
profilul de performanță al
candidaților
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clădirea din strada
Plugarilor/ Dostoievski
pentru activitățile curent.
Susținerea financiară a
manifestărilor studenților
(conferința anuală, zilele
studentului).

Reabilitarea și relocarea
calculatoarelor neutilizate
din sala Pascal în
bibliotecă.
Introducerea a 3 table în
sălile de seminar de la
etajul II al clădirii de pe Bdul 21 Decembrie 1989 ,
unde nu existau.
Introducerea unui ventilator
de aer condiționat mobil în
sala care găzduiește
serverul facultății.
Organizarea sălii 206 din
clădirea de pe B-dul 21
Decembrie 1989 ca sală de
seminar.
Locuri suplimentare
obținute de facultate

Actualizarea planurilor de
învățământ al programelor
Redistribuirea locurilor
bugetate
Alocarea locurilor
suplimentare primite de
facultate

Extrabugetar
10000RON

Decan
Adminsitrator
facultate
Administrator
clădire
Comisia
responsabilă
din CF

15 X
2012

Secretara șefă
Decan
Comisia
responsabilă
din CF

20 XI
2012

Directori de
departament
Responsabili
programe
masterale
Comisiile de
admitere
Decan

20 X
2012

7. Angajarea unor cadre
didactice tinere cu profil
profesional și academic
prestigios în cadrul unor
concursuri deschise și
competitive
8. Rezolvarea optimă a
tensiunilor ce pot apărea
între profesori și studenți în
cursul activităţii didactice
(predare, evaluare, practică
profesională)

Angajararea cadre didactice
care să acopere
specializările și liniile de
studiu conform strategiei
departamentelor

Angajare cadre didactice pe
posturi de intrare

Rezolvare contestații și
sesizări

Directori de
departament
Decan
Comisii de
admitere

20 X
2012

Decan
Directori
departamente
Membrii
departamentel
or

20 XII
2012

Componenta Cercetare Științifică
9. Obținerea abilitării de
cadrele didactice care
îndeplinesc condițiile de
abilitare pentru profesorat
și conducere de doctorate

10. Organizarea de
seminarii departamentale
de cercetare, la care sunt
invitați și studenți
doctoranzi sau masteranzi;
organizarea de seminarii
centrate pe o temă de
cercetare comună sau
înrudită în colaborare cu
departamentele
corespondente de la alte
universități din România;
sesiuni de comunicări de o
zi
11. Continuarea editării la
cele mai ridicate standarde
a revistei Studia Sociologia

12. Activitate de cercetare
susținută, de calitate,
responsabilă, solidă

Aplicarea pentru obținerea
certificatului de abilitare
pentru profesorat și
conducere de doctorate de
către cadrele didactice care
îndeplinesc criteriile
CNATDCU
Organizare și participare la
astfel de activități de către
membrii facultății

Numărul cadrelor didactice
care obțin abilitarea

Decan
Membri
departamente
CNATDCU

20 XII
2012

Numărul acestor
manifestări și al cadrelor
didactice care participă

Decan
Directori
departamente
Membrii
facultății
Director
școala
doctorală

20 XII
2012

Muncă editorială și
coordonare revista Studia

Realizarea numerelor
revistei la cel mai înalt
nivel, numărul de citări ale
articolelor din revista
Studia

20 XII
2012

Publicații conform
ierarhizării revistelor și
editurilor internaționale și
naționale

Numărul publicațiilor pe
categoriile stabilite

Decan
Redactor șef
Redactor
executiv
Asistent tehnic
de redacţie
Editori invitați
Cadre
didactice care
funcționează
ca reviewers
anonimi
Membrii
facultate
Directori
departamente
Decan

Programul operațional 2012 FSAS

3

Extrabugetar
1000RON

20 XII
2012

Componenta Relația cu societatea
13. Realizarea de activități
și proiecte care urmăresc
îmbunătățirea condițiilor de
viață a celor care locuiesc
în Cluj și în spațiul mai
mare;
14. Organizarea de
evenimente care aduc
împreună membrii
comunității academice și ai
orașului

Activități de acest fel
organizate de facultate,
departamente, membrii
facultății

Lista activităților
organizate

Activități de acest fel
organizate de facultate,
departamente, membrii
facultății

15. Participarea în proiecte
comune, inclusiv de
cercetare, în care membrii
facultății să propună
înțelegeri proprii
domeniului lor de interes,
expertiză și cercetare.

Activități de acest fel
organizate de facultate,
departamente, membrii
facultății

4000RON

Decan
Directori
departamente
Membrii
facultății

20 XII
2012

Lista activităților
organizate

Decan
Directori
departamente
Membrii
facultății

20 XII
2012

Lista activităților
organizate

Decan
Directori
departamente
Membrii
facultății

20 XII
2012

Componenta Management și servicii
16. Urmărirea realizării
unei structuri cât mai
adecvate de personal la
fiecare departament şi linie
de studiu în concordanţă cu
strategia de dezvoltare a
programelor de licență,
masterale şi doctorale din
cadrul departamentelor și
facultăților.

Angajarea de personal
conform strategiilor
departamentelor

Propunere posturi vacante
și organizare concursuri
pentru ocupare posturi
didactive

Directori
departament
Decan
UBB
METCS
Comisia
responsabilă
din CF

20 XII
2012

17. Actualizarea
procedurilor de evaluare a
performanței diferențiate pe
principalele domenii de
activitate (didactic,
cercetare, tehnicadministrativ) și utilizarea
acestora în alocarea
diferențiată și transparentă
a resurselor.
18. Monitorizarea
activității de cercetare prin
platforma electronică a
universității de
managementul cercetării.

Reîncadrarea salarială
conform regulamentului
stabilit de UBB.

Evaluarea pentru
reîncadrarea salarială

Directori de
departmente
Decan
UBB

20 XII
2012

Completarea la zi de către
fiecare cadru didactic a
datelor personale din
platforma electronică a
universității de
managementul cercetării.

Completarea la zi de către
fiecare cadru didactic a
datelor personale din
platforma electronică a
universității de
managementul cercetării.

Membrii
departamente
Comisia
cercetare
consiliu

20 XII
2012

19. Îmbunătățirea spațiilor
de învățământ și cercetare
și a infrastructurii

Reînnoirea bazei de
calculatoare și utilitare ce
deservesc secretariatul și

Achiziționarea de
calculatoare și utilitare ce
deservesc secretariatul și

Decan
Administrator
facultate

20 XII
2012
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birourile cadrelor didactice;

birourile cadrelor didactice;

20. Dezvoltarea facilităților
de promovare electronică a
programelor de studii, a
cercetării științifice și a
comunicării interne

Dezvoltarea paginii de web
a facultății și legarea
acesteia de alte platforme
relevante pentru activitatea
academică; menținerea
paginii de facebook a
facultății.

Realizarea dezvoltării
paginii de web a facultății
și legarea acesteia de alte
platforme relevante pentru
activitatea academică;
menținerea paginii de
facebook a facultății.

21. Promovarea
programelor facultății și a
departamentelor acesteia în
cadrul manifestărilor și
evenimentelor organizate
de universitate,
organizațiile studenților sau
de către alte organizații

Realizarea unor materiale
de promovare coerente,
cuprinzătoare, clare și cu o
calitate estetică ridicată;
participarea la
evenimentele relevante la
care facultatea este invitată;
realizarea unor materiale
care să susțină candidații și
studenții din primul an în
înțelegerea ofertei
educaționale și a modului
în care funcționează
facultatea.

Materiale realizate;
evenimente la care
facultatea a participat cu
auto-prezentare
Realizarea ghidului
studentului de anul I
Realizarea ghidului
studentului de catre
organizația studențească
Cluster
Alte materiale prezentate
pe pagina web a facultății

Secretariat
Directori
departamente
Comisia
responsabilă
din CF
Decan
Administrator
rețea/ inginer
de sistem
Angajat
pagina web
facultate
Extrabugetar
2000RON

Decan
Secretariat
Directori
departamente
Directori
progame
masterale
Membrii
departamente
Reprezentanți
studenți
Comisia
responsabilă
din CF

Componenta Relații internaționale
22. Realizarea de activități
comune, implicarea și
inițierea de proiecte de
cercetare comune, și
schimburi de studenți cu
universități, departamente
și organizații profesionale
din țările UE și din afara
UE.

Identificare, aplicare,
acceptare, inițiere de
proiecte de cercetare
comune, și schimburi de
studenți cu universități,
departamente și organizații
profesionale din țările UE
și din afara UE.

Decan: Conf. Dr. Irina Culic
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Numărul de astfel de
activități realizate, calitatea
și magnitudinea lor;
creșterea participării
studenţilor şi a cadrelor
didactice ale facultății în
programul de mobilităţi
academice europene
ERASMUS.

Decan
Directori
departamente
Membrii
facultății

20 XII
2012

20 XII
2012

