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Plan managerial pentru poziția de decan 2020 - 2024
Anca Simionca-Neag
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială este o facultate complexă din punctul de vedere al tipurilor
de specializări pe care le oferă, al tipurilor de resurse de care are nevoie pentru buna ei desfășurare,
precum și din punctul de vedere al rezultatelor cu care contribuie la mai buna funcționare a universității
și a societății. Planul managerial care va ghida UBB în următorii ani este un cadru foarte bun în care FSAS
să își pună în valoare atuurile pe care le are și să își adreseze punctele nevralgice în vederea îmbunătățirii
lor. FSAS este la un punct de cotitură pe dimensiunea resurselor umane, întrucât o mare parte dintre
colegii generației care au fost membri activi în punerea bazelor facultății ajung acum la vârsta pensionării.
De asemenea, creșterea numărului de studenți din ultimii ani face ca nevoile de cadre didactice să crească.
În acest context, vor urma o serie de angajări ale unor colegi noi. În aceste momente de schimbare,
elaborarea unui Plan de facultate care să sintetizeze și să dea formă dorințelor și preocupărilor colectivului
de colegi este mai mult decât necesară. Rolul decanului este de a cataliza resursele și a asigura un cadru
instituțional și colegial propice dezvoltării acestora, coordonând în mod democratic procesul de luare a
deciziilor ce vizează facultatea și sprijinind instituțional inițiativele benefice dezvoltării acesteia. În
continuare voi puncta câteva dintre aspectele care consider că vor trebui să aibă un rol central în viziunea
ce va fi stabilită:
-

Cercetare și dezbatere academică: sprijinirea și încurajarea inițiativelor la nivelul facultății de
organizare de evenimente de prezentare a rezultatelor demersurilor de cercetare în spațiul
academic și non-academic; sprijinirea și încurajarea participării membrilor facultății în proiecte de
cercetare relevante pentru diferite categorii sociale, prin intermediul ONG-urilor, asociaților,
grupurilor de inițiativă; sprijinirea eforturilor de organizare de dezbateri publice informate de
rezultatele cercetărilor;

-

furnizarea de expertiză pentru diferite categorii sociale care o solicită sau care ar putea beneficia
de ea;
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-

sprijinirea inițiativelor colegilor și studenților de a populariza rezultatele cercetărilor prin mijloace
inovative on-line (de tipul pod-castului Contrasens inițiat de Sociolink).

-

Întărirea colaborărilor cu parteneri din mediul civic, economic, guvernamental etc. pentru a oferi
posibilitatea studenților de a-și realiza stagiile de învățare la locul de muncă în condiții optime și
pentru a primi în permanență informații despre starea preocupărilor din aceste organizații

-

continuarea demersurilor de inovare și perfecționare a funcției didactice:

-

sprijinirea și încurajarea mobilităților de predare a cadrelor didactice

-

sprijinirea și încurajarea realizării de materiale de suport extinse (dincolo de cele obligatorii)
pentru cursurile predate de către colegi

-

continuarea preocupărilor de corelare și compatibilizare a planurilor de învățământ cu cele ale
unor facultăți similare din țară și mediul academic internațional relevant.

-

instituționalizarea unor cadre de discuție recurentă despre nevoile și posibilitățile pe care
activitățile de predare le suprapun (în contextul creșterii numărului de studenți și grupe, al
posibilităților de coordonare a unor activități online, a măririi gradului de dialog cu lumea nonuniversitară). În acest sens, o implicare activă și permanentă în cadrul Consiliului Didactic al
Universității este cheie.

-

maximizarea implicării cu sens a surselor de cunoaștere venite din afara mediului universitar (atât
pentru masteratele profesionale, cât și pentru specializările de la nivel licență cu o puternică
componentă vocațională)

-

implicarea alumnilor facultății în activitățile de predare și învățare (atât în cadrul cursurilor și
seminariilor cât și al unor activități special concepute în acest sens)

-

Continuarea şi revitalizarea Seminarului de Cercetare al departamentului de Sociologie, ce poate
constitui un punct nodal pentru energizarea activității de cercetare și publicare a colectivului
facultății;

-

Încurajarea schimburilor academice naționale și internaționale, în particular a mobilităților
ERASMUS pentru cadre didactice și studenți şi a programului CEU Global Teaching Fellowship;

-

Continuarea sprijinului academic acordat revistelor facultății, Studia UBB Sociologia și Erdélyi
Társadalom;

-

Continuarea sprijinului academic acordat organizației studenților sociologic CLUSTER, ASAS cât și
cercului de cercetare sociologică studențească SOCIOLINK; sprijinirea inițiativelor academice
studențești și ale doctoranzilor;

