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În şedinţa ordinară a Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi diri data
de 28 ianuarie 2O2 ‚ desfăurată prin sistemul de te1econferinţă audio/video prevăzut la art. 8
a1in (91) din Regulamentul de organizare i funcţionare a Senatului universitar, s-au aprobat
Planurile Operaţionale pentru anul 2021, conform anexelor, pentru următoarele structuri:

. Facu1tatea de Biologie

. Facu1tatea de Chimie

. Facu1tatea de Drept

. Facultatea de Econorrie şi Administrarea Afacerilor

. Facu1tatea de Educaţie Fizică şi Sport

. Facu1tatea de Fi1osofie şi Ştiinţe Social — Politice

. Facu1tatea de Fizică

. Facu1tatea de Geografie şi Geologie

. Facu1tatea de Informatică

. Facu1tatea de Istorie

. Facultatea de Litere

. Facultatea de Matematică

. Facultatea de Psiho1ogie şi Ştiinţe ale Educaţiei
• Facultatea de Teologie Romano — Catolică
• Facultatea de Teologie Ortodoxă
• Institutul de Cercetări Interdisciplinare
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1. Direcţiile principale de evoluţie a facultăţii

- Adaptarea personalului i a tehnicii Facultăţii la condiţiiie actuale ale activităţii on-

line

- Reconfigurarea planurilor de învăţămînt în vederea unei mai corecte poziţionări

faţă de solicitările pieţei

- Reconsiderarea acţiunilor privind învăţarea i cercetarea, a proceselor ce ţin de

compar[imentul administrativ, în vederea optimizării i eficientizării bugetului

Facultăţii de Litere

11. Analiza diagnostic a situaţiei actuale

Avînd în vedere cerinţele impuse de acţiunile pe care se configurează direcţiile

principale de evoluţie a Facultăţii, identificăm ca puncte slabe următoarele:

- Contextul extern nefavorabil (pandemie i deficit bugetar);

- Dificultatea unei comunicări continue cu studenţii.

Resursele care ar putea contribui la remedierea acestei stări i care pot fi valorificate

în planul de faţă, fiind implicit i puncte forte, sînt următoarele:

- Nivelul înalt al pregătirii corpului profesoral;

- Capacitatea de comunicare între diferitele segmente de conducere (Decan —

Director Departament — Sef colectiv) si de administraţie (Administrator sef,

Secretariat);

- Voinţa reală a membrilor Facultăţii de a depăi cu succes o stare cronicizată.
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PLANUL OPERAŢIONAL

E

al Facultăţii de Litere pentru anul 2021

1



111. Obiectivele facultăţii i acţiuniie strategice

Nr.

-1 Oetv planificat

I eţiotarea
crt idíatrikr care perrri

‚‘
rnsrarea ţraduĺu cfe

. I atrgre aÍoí.ictivuIui)

‘ ‚ %:.
Niveltinta

Realizatii f t
2020 (dacă Actiuni planificte pentru
e poate j Q21 atngerea nivelilu tintă

masura sau
estima)

Stimularea depunerii de

granturi de cercetare;

1 .1 .Dezvoltarea

profesională a tinerilor

cercetători

1 .Cercetare
$iinţifică

Stimularea cresterii

nivelului de pregătire, cu

deosebire pe calea

conectării la cercetarea

naţională i internaţională.

1 .2.Atragerea

finanţări

cercetare

de

pentru

Depunerea de aplicaţii

pentru granturi de

cercetare, naţionale i

internaţionale;

ldentificarea i încheierea

de parteneriate de

colaborare cu factori din

mediul economic i social,

care să vizeze activităţi de

cercetare i lucrative.
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1 .4.Creterea cantitativă
şi valorică a producţiei
tiinţifice a Facultăţii

1.4.1.Număr de articole
ISI/cadru didactic/an

1.4.2. Număr de
cărţi/cadru didactic/an

1.4.3. Număr de capitole
cărţi/cadru didactic/an

1.4.4. Număr de articole
BDI/cadru didactic/an

1.4.5. Număr de articole
non-BDI/cadru didactic/an
1.4.6. Număr de
comunicări
conferinţe/cadru
didactic/an

- Simpozionul Naţional al

Obiectiv planificat
(cu menţionarea

indicatorilor care permit
măsurarea gradului de
atingere aI obiectivului)

1 .3.Îmbunătăţirea

performanţei tiinţifice

Dezvoltarea de

parteneriate (cu precădere

interdisciplinare) la nivel

intrainstituţional

interinstituţional;

Acreditarea superioară a

revistelor tiinţifice din

Facultate.

0,1 6

0,35

0,33

0,77

1.10

1,53

0,17

0,37

0,35

0,80

1,20

1,55

1 .5.Organizarea de

manifestări tiinţifice

naţionale şi

internaţionale
6 5

- Colocviul internaţional

Zilele francofoniei

- Simpozionul Naţional

„Antichitatea i mostenirea

ei spirituală", ediţia a XVII-

a

- Conferinţa natională

„Dante — 700"
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1 .6.Organizarea de

manifestări tiinţifice

studenţeti

Catedrei de _ .avistică

„Petru Caraman"

- Simpozionul Naţional

„Valorile educaţiei —

educaţia valorilor, din

Antichitate pînă azi.

Abordări teoretice, soluţii

practice", ediţia a Vll-a

- Colocviul Naţional

Studenţesc “Mihai

Eminescu" ediţia a XLVIIa;

- Simpozionul

INTERCULTURALIA;

- Simpozionul Colloquium

Antiquitatis, ediţia a llla;

- Simpozion studentesc

„Ritratti anniversari" 2021;

- Colocviul Studenţesc

Hispanidades, ediţia a ll-a;

- Simpozionul lnternaţional

lnterdisciplinaritate

dialog multicultural (Lecturi

studenţeti), ediţia a X-a;

- “Rusia i România —

dialogul culturilor", în

cadrul căruia vor fi

organizate: concursul de

creaţie i traduceri „Emil

lordache", atelierele de

lucru, vizionări de filme

artistice si documentare,

... . . . I .

* Nivel tintăI Obiectiv planificat Realizat in
planificatI (cu mentionarea 2020 (daca pentru Acţ

Nr crt I indicatorilor care permit se poate
2021 atinger1 măsurarea gradului de masura sau

(pe fiecare
al obiectivului) esfima)

indicator)

7 8
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2Educaţie
formare
profesională

şi

1 .7.Valorizarea

diseminarea rezultatelor

cercetării

2.1. Promovarea ofertei

educaţionale a Facultăţii

de Litere prin implicarea

activă în atragerea

studenţilor din întreaga

ţară în noile condiţii ale

desfaurări i activităţi lor

didactice “la distanţă"

:.
S A ‘.•

Acţiuni planificate pentru
atingerea nivelului ţintă

expoziţii i lansări de carte;

- Olimpiada lnternaţională

Slova Rusă de promovare

a limbii i culturii ruse în

spaţiul unui alt idiom, ediţia

a Vll-a.

Găzduirea pe

instrumentele de social-

media ale facultăţii a

informaţiilor i link-urilor

spre prezentări ale

rezultatelor tiinţifice;

Difuzarea de informări cu

privire la rezultatele

tiinţifice în reţeaua de

parteneri academici i

economici.

Realizarea de conferinţe i

concursuri on-line, pentru

elevi i profesori;

Promovarea Planurilor de

învăţămînt i a Fielor de

disciplină, prin intermediul

social-media;

Participare la Zilele Porţilor

Deschise la UAIC, la

Târgul de Masterate;

Doctorate desfăsurate on-

Obiectiv planificat
(cu menţionarea

..

atorilor care permit
rea gradului de

al obiectivului)

.. Nivel ţintă
ReIiat in

planificat
2020 (dacă

pentru
sepoate

2021
măsura sau

(pe fiecare
estima) indicator)
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22.Atragerea de

studenţi străini

2.2.1. Număr de studenţi

străini (fără Erasmus)

2.2.2. Număr de

programe de lícenţă în

imbi străine

2.2.3. Număr de

programe de master în

limbi străine

2.4.Perfecţionarea

capacităţii i creterea

calităţii utilizării

tehnologiilor

resurselor informatice

în condiţiile realizării

activităţilor didactice

.. ‚.anificate per.
atingerea nivelului ţin

line.

Dezbateri i edinţe de

lucru virtuale/cu participare

la distanţă privind

sistemele de management

ale învăţării (LMS) i

sistemele de

videoconferinţă i live

‚ l Nivelţintă
Öbectv aIizat in i planificat(cu mentiort 2O (ć1aca j pentruicatoriIor care permit e poate i

2021graduiuí de sur
stima) Iator)

120 licenţă,
15 master

107 licenţă, 9
master

8

8

2.3.Activitate STOP Aplicare Proiectului ROSE:

ABANDON relaţionarea continuă i

Reducerea riscului de constantă prin

abandon universitar i intermediul tehnologiilor i

creterea promovabilităţii internetului — cu studenţii

prin dezvoltarea aflaţi în situaţii de

competenţelor academice vulnerabilitate.
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3.1. Cre$erea calităţii

serviciilor educaţionale

Întărirea criteriului

atractivităţii programelor

de studiu prin integrarea

constantă a rezultatelor

cercetării în conţinuturile

didactice i modernizarea

procesului de predare:

3.1.1. ĺmbunătăţirea

planurilor de învăţămînt

3.1 .2. Ameliorarea fiselor

disciplinelor

3.2.Corelarea

programelor de licenţă

masterat la

standardele universitare

europene i la nevoile

mediului de afaceri

Modificări

20%

Modificări

40%

edinţe detaliate la nivel

de colectiv i depar[ament,

cu par[iciparea conducerii

facultăţii.

Consultarea potenţialilor

angajatori i a asociaţiilor

profesionale pentru

identificarea competenţelor

la care doresc să răspundă

absolvenţii Facultăţii;

Pregătirea stagiilor de

practică prin solicitarea de

feed-back asupra

experienţelor de practică

atît din par[ea stiudenţilor

cît i a instituţiilor

organizatoare de practică

în vederea armonizării

ateptărilor;

ÇX .1

Obectv p t eahzat in Nivel ţ1
. . .: .‘ n1anificat ... S••

(cu mentionarea O (dacă ‘

indicatonlorcare perm oate ptru Acţiuni plani

msurarea graduIui de măsura sau 20 atirigerea niv

atiiigere aI obí ivului) estma)
- ‚..

: .

‘: • indic
.

on-line streaming

3.Asigurarea
calităţii
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Recunoaterea statutului

de organism partener al

UAIC prin publicarea pe

site-ul Facultăţii a listei cu

parteneri.

lntroducerea de programe

cu indice superior de

finanţare, respectiv

programe în limbi străine;

Fundamentarea ofertei

academice pe analize i

studii ale pieţei muncii,

nevoilor de formare ale

angajatorilor

absolvenţilor, analize de

cost-beneficiu.

Í .

ctv planificat
j

Realizat în
: jmenticnarea 2020 (dacă

rq care permit se poate
areagraduIui de măsura sau
JgorG aJ obiectivufui) estim :

Stabilirea de

lucrările de

studiilor de

master în

preocupările

care se

cercetarea;

teme pentru

absolvire a

licenţă i

acord cu

instituţiilor în

realizează

3.3.Consolidarea ofertei
educaţionale

Parteneriate Practica de specialitate a
interne .

studenţilor;

Parteneriate
Erasmus+
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4.Comunicare,

relaţii publice

i cooperaarea

cu mediul

economic,

social i

comunitatea

alumni
4.2.Creterea prezenţei

Facutăţii în viaţa socială

culturală a

comunităţii ALUMNI

Studenţi care

vor beneficia

de stagiu de

practică prin

Erasmus+

Actiţi

evaluare

nevoilor de

formare/dezvoltare a

resurselor umane ale

partenerilor din mediul

economic i social;

Adaptarea ofertei de

formare iniţială i continuă

şi a celei de cercetare-

dezvoltare a Facultăţii la

nevoile par[enerilor.

Dezbateri iniţiate,

moderate i diseminate de

colectivele Facultăţii;

Organizarea de

evenimente culturale i

tiinţifice comune cu

instituţii academice,

cultrale i ar[istice din lasi

şi din ţară (prin intermediul

tehnologiei i on-line).

!
(cu n

indicatorilor cart,
măsurarea graduIui de
atingere al obiectivului)

Nivel ţintă
planificat

pentru peiitru
iíţintă

comune de

şi identificare a4.1 .lnstituţionalizarea Studţi care

dialogului cu partenerii vor efectua
economici si sociali

practica de

specialitate

pe baza

contractelor

încheiate

5.1.Scăderea deficitului
State de funcţiuni judicios

bugetar
întocmite;

5.Buget,
patrimoniu, Optimizarea bugetului

Reducerea cheltuielilor

resurse umane
Facultăţii de Litere prin

materiale i a a altor tipuri

măsuri de eficientizare a
de cheltuieli, fără a afecta

cantitatea i calitatea
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6. Cooperarea
internaţională

Obiectiv planificat •

(cu menţionarea
indicatorilor care permit
măsurarea gradului de

.- şere al obiectivului)

procesului didactic

5.2.Reînoirea

echipamentelor utilizate

în activităţi didactice, de

cercetare şi

administrative

6.1 .Creterea

mobilităţilor

internaţionale a

studenţilor, cadrelor

didactice i personalului

administrativ

Planificarea ierarhizată a

fazelor de înlocuire si/sau

actualizare;

ldentificarea de linii de

finanţare naţională i

internaţională i aplicarea

pentru finanţarea

achiziţiilor;

Atragerea de sponsori din

mediul economic.

Dezvoltarea reţelelor de

parteneri ERASMUS+ i

SEE i crearea de noi

reţele în ţări partenere;

Dezvoltarea parteneriatelor

şi mobilităţilor francofone,

bazate pe liniile de

finanţare ale AUF;

Dezvoltarea parteneriatelor

şi mobilităţilor bazate pe

liniile de finanţare ale

DAAD, Fulbright, CEPUS

etc.

Utilizarea acordurilor i

finanţărilor existente pentru

.vr

Realizat în
2020 (dacă
se poate

măsura sau

estima)

Nivel ţntă
planificat

pentru
2021

pe fiecare
.indicator)

activităţilor.

o modalităţi
de predare
Erasmus +

outgoing

o modalităţi
de predare
Erasmus +

incoming

56 modalităţi
de studiu

Ersamus +

outgoing

1o modalităţi
de studiu

Ersamus +

incoming

2
modalităţi

de predare
Ersamus +

outgoing

2 modalităţi
de predare
Erasmus +

incoming

70
modalităţi
de studiu

Ersamus +

outgoing

20
modalităţi
de studiu

Ersamus +

incoming
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eIţintă

Acţiuni planificate
atíngerea nivelul

componenta de mobilitate

a personalului administrativ

(cu impact asupra

dezvoltării profesionale);

Accesarea liniilor de

finanţare disponibile pentru

participarea la manifestări

tiinţifice externe;

Diversificarea activităţilor

de cooperare cu parteneri

externi existenţi

(adăugarea de

componente ale cooperării

centrate pe cercetare la

cele de mobilitate existente

deja).

v

ŕ

Obiectv planificat
(cu mentianarea

indicatonIor care permit
măsurarea graduĺui de

A atingere aI obiectivului)

6.2.Organizarea de
Organizarea Cursului de

manifestări $inţifice i
vara România Limbă i

activităţi didactice În
civilizaţie;

parteneriate

internaţionale
Organizare de manifestări

tiinţifice.
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‘

lv. Monitorizarea implementării

ctve 1 lndicatori
Documentul Perîodicitate Persoane responsabile

‚ .. Ł de raportare a raportari pentru raportare

Cre$erea gradului de Calitatea i Raport Semestrial Decan, Prodecani,
. .. cantitatea Directori Departament

perfectionare a cercetarii . .

‚ producţiei
tiinţifice tiinţifice

Cre$erea gradului de Promovabili Raport Semestrial
. . tatea

perfecţionare profesionala

şi tiinţifică

Accesul la conferinţe i Punctaj Raport Semestrial Decan, Prodecani,
. . . .S conform Directori Departament

reviste de prestigiu in . .

grilei
vederea cresterii CNATDCU

punctajului în grila

CNATDCU

Creterea valorilor lndicatori Raport Semestrial Decan, Prodecani,
. . . de Directori Departament

conferintelor si granturilor . . ..

‚ ‚ vizibilitate
obţinute

Creterea prestigiului lndicatori Raport Semestrial Decan, Prodecani,
. . . . de Directori Departament

cercetatorilor implicati in . . ..

‚ vizibilitate
granturi

Creterea utilizării de către lndicatori Raport Semestrial Decan, Prodecani,
. .. . . .. de Directori Departament

comunitatea stiintifica a . . ..

‚ ‘ vizibilitate
rezultatelor obţinute de

cercetători

Eficientizarea procesului de Lista cu Raport Anual Decan, Prodecani,
.. .‚ S. angajatori Directori Departament
invatare reflectata in . .

‚ Administrator sef
creterea valorii de piaţă a

absolvenţilor i în economii

la buget

Eliminarea pierderilor Balanţa de Raport Anual Decan, Administrator ef
. . venituri si

financiare . . ‘

cheltuieli a
Facultăţii
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. t.j..

Prof.univ.dr.

1 noiembrie 2020

)N
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