Universitatea Babeş‐Bolyai
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE
Evaluarea Planului Operațional pentru anul 2014
1. CERCETARE
Obiectiv
1. Îmbunătățirea
prestației ştiințifice,
creşterea calității şi
relevanței cercetării

2. Creşterea surselor
alternative de
finanțare

Acțiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
a. creşterea numărului de publicații în
străinătate
b. creşterea numărului de studii publicate
în revista Studia racordate la
problemele prioritare din cercetarea
națională şi internațională

Cuantificarea
Obiectivului
10%

a.

creşterea numărului de granturi de
cercetare oferite de organisme
naționale şi internaționale
participarea la rețele internaționale de
cercetare şi la noile programele de
cercetare ale Uniunii Europene

‐ cel puțin câte un
grant important pe
catedră

integrarea rezultatelor cercetărilor în
activitatea de predare
integrarea masteranzilor şi
doctoranzilor în programe de cercetare
ale departamentelor

‐ la toate cursurile
‐ la toate
departamentele /
granturile

stabilirea clară a domeniilor de
cercetare în cadrul Facultății
relaționarea direcțiilor de cercetare din
Facultate cu cele ale UBB şi cu
prioritățile stabilite la nivel mondial
coordonarea obiectivelor acestor
centre, pe termen mediu şi lung, cu
obiectivele din Planul de Dezvoltare
Strategică al UBB 2012‐2015

‐ la toate centrele şi
institutele de
cercetare

b.

3. Creşterea
impactului activităților
de cercetare asupra
învățământului

a.

4. Perfecționarea
politicii de cercetare a
Facultății

a.

5. Monitorizarea
activității centrelor de
cercetare şi întărirea
sistemului de evaluare

a.

b.

b.

‐ la toate centrele şi
institutele de
cercetare din cadrul
Facultății

Cuantificarea realizării
obiectivului
‐ toate departamentele au
un număr semnificativ de
publicații
‐ s‐au publicat noi numere
din revista Studia seriile
Historia, Historia Artium şi
Philosophia, și alte reviste
(Chora, Colloquia, etc.),
parțial sau integral în limbi
străine;
‐ clasificarea revistelor în
BDI
‐ toate departamentele au
un număr semnificativ de
granturi
‐ Facultatea se situează in
topul clasamentului pe
Universitate din p.d.v. al
numărului de granturi CNCS
/ PN II
‐ la toate cursurile
‐ a crescut numărul de
masteranzi şi doctoranzi
implicați în programe
cercetare
‐ la toate centrele şi
institutele de cercetare (ex:
au fost câștigate mai multe
granturi UBB‐TC 2014)
‐ evaluarea și re‐acreditarea
centrelor de cercetare în
cadrul programului intern
de evaluare al SenatuluiUBB

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanțare
‐fonduri
extrabugetare

‐granturi
cercetare

Responsabil
‐Decanat
‐responsabili
programe

‐directori grant
‐redactori‐şefi Studia

‐Decanat
‐directori grant şi
centre de cercetare
‐granturi
cercetare
‐directori
departament
‐titulari cursuri

‐Decanat
‐directori centre de
cercetare
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a cercetării la nivelul
departamentelor și al
facultății

b.

îmbunătățirea canalelor de comunicare
între aceste centre, Facultate şi
Universitate

6. Dotarea cu
aparatură şi tehnică
performantă a
centrelor de cercetare
7. Cooperări cu alte
facultăți, universități şi
instituții din țară şi
străinătate

a.

identificarea necesarului de aparatură

a.

colaborarea cu facultățile de Istorie şi
Filosofie din consorțiul „Universitaria”
încheierea acordurilor de parteneriat şi
realizarea de schimburi de experiență
înființarea de colective de cercetare
comune
editarea de materiale comune

b.
c.
d.

‐ calculatoare
softuri

8.Amplificarea
participării Facultății
de Istorie şi Filosofie în
spațiul cercetării
naționale şi
internaționale

a.

organizarea de manifestări ştiințifice
naționale şi internaționale

‐ conferințe,
simpozioane,
colocvii, seminarii,
şcoli de vară

9. Mediatizarea
activității de cercetare

a.

publicare broşuri cu rezultatele
cercetării
prezentarea domeniile de interes şi a
rezultatelor cercetării pe pagina web a
Facultății, de către fiecare cadru
didactic şi departament

‐ o broşură pe
fiecare domeniu

b.

‐ evaluare externă: Istorie,
Filosofie, Științe Politice
sunt programe de studiu/
cercetare de tip A‐excelență
‐ achiziționarea de
calculatoare şi softuri
educaționale/de cercetare
‐ au fost înființate colective
de cercetare comune,
schimburi studenți
‐ se colaborează cu peste 50
de facultăți din Europa în
cadrul programului CLIONET
şi CEEPUS, şi cu SUA în
programul ATLANTIS
‐au fost organizate
seminarii, colocvii,
conferințe, simpozioane
naționale şi internaționale în
fiecare departament (vezi
programul)
‐ toate programele de studii
și granturile de cercetare au
pagini de prezentare pe
pagina web a Facultății

(vezi
Serviciul
granturi)

‐ 25.000 lei

‐ 1.000 lei

(vezi
Serviciul
granturi)

‐20.000
lei din
venituri
extra
‐19.500
lei spon‐
sorizări
‐

‐granturi

‐directori centre de
cercetare

‐granturi

‐Decanat
‐directori
departament

‐granturi
‐finanțări
internaționale
‐sponsorizări

‐Decanat,
‐directori
departament
‐directori grant

‐venituri
extrabugetare

‐Decanat
‐directori
departament
‐dir. grant, centre
cerc.

‐granturi

2. ÎNVĂȚĂMÂNT
Obiectiv
1.Continuarea corelării
curriculum‐ului la
standardele universitare
europene precum şi la
cerințele pieței de muncă

Acțiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
a.
b.
c.
d.

Corelarea programelor de studiu
3+2+3 (LMD)
evaluarea (internă şi externă) şi
întărirea specializărilor existente
introducerea unor noi specializări
atractive, la licență şi masterat
creșterea importanței practicii
profesionale

Cuantificarea
Obiectivului
‐ programe de studii
LMD la toate
departamentele
‐ 1 nouă specializare
la masterat

Cuantificarea realizării
obiectivului
‐ evaluarea externa a
programelor de studii în
cadrul programului de
evaluare ARACIS (15
programe de studii licență)

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanțare
‐buget

‐Decanat

‐buget,
resurse
extrabugetare

‐responsabili
programe de
studii

Responsabil
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2. Creşterea calității
procesului de predare‐
învățare, a nivelului de
competență şi
performanță a
absolvenților

a.

3. Atragerea unui număr
mai mare de studenți atât
din țară cât şi străini, la
toate nivelurile de studiu

a.

4. Introducerea în
continuare a unor cursuri
opționale de formare a
deprinderilor cognitive
(comunicare, tehnici de
învățare, etc.)
5. Extinderea utilizării
metodelor moderne IT în
procesul de predare‐
învățare

a. recrutarea personalului calificat care
să susțină aceste cursuri

‐ cel puțin 1 curs nou

a. continuarea dotării laboratoarelor
didactice cu aparatură performantă şi
soft educațional ‐ de cercetare
b. continuarea dotării laboratoarelor
multimedia

‐ computere desktop,
notebook
‐proiectoare digitale

6. Modernizarea formelor
de evaluare a
cunoştințelor studenților
la toate disciplinele

7. Extinderea aplicării
ECTS

b.

c.

b.

modernizarea şi actualizarea
conținutului cursurilor existente
elaborarea şi publicarea tuturor
programelor analitice ale
disciplinelor
dezvoltarea unor programe comune
(joint programs) cu universități
europene, la nivel Licență, Masterat
şi Doctorat
creşterea ofertei de cursuri în limbi
de circulație internațională
continuarea activității de prezentare
a programelor de studii ale facultății
în afara țării

a. evaluarea continuă a cunoştințelor în
cadrul seminariilor şi laboratoarelor
b. metode alternative de evaluare
(proiecte, teste);
c. evaluarea lucrărilor studenților de
către mai multe cadre didactice
a. flexibilizarea rutelor de studiu astfel
încât să poată fi recunoscute
creditele între facultățile
universității sau facultăți similare

‐ integral

‐ cel puțin 1 nou
program comun

10% din cursuri

‐ la toate cursurile

‐ la toate
specializările

‐ au fost elaborate şi afişate
online noile forme de
programe analitice ale
disciplinelor pentru licență
(anii 1,2, 3), pentru masterat
(anii 1, 2) şi pentru doctorat
(parțial)
‐ există un program de joint‐
master
‐ 1 masterat cu cursuri în
limba engleză (Relații
Internaționale)
‐ au fost prezentate (în limba
engleză) programele de studiu
la târguri universitare în
străinătate
‐ au fost introduse Seminarii
de cercetare (2 semestre) la
nivel Licență și la nivel Master
‐ curs Metode de cercetare la
Doctorat
‐4 computere notebook
(granturi, extrabugetar)
‐3 proiectoare digitale
(granturi)
‐ realizarea sistemelor
multimedia in cele 5 sali de
curs
‐ 1 Televizor LED pentru sala
Pall
‐ aceste forme de evaluare nu
sunt încă generalizate la toate
disciplinele

‐ realizat în cadrul UBB și
parțial realizat în cadrul
Consorțiului Universitaria

‐Decanat
‐titulari curs
‐directori
departament

‐5.000 lei

‐11.000 lei

‐5.000 lei

‐5.000 lei

‐ 5.000 lei

‐10.000 lei

‐ venituri
extrabugetare

‐Decanat

‐ venituri
extrabugetare
(taxă studii)

‐responsabili
masterat

‐buget

‐directori
departament
‐directori Scoli
doct.

‐venituri
extrabugetare

‐Decanat

‐granturi

‐directori
laborator

‐4.000 lei

‐Decanat
‐titulari cursuri

‐Decanat
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b.

8. Dezvoltarea studiilor
universitare de Masterat
şi Doctorat

a.

b.

c.
9. Perfecționarea
serviciilor oferite de CFCID

a.

b.
c.

10. Proiectare şi
implementare de
programe specifice de
educație a adulților

a.
b.
c.

din țară
folosirea experienței studenților şi
cadrelor didactice care au avut
mobilități Erasmus în universități
străine care aplică sistemul ECTS
întărirea profesurilor şi a
conducerilor de doctorat în domenii
neacoperite în prezent
creşterea numărului de programe
de masterat în limbi de circulație
internațională
creşterea numărului de doctorate în
cotutelă (națională şi internațională)
instruirea personalului de predare
CFCID asupra metodelor de predare
adecvate formei de învățământ la
distanță
extinderea grupului țintă al IDD:
categoria de vârstă 35‐55 ani
utilizarea tehnologiei moderne în
prezentarea suporturilor de curs,
dezvoltarea facilităților de e‐
learning
programe de formare continuă
alte programe de educație a
adulților
cursuri postliceale şi
postuniversitare

DECAN,
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA

‐ sunt 3 noi profesuri
‐ noi conducători de doctorat
(s‐au finalizat dosare de
abilitare)
‐ noi doctoranzi în cotutelă la
Istorie şi la Filosofie

‐buget

‐Decanat
‐directori
departament
‐cond. de
doctorat

1 curs

‐ parțial realizat

‐venituri
extrabugetare

10%

‐ toate cursurile sunt pe
suport informatic (CD‐ROM)

‐Decanat
‐Director CFCID
‐responsabili
specializări
CFCID

‐5%

‐5%

‐ toate cursurile

1 program nou

‐ este funcțional Portalul e‐
learning al CFCIDFR din UBB

‐ sunt 4 programe
postuniversitare de
perfecționare, specializare şi
reconversie in lb romana, fara
extensii)

‐fonduri
extrabugetare
‐Decanat

PRODECAN,
Prof. univ. dr. Dan Eugen RAȚIU
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