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PLAN STRATEGIC
2012-2016

Facultatea de Litere din cadrul CUNBM îşi asumă pentru perioada 2012-2016 o strategie
complexă, care să aibă în prim plan creşterea atractivităţii programelor de studii şi, implicit,
creşterea capacităţii de absorbţie de studenţi. Ne propunem, în acelaşi timp, creşterea calităţii
personalului didactic în ceea ce priveşte predarea, cercetarea şi interacţiunea cu studenţii şi
mediul social. Dezvoltarea sistemului de relaţii internaţionale şi naţionale, atragerea de fonduri
sunt alte aspecte prioritare ale managementului facultăţii.
I. Activitatea didactică
Strategia facultăţii în această direcţie trebuie să ţină cont de realităţile şi dificultăţile acestei
perioade, la nivel naţional, dar mai ales la nivel local. Cel mai important aspect de care trebuie să
ţinem cont este curba demografică, implicit scăderea numărului de absolvenţi ce se pot înscrie la
admiterea din vară. De asemenea, vom avea în vedere concurenţa pe care ne-o fac facultăţile de
profil, de stat sau private. Nu putem să nu ţinem cont de procentul foarte mic al elevilor care
promovează examenul de bacalaureat, dar şi de contextul ecomonic al judeţelor pe care le vizăm:
Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Sălaj.
Pentru a preîntâmpina toate aceste lucruri, avem în vedere o serie de obiective precum:
a. Îmbunătăţirea ofertei de specializări, în acord cu criteriile ARACIS, atât în ceea ce
priveşte programele de licenţă, dar şi cele de masterat, dar mai ales adaptarea programelor de
studii la specificul dezvoltării profesionale impus de fiecare domeniu de studiu în parte. Avem în
vedere şi creşterea atractivităţii procesului didactic prin desfăşurarea unor cursuri şi seminarii
interactive, centrate pe student/masterand. Se va explora oportunitatea de creare de noi
specializări, ţinând cont de posibilitatea de angajare de cadre specializate, evaluarea numărului
probabil de candidaţi, obţinerea de locuri suplimentare la admitere (în aşa fel încât aceste locuri
să nu fie luate de la specializările existente), dar şi refacerea dublelor specializări, ce s-au dovedit
a fi funcţionale şi profitabile din punct de vedere financiar mulţi ani de-a rândul. Şcolile
doctorale trebuie să fie capabile să absoarbă un număr mai mare de doctoranzi, pe numărul mai
mare de locuri ce ne vor reveni în cadrul ierarhizării naţionale a universităţilor. Pentru a
compensa pensionarea mai multor profesori de renume din facultate, vor trebui încurajaţi cât mai
mulţi oameni să obţină abilitarea şi dreptul de a conduce doctoranzi.
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b. Îmbunătăţirea activităţii de predare prin racordarea programele de licenţă şi master
la modele naţionale şi internaţionale. Introducerea de discipline noi, precum şi modernizarea
metodelor de predare-învăţare şi actualizarea trimiterilor bibliografice; prin achiziţii de cărţi;
prin schimburi internaţionale etc.) Avem în vedere reglementarea relaţiei profesor-student cu
organizarea unor întâlniri periodice în care să fie programate consultaţii şi sesiuni de întrebări şi
răspunsuri în legătură cu activitatea didactică şi problemele generate de planurile de învăţămînt,
de fişele disciplinelor, de accesul la bibliografie etc.
c. Antrenarea studenţilor atât în activităţile de predare, cât şi de cercetare, granturi,
schimburi, burse de performanţă, conferinţe.
d. Organizarea unor strategii de practică de teren în funcţie de specificul
specializărilor, la care să participe studenţi, masteranzi şi cadre universitare din ţară şi din
străinătate, aceasta pentru că ne propunem să susţinem un învăţământ care să pună accent şi pe
deprinderile practice, nu doar pe teorie.

II. Imaginea Facultăţii de Litere
Atractivitatea facultăţii depinde în bună măsură de prestigiul şi de imaginea pe care aceasta o are
în mediul social. Pentru o îmbogăţire constantă a caestei imagini, avem în vedere:
a. Noul Site al Facultăţii şi al Departamentelor să fie în permanenţă actualizat, oferind
mediului economic, social, dar mai ales potenţialilor candidaţi informaţii cât mai atractive şi cât
mai diverse, aceasta pentru că la generaţiile actuale de tineri mijloacele de comunicare
electronică ocupă primul loc.
b. Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a ofertei educaţionale şi distribuirea
acestora în special în Maramureş, Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Sălaj, dar şi în alte judeţe din
Transilvania.
c. Organizarea de deplasări: inspecţii de grad, porţi deschise, şcoli de vară etc., care să
ne permită să ne facem cunoscută oferta unui public cât mai larg şi diversificat.
d. Dezvoltarea colaborărilor cu Inspectoratele şcolare din cele 4 judeţe, Camerele de
Comerţ, Centrele de dezvoltare regională în vederea organizării unor activităţi comune.
e. Participarea membrilor Facultăţii de Litere la întâlnirile cu elevii din licee şi cu
profesorii la: practică, concursuri şcolare, manifestări ştiinţifice, olimpiade, festivităţi de
încheiere a studiilor liceale, ocazie cu care se vor distribui diplome şi distincţii elevilor merituoşi
şi seva prezenta oferta Facultatii de Litere;
f. Prezenţa în mass media vizuală şi scrisă, cu prezentări ale programelor de studiu,
prezentări ale diferitelor activităţi ale facultăţii etc.

III. Organizare şi administraţie
a. Consolidarea actualei organizări a Facultăţii pe Departamente.
b. Menţinerea tuturor domeniilor de licenţă şi de masterat, dar şi încercarea de
dezvoltare a acestora pentru o suprapunere cât mai mare peste cererea de pe piaţa muncii
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c. Avem în vedere în viitorul apropiat o politică de recrutare de noi cadre performante,
în acord cu nevoile de personal ale fiecărui departament, dar în relaţie cu balanţa
financiară a facultăţii, având ca şi criteriu fundamental asigurarea unei stări de confort şi
de siguranţă cadrelor universitare angajate pe termen nelimitat. Toate aceste lucruri vor fi
în deplină concordanţă cu criteriile de excelenţă ARACIS. Un rol important îl va avea
motivarea tinerilor să obţină Abilitarea, pentru a putea primi mai mulţi doctoranzi în
vederea micşorării deficitului bugetar al facultăţii. De asemenea, vor trebui căutate noi
forme de finanţare a studenţilor, prin fonduri structurale (de tipul burselor doctorale
POSDRU), granturi CNCS, colaborări cu alte instituţii, parteneriate locale şi naţionale
etc.

IV. Activitatea de cercetare
Cercetarea individuală şi de grup, prestaţia ştiinţifică a cadrelor didactice dintr-o facultate
influenţează ierarhizările şi clasificările naţionale şi internaţionale, aduce 30% din buget, dă
calitatea şi prestigiul facultăţii. În acest sens avem în vedere următoarele obiective:
a. Stimularea centrelor de cercetare din facultate.
b. Sprijinirea proiectelor de orice tip şi încurajarea colegilor să se implice ca membri
sau în calitate de coordonatori în diferite proiecte naţionale şi internaţionale, care să asigue şi
vizibilitatea facultăţii în acelaşi timp.
c. Cooperarea dintre centrele de cercetare şi de consultanţă ce vor funcţiona în cadrul
Facultăţii de Litere şi altele similare din ţară şi din străinătate, concretizată în organizarea de
conferinţe naţionale şi internaţionale în comun ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, publicarea
de volume în cooperare, traduceri de lucrări si publicarea acestora la edituri de prestigiu,
încurajarea şi organizarea de stagii de predare sau de cercetare.
d. Sprijinirea organizării de conferinţe internaţionale în cadrul Facultăţii
e. Obţinerea/menţinerea de acreditări CNCS, BDI şi finalmente ISI pentru revistele
academice performante din Facultate, care aduc punctaj în evaluările şi ierarhizările naţionale şi
internaţionale.
f. Încurajarea publicării de volume în străinătate şi România şi de articole în reviste
cotate ISI, BDI, CNCS.
g. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale, prin participarea la programe de cercetare în
consorţii sau parteneriate cu universităţi din Uniunea Europeană, dar şi din alte ţări.
h. Încurajarea mobilităţilor atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice titulare.

V. Management, administraţie
Decanatul Facultăţii de Litere, CUNBM îşi propune şi îşi asumă stimularea şi punerea în
evidenţă a contribuţiilor fiecărui departament, centru, specializare, cadru didactic sau
administrativ. De asemenea, îşi propune: eficientizarea activităţii administrative şi de gestiune,
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continuarea procesului de implicare a reprezentanţilor studenţilor în activităţile administrative
care îi vizează (cămine, acordare de burse, tutorat, contestaţii examene şi probleme de etică ale
studenţilor etc.)

VI. Finanţe, bază materială
a. Avem în vedere consolidarea balanţei financiare. Ne aflăm într-o perioadă deosebit de
dificilă, nu ne propunem creşteri spectaculoase, dar, în momentul relaxării crizei, Facultatea de
Litere va trebui să aducă sporuri bugetare, care să permită intrarea pe un plus financiar. Bugetul
va putea fi sporit prin lupta permanentă pentru creşterea coeficienţilor de bugetare pe student în
primul rând.
b. Ne propunem în continuare dotarea cu aparatură electronică, mobilier, consumabile şi alte
lucruri necesare: administrarea adecvată a spaţiilor didactice şi de cercetare; modernizarea
sălilor de curs şi de seminar existente; asigurarea materialelor şi mijloacelor didactice necesare
dotării tuturor sălilor de curs şi de seminar; dezvoltarea si înnoirea permanentă a fondului de
carte de specialitate ale colectivelor din facultate; dezvoltarea colaborării cu Biblioteca
judeţeană prin valorificarea fondului de carte şi prin organizarea de acţiuni ştiinţifice şi cultural
comune.

VII. Transparenţa actului decizional
Ne propunem:
a. Asigurarea funcţionării transparente a Facultăţii de Litere, promovarea valorilor
profesionale şi a celor specifice spiritului academic;
b. Stabilirea unor relaţii profesionale ample, bazate pe principiul dinamismului şi deschiderii,
ale încrederii, dedicaţiei şi reciprocităţii;
c. Accesul tuturor la învăţământ superior de calitate precum şi asigurarea condiţiilor
corespunzătoare de studiu pentru studenţi, astfel încât aceştia să finalizeze studiile fără
dificultăţile generate de situaţia lor socială sau economică;
d. Susţinerea şi apărarea intereselor Facultăţii de Litere în Senatul Universităţii şi la toate
nivelele de conducere ale UTCN, la Ministerul Educaţiei si la nivelul organelor regionale;

Decan,
prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu
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