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Premize -

Universitatea  din  Piteşti  a  reuşit  în  etapa  2016-2020  să  intre  în  rândul  instituţiilor

academice româneşti cu grad înal de încredere şi totodată să-şi stabilizeze poziţia în regiune.

Două dintre programele Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte au fost evaluate în

timpul vizitei ARACIS, care a condus la obţinerea gradului înalt de încredere: Istorie şi Artă

Sacră. 

Creşterea vizibilităţii  Universităţii  a putut fi cunatificată şi prin menţinerea unui trend

ascendent la admitere, în condiţiile scăderii numărului absolvenţilor de liceu.

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte era considerată la momentul 2016 una dintre

structurile cu cel mai mare risc de destabilizare. Patru aspecte ne încadrau într-o zonă de risc

major: 

- Lipsa coeziunii interne şi riscul unor conflicte între cadrele diactice; 

- Numărul mic de studenţi şi lipsa atractivităţii programelor de studiu;

- Deficitul financiar excesiv, cauzat între altele şi de numărul mare de cadre didactice

arondate unui număr foarte mare de programe de studiu; 

- Problemele  de  managemnt  intern ale  unor  programe  de  studiu  (desfiinţate  sau

existente)  – Teologie Pastorală  şi  Muzică (acte  de studiu,  registre  matricole,  taxe,

probleme de secretariat);

O analiză justă şi coerentă,  a gradului de îndeplinire a Planului managerial  (2016-

2020),  dar şi depăşirea celor 4 mari  probleme menţionate mai sus, o lăsăm la latitudinea

Comisiei de Concurs pentru alegerea viitorului Decan. 

Prezentul PLAN MANAGERIAL 2020-2024 porneşte de la ideea că facultea a depăşit

situaţiile  iminente  de  risc  şi  bazândune  pe  profesionalismul  colegilor,  interesul  pentru

cercetare şi  dorinţa  tuturor  de a deveni  o facultate  competitivă putem gândii  un program

comun, care să ne consolideze poziţia şi să ne scoată din zona roşie a deficitului financiar. 



Trei  deziderate  stau la baza mandatului  2020-2024: sustenabilitate,  dezvoltare  și

vizibilitate. 

Capitolul I.

Situația actuală a actuală a Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Resursa umană şi calitatea procesului de învăţământ comparativ 2016/2020

Situația resursei umane la 1 octombrie 2016/2020

Nr.
crt.

Nr.  c.d.
titulare

Structura personalului didactic titular
Prof. Conf. Lectori Asist.

Departamente 

1 Teologie 21 18 3 2 8 5 6 8 4 3

2 Limbă  şi  lit.
Istorie si Arte

21 35 3 - 11 14 7 13 - 8

3 LSA 22 22 - - 8 10 13 11 1 1

4 Istorie 7 - - - 3 - 4 - - -

5 Arte 11 - 1 - 4 - 2 - 4 -

Total facultate 82 75 7 2 34 29 32 32 9 12

Au părăsit sistemul 5 profesori şi 5 conferenţiari. 
Numărul de lectori a rămas egal.  
Au intrat în sistem 3 asistenţi. 

Numărul total de studenți înmatriculați la 1 octombrie 2016/2020 

Departamente Număr total de Studenti Programe
licenta

Programe
master

Doctorat 

Teologie 126+127=253 84+183= 267 2 1 6 4 -

Limbă şi lit. 242+134=376 210+98=308 4 2 8 2 1 1

LSA 78+11=89 76+32=98 1 1 1 1 -

Istorie 73+30=103 86+31=117 1 1 1 1 -

Arte
(Muzică/Artă
sacră/Teatru)

63+32=95 66+34+48+27=175 2 3 1 1 -

582+334=916 597+378=975 10 8 18 9 1 1



 Depatamentul de Teologie:

- Programul  de  Teologie  Pastorală   nu  a  primit  dreptul  de  a  școlariza  nici  în

intervalul  2016-2020.  Păstrând  o  perspectivă  realistă,  putem  afirma  că  acesta

depinde de factori externi, funcționând cu o dublă subordonare; 

- Programul Teologie – Asistență Socială a depăşit cu bine situaţia crtică în care se

afla, obţinând acreditarea şi corectând probleme legate de ponderea diciplinelor în

planul de învăţământ; 

- Artă  sacră,  programul  de  licență  cu  cele  mai  mari  șanse  de  dezvoltare  din

departamentul  de  Teologie  a  fost  acreditat  în  domeniul  Arte  vizuale;  Acesta

beneficiază de avantajul unei subvenții mari, iar perpectivele de dezvoltare îi oferă

șanse reale în viitor; 

- Numărul de cadre didactice din acest departament este de 18, a scăzut cu 3 faţă de

2016 şi  se  va diminua  cu alte  3  cadre  didactice  până în  iunie  2021.  Normele

acestora se bazează în special  pe orele  programelor  de master funcționale.  S-a

diminuat mult presiunea datorată excendentului de cadre didactice. Numărul de

studenți înmatriculați se menţine în acelaşi trend ca în 2016. 

 Departamentul Limbă și Literatură, Istorie şi Arte

- Un departament nou, faţă de 2016, cu un număr mare de titulari;

- Un program de studiu nou – Teatru – artele spectacolului;

- Un viitor program de studiu Limbajul semnelor româneşti – în curs de autorizare; 

- Deficitul financiar s-a diminuat, prin pierderea a 2 profesori şi un conferenţiar; 

- Numărul de studenţi înmatriculaţi la programle de studiu din domeniul filologie

este încă mic, ceea ce reflectă încă o lipsă de atractivitate a acestora;

- Programul  Muzică funcționează  în  condiții  bune  și  este  sustenabil,  în  aceeași

măsură și programul de master; Programele din domeniul  arte  beneficiază de o

subvenție/student  net  superioară  celorlalte  programe  din  domeniul  științelor

umaniste, ceea ce le oferă sustenabilitate;

- Numărul de cadre didactice este deficitar, programele bazându-se pe asociați; 

- Programul de licență Teatru autorizat în prezent a început să funcţioneze începând

cu anul 2017;

- Există un singur program de licență funcțional, la care se adaugă un program de

master; 



- Programul de licenţă a reuşit să-şi crească atractivitatea, atingând cifra maximă de

şcolarizare. Programul de master este încă deficitar, urmând să intre în acreditare

şi să se încerce schimbarea titulaturii şi a planului de învăţământ;  Cifrele ultimilor

ani arată că aceste programe nu pot depăși 25-30 de studenți la licență, 15-20 la

master; 

 Departamentul Limbi Străine Aplicate:

- Există  un singur  program de  licență  şi  un  singur  program de  master.  Cadrele

didactice ale acestui departament au norma formată din ore sosite prin comandă de

la programele de licență din UPit. 

- Numărul de cadre didactice este mare comparativ cu programele funcționale de la

nivelul departamentului, se înregistrează şi o scăderea permanentă a numărului de

ore aferente limbilor străine din planurile de învățământ ale celorlalte specializări; 

Numărul departamentul a fost redus de la 4 la 3, prin reorganizarea din 2017. Există

un număr de 75 titulari,  la un numâr de 975 studenţi înmatriculaţi şi cu taxe plătite la zi.

Deficitul  financiar  se  menţine,  dar  a  scăzut  faţ  de  2016,  cu  toate  creşterile  salarizle

înregistrate.  Acest  lucru  se  datorează  pe  de-o  parte  scăderii  numărului  de  profesori  şi

conferenţiari,  iar  pe  de  altă  parte  creşterii  subvenţiei,  prin  obţinerea  gradului  ridicat  de

încredere. 

Centrele  de  Cercetare  existente  au  fost  comasate,  3  ditre  ele  susţin  proiecte  sau

reuşesc să atragă fonduri. 

Facultatea  desfăşoară şi  un proiect  de tip  ROSE, cu scopul scăderii  numărului  de

studenţi care abandonează studiile. 

Dotări materile

Facultatea de Teologie,  Litere,  Istorie  și  Arte beneficiză  de un spațiu  suficient  de

mare, atât în locația de la Pitești, cât și în aceea de la Rm. Vâlcea. Din punct de vedere al

dotării spațiilor de învățămât se impun numeroase reamenajări. 

În 2016 remarcăm o lipsă a căldurii în spaţiile de învăţămât.Pe parcusul anului 2017

această situaţie a fost rezolvată, prin montarea unui număr suplimentar de calorifere. Cu toate

acestea clădirea este una veche și lipsită de orice tip de izolație  termică.  Există spații  cu

umiditate ridicată și igrasie. 



Dotările  suport  pentru  activitatea  didactică,  calculatoare,  videoproiectoare,  table

magnetice  sau  obișnuite,  imprimante,  internet  sunt  deficitare,  învechite  sau  lipsesc  cu

desăvârșire în cea mai mare parte a spațiilor facultății. 

Propuneri și măsuri de management academic 2020-2024

Etapa 2016-2020 a permis realizarea unor reforme şi consolidarea unor programe de studiu,

cu toate acestea rămân la stadiul deziderat o serie de probleme:

- Raportul venituri/cheltuieli se menţine negativ; 

- Lipsa unor proiecte de cercetare sau de alt tip, care să susţină veniturile UPit;

- Lipsa de implicare în activitatea de cercetare, dar şi în activitatea curentă a unor cadre

didactice;

- Insuficienta promovare a programelor de studiu din facultate;

- Lipsa  unui  program  web  de  gestionare  a  relaţiei  cu  studenţii:  catalog  electronic,

platformă cu notele obţinute etc; 

Măsurile luate în intervalul 2016-2020 trebuie continuate. 

- Menţinerea trendului aşcendent din perpectiva creşterii  prestigiului  programelor  de

studiu din facultate; 

- Atragerea de fonduri suplimentare prin realizarea de proiecte cu finanţare europeană;

- Realizarea  unor  investiţii  în  infrastructura  facultăţii  –  modernizarea  spaţiilor  de

învăţământ; 

- Menţinerea acreditării  programelor  de studii  din facultate  şi  autorizarea/acreditarea

celor  două  programe  de  licenţă  noi:  Teatru,  Limbajul  semnelor  (ultimul  fiind  în

stadiul  depunerii  documentaţiei  RNCIS/ARACIS  –  program  unic  în  sistemul  de

învăţământ universitar românesc); 

- Menținerea și dezvoltarea Școlii Doctorale,  lărgirea acesteia prin afilierea unor noi

cadre didactice și extinderea ei în alte domenii de tip umanist;

Pornind de la premiza că cele patru mari domenii: TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI

ARTE sunt fundamentale pentru viitorul Universității din Pitești, propunem Consiliului de

Administrație,  Senatului,  Consiliului  Facultății  un  set  de  măsuri  ce  vizează  consolidarea

facultății și a programelor de studiu aferente acestor domenii. 



I. Programe de studiu. Resurse umane. Calitate.

1. Autorizarea programului de studiu Limbajul semnelor româneşti – limba română,

unic în peisajul academic românesc; 

2. Reluarea, în funcţie de realităţiile specifice domeniului teologie, discuţiilor pentru

reactivarea programului Teologie Pastorală, în limita unui număr minim de locuri;

3. Menţinerea  acreditării  programelor  de  studiu,  sustenabile,  din  toate  domeniile

gestionate de facultate; 

4. Acreditarea  domeniilor  de  master  din facultate:  teologie,  filologie,  istorie,  arte

vizuale, muzică;

5. Consolidarea Şcolii doctorale şi dezvoltarea ei în toate domeniile gestionate de

facultate; 

6. Creşterea număprului  de titulari  – de preferat  asistenţi  – pentru programele cu

deficit: Muzică, Teatru, Artă sacră; 

7.

8. Responsabilizarea  cadrelor  didactice  din  perspectiva  raportării  activităţilor  de

cercetare şi a activităţii de lucru cu studenţii; 

II. Dezvoltarea  relațiilor  cu  mediul  socio-economic  și  consolidarea  financiară  a

facultății

Reluarea unor proiecte mai vechi – rămase la stadiul de propunere:

1.   realizarea  unor  ateliere  de  restaurare  frescă  și  pictură  pe  lemn,  cu  scopul

dezvoltării  sectorului  servicii  și  contractării  de  lucrări  cu  sprijinul  Arhiepiscopiei

Argeșului (semnarea unui acord de cooperare și susținere a Teologiei la Universitatea

din Pitești); Contractarea de lucrări de restaurare și conservare a picturii la Bisericile

și Mânăstirile din Argeș și Muscel;

2. valorizarea celor două centre de limbi străine prin implicarea acestora în servicii

oferite mediului socio-economic sau realizarea unei Școli de limbi străine care să se

adreseze atât mediului preuniversitar, cât și formării profesionale continue. În acest

sens, se propune intrarea în competiție  cu școli  private  care furnizează servicii  de

formare Uzinelor Dacia-Renault sau grupului Lisa, etc;

3. valorizarea Centrului de Cercetare Arheologică prin atragerea unor contracte cu

mediul  socio-economic,  lucrări  de cercetare arheologică,  descărcare de sarcină sau



evaluare arheologică; Semnarea unui acord ferm cu Muzeul Județean Argeș prin care

Universitatea  din  Pitești  este  partenerul  strategic  al  Muzeului  în  toate  acțiunile

acestuia; 

4. înființarea unei școli de muzică pentru tineri, susținerea prin contract a unor cursuri

de instrumente;

5.  contracte  cu mediul  administrativ  județean  (Consiliul  Județean  Argeș,  Consiliul

Municipal Pitești, Prefectura Argeş) și regional pentru realizarea unor albume de artă,

istorie, cultură argeșeană – Personalități argeșene, Biserici și mânăstiri din Argeș și

Muscel, Conace și case boierești din Argeș și Muscel,  etc. Instituțiile administrative

județene și locale trebuie să susțină învățământul superior, iar studiile de fezabilitate

din domniile culturale ar trebui realizate prin Universitatea din Pitești; 

6.  alte  tipuri  de proiecte  pentru realizarea  stagiilor  practicii  de specilitate,  resurse

umane, etc;

7.  strângerea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Argeș și lansarea unor programe

de formare continuă pentru profesori; 

8. menţinerea parteneriatelor cu Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Teatrul Al.

Davila,  Academia  Română,  ISJ  Argeș,  Consiliul  Județean  Argeș,  Primăria

Municipiului Pitești, etc;

III. Managementul facultății. Resurse materiale. Administrație și secretariat

Se impune realizarea unui inventar al spațiilor de învățământ deținute de facultate și a

resurselor  materiale  aferente  acestor  spații.  Acest  inventar  va  fi  realizat  în  perioada

următoare, urmând să propunem soluții de relocare a unor programe de studiu. 

La nivelul secretariatului va fi continuată organizarea activităţiilor curente, în aşa fel încât

studenţii să beneficieze de întreg suportul logistic necesar. La nivelul Universităţii se simte

nevoia unui program unic, informatizat, de acces a studentului la situaţia şcolară, taxe, burse

etc. 

Măsurile propuse la această dată sunt:

1. Izolarea  termică  a  corpului  B  al Universității  din Pitești  –  depunerea  unui  proiect

pentru realizarea acestui tip de izolație, care ar spori confortul studenților și cadrelor

didactice și care ar reduce substanțial consturile cu încălzirea; 

2. Restaurarea și conservarea, reabilitarea sălilor și birourilor, pornind de la principiul că

locul unde muncești trebuie să-ți ofere un confort sporit și să fie un mediu prietenos; 



3. Compartimentul Secretariat reprezintă interfața cu studenții ceea ce impune existența

unei relații foarte bune cu aceștia – din perspectiva noastră secretariatul decanului va

avea drept misiune și menținerea unei relații apropiate cu studenții;

4. Corespondența oficială a facultății (directorilor de departament, prodecanilor, etc) va

purta numărul de înregistrare și avizul Decanatului, evitându-se în acest mod dublarea

documentației sau existența unor mesaje contradictorii; 

5. Cooperarea cu Consiliul Facultății şi cu Departamentele;

 consultări permenente cu directorii de departament și prodecanul; 

 discuţii individuale şi în colectiv cu membrii departamentului, cu finalitate orientată

spre stabilirea de obiective individuale şi comune;

 delegarea unor responsabilităţi către membrii Consiliului Facultății pentru realizarea

planului de management şi dezvoltare;

 realizarea  unor  demersuri,  care  să  sensibilizeze  factorii  de  decizie  pe  linie

administrativă şi chiar politică,  la toate nivelele,  să sprijine dezvoltarea domeniilor

patronate de facultate; 

IV. Promovare și vizibilitate

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte are un specific umanist, iar acest lucru

reprezintă punctul forte pentru implicarea ei în viața cetății. 

Promovarea specializărilor facultății printr-un nou tip de comunicare, prin prezența în

cotidian. 

1. Organizarea unui festival de arte/muzică/teatru/muzică bisericească;

2. Realizarea unor acțiuni caritabile cu expoziții de icoană, pictură, etc;

3. Organizarea  unor  acțiuni  de  promovare  în  preuniversitar  prin  prezentța  cadrelor

didactice într-o serie de programe numite: Universitatea la Grădiniță – Universitatea

la Generală - Universitatea la Liceu (curusuri de limbi străine, atelire de creație,

ateliere de muzică, atelire de arheologie, ateliere de consiliere);

4. Realizarea unor Conferințe cu mari nume din domniul Teologiei, Literelor, Istorie și

Artelor,  conferințe  deschise  publicului,  mediatizate  și  cu  rol  de  promovare  și

implicare a Facultății în viața cetății/orașului;  Realizarea unor conferințe publice pe

teme  de  larg  interes  pentru  societatea  civilă  și  media  (dezvoltare  economică,

infrastructură, cultură, educație) – vocea Universității trebuie să se facă auzită;



5. Creșterea  calității  actului  educațional  în  mod real  (nu  doar  prin  raportări  pe  baza

chestionariilor sau a unor procedrui și regulamente) prin prezența cadrelor didactice

târguri de carte, proiecte expoziționale (Gaudeamus), lansări de carte la Bibliotecile

județene (Argeș, Teleorman, Olt, Vâlcea, Dâmbovița etc); 

V. Cercetare și relații internaționale

Domeniul  științelor  umaniste  nu  face  parte  din  cercetarea  strategică  așa  cum este  ea

definită astăzi, dar acest lucru ar trebui să stimuleze implicarea noastră în ceea ce însemană

umanism și societate. 

Consultarea  directorilor  de  departament  pentru  stabilirea  unor  priorități  în  domeniul

cercetării și realizarea unor colective interdisciplinare pentru implementarea unor proiecte pe

termne mediu și lung. Aceste proiecte trebuie devină prioritare pentru facultate. 

Definirea unei strategii comune la nivelul facultății prin implicarea și activarea centrelor de

cercetare (eventuala comasare, restructurare sau redefinire a actualelor centre din facultate).

1. Organizarea unor cursuri de perfecționare și obținerea acreditării pentru formarea de

specialiști în restaurarea și conservarea patrimoniului – pictură în frescă, carte veche,

ceramică,  metal; Aceste  cursuri  vor  beneficia  de  suportul  Centrului  de  aferente,

precum  și  de  suportul  laboratoarelor  de  fizică,  chimie  sau  bilogie  existente  în

Universitate;

2. Atragerea de fonduri prin implicarea activă în depunerea de proiecte de cercetare la

niveul tuturor competiţiilor organizate de diversele instituţii sau organisme româneşti

sau europene; 

3. Organizarea  sesiunii  anuale  de  comunicări  ştiinţifice  a  studenţilor  și  atragerea  de

sponsorizări pentru recompensarea participanților; Încurajarea organizării unor cercuri

ştiinţifice studenţeşti la fiecare specializare, asigurarea spaţiului de desfăşurare şi a

coordonării acestora de către cadrele universitare;

4. Încurajarea  participării  cadrelor  didactice  universitare  la  manifestări  ştiinţifice

naţionale şi internaţionale;

5.  Publicarea ritmică a revistelor facultăţii pentru revistele care încă nu au fost evaluate,

dar şi menţinerea calificativelor pentru cele deja evaluate și publicarea unei reviste în

format elctronic, care să poată fi indexată BDI;



6. Dezvoltarea  sectorului  relații  și  parteneriate  internaționale prin  semnarea  de  noi

acorduri  de  colaboare  cu  universități  din  străinătate,  schimb de  studenți,  proiecte

Erasmus;

Consideraţii  finale:  Planul  managerial  propus,  este  deschis  modificărilor  şi  adaptărilor

impuse de realităţiile viitoare, fie că vorbim de noi modificări legislative, fie că este vorba de

realităţi sociale, economice sau academice. De aceea, pentru implementarea ideilor cuprinse

în acest plan managerial, fiecare membru al facultății este chemat să-şi aducă contribuţia, să

le analizeze, îmbunătăţească şi în cele din urmă să le pună în practică. 

Pitești, 12 martie 2020

Conf. univ. dr. Constantin Augustus Bărbulescu


