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1. Cadrul general
Comunicarea cu studenţii reprezintă nucleul practic şi pragmatic al comunicării
educaţionale, constituind esenţa însăşi şi vehiculul secvenţelor procesului de învăţământ.
Acest tip de comunicare presupune o perpetuă interacţiune între profesor şi studenţi,
indiferent că este vorba de predare, învăţare, evaluare şi chiar proiectare didactică.
Stretegia Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept privind comunicarea cu
studenţii a fost formulată având în vedere:
1. interesul strategic propriu şi misiunea Facultăţii - promovarea unei instituţii de
învăţământ superior centrată pe student;
2. necesitatea şi oportunitatea promovării unei imagini corecte a Facultăţii pe baza
principiului transparenţei informaţiilor de interes public şi a informaţiilor utile
publicului ţintă;
3. accentul deosebit de important pe care Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale îl
pune pe transparenţă şi pe asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor
instituţiilor de învăţământ din Romania, prin comunicarea periodică şi adecvată a
acestora;
4. paradigma evaluării de către organisme de evaluare a calităţii din ţară şi din
străinătate în vederea clasificării instuţionale şi a ierarhizării programelor de studii
şi a departamentelor, paradigmă bazată pe accesul direct şi de la distanţă la
informaţiile privind realizarea misiunii acestora.
2. Obiective strategice:
 crearea condiţiilor pentru realizarea unui feed-back permanent şi eficient
din partea studenţilor;
 creşterea numărului de studenţi din ţară şi din străinătate prin folosirea
intensivă a mijloacelor specifice şi diseminarea informaţiilor utile
publicului ţintă;
 diversificarea instrumentelor de lucru pentru a se putea realiza o politică de
promovare a imaginii pozitive şi comunicare permanentă.

3. Instrumente şi mijloace specifice:
 Instrumente de lucru:
a) Pagina web a Facultăţii este instrumentul principal de comunicare a informaţiilor de
interes public şi a informaţiilor utile publicului ţintă;
Informaţiile afisate pe site trebuie să fie corecte, necontradictorii, complete şi bine
organizate.
b) Pentru realizarea feed-back-ului se va utiliza o pagină de socializare, de exemplu
Facebook;
c) Platforma de e-learning facilitează comunicarea dintre presonalul didactic cu studenţii.
Accesul în acest sistem informatic se face securizat, pe bază de nume de utilizator şi
parolă. Sistemul permite depozitarea de suporturi de curs şi seminar în format electronic,
contruirea de chestionare cu corectare automată etc
 Materialele informative:
a) Afise, postere si bannere;
b) Brosuri de prezentare;
c) Ghiduri ale programelor de studii;
d) Pliante de prezentare si fluturasi de popularizare a ofertei academice;
e) Videoclipuri;
f) Galerii foto;
g) CD sau DVD de prezentare.
 Mijloace de informare:
a) Organizarea anuală a unei zile a porţilor deschise;
b) Întâlniri periodice între îndrumătorii de an şi studenţi;
c) Interacţiunea permanentă dintre şefii de grupă şi directorii de departament prin
intermediul unor grupuri pe discuţii pe Internet.
 Mijloace de colectare, înregistrare, acţiune şi generare a feedback-ului cu privire la
activitatea didactică şi condiţiile de viaţă oferite în spaţiul universitar:
a) Chestionar de evaluare a satisfacţiei studenţilor - activitatea didactică;
b) Chestionar de evaluare a unei discipline;
c) Chestionar de evaluare a satisfacţiei studenţilor - activitatea de secretariat;
d) Chestionar de evaluare a satisfacţiei studenţilor - activitatea de îndrumare.
Prezenta strategie a fost analizată şi aprobată în şedinţa Consiliului FSED, din data de
12.06.2017.
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