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Preambul 

 
Planul Strategic al Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte definește direcțiile de 

dezvoltare pentru această perioadă, ținând cont de posibila dezvoltare a învățământului superior 
românesc și de evoluția Universității din Pitești ca instituție. 

 
Documentele care au stat la baza întocmirii planului strategic sunt: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 
- Carta Universității din Pitești 
- Programul managerial al rectorului Universității din Pitești 
- Programul managerial al decanului Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

 
CAPITOLUL I: Context strategic 

 
Contextul european 
Strategia Lisabona, adoptată de Consiliul European în martie 2000, stabilea ca scop 

principal transformarea Uniunii Europene în cea mai dinamică și competitivă economie a lumii, 
capabilă să facă față cu succes unor contracandidați precum Statele Unite, Japonia sau China. 
Obiectivul urma să fie atins printr-o creștere economică susținută de o rată mare de ocupare a 
forței de muncă și de o extraordinară coeziune socială. România a adoptat această strategie din 
mers, în 2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană. La nivelul UE însă această strategie nu 
și-a atins scopul. În 2011 Europa nu se situează pe locul I în economia mondială, ba mai mult chiar 
a fost afectată substanțial de criză. 

În martie 2010 Consiliul European a prezentat proiectul unei noi strategii economice a 
Uniunii Europene, menită să înlocuiască agenta Lisabona. Agenda Europa 2020 are în vedere trei 
noi formule de creştere economică: 1.Creşterea economică inteligentă (consolidarea cunoaşterii, 
inovaţie, educaţie, informatizare); 2.Creşterea economică durabilă (creşterea eficienţei şi a 
competitivităţii); 3.Creşterea economică inclusivă (participarea sporită pe pieţele mici, noi abilităţi 
profesionale, diminuarea sărăciei). Prin această iniţiativă, Comisia doreşte să ajute UE să îşi 
atingă obiectivul în materie de ocupare a forţei de muncă stabilit pentru 2020: acela ca 75% din 
populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă. De asemenea, Agenda 
contribuie la îndeplinirea altor obiective ale UE: reducerea ratei abandonului şcolar sub nivelul de 
10% şi obţinerea unui procent de 40% de tineri cu studii superioare sau tehnice, precum şi 
reducerea numărului de persoane ameninţate de sărăcie şi excluziune socială cu cel puţin 20 de 
milioane.  

În acest context, universităţilor le revine rolul de a contribui esenţial la creșterea economică 
inteligentă prin consolidarea cunoașterii și inovație, precum și prin dezvoltarea competenţelor 
profesionale și personale ale absolvenților, astfel încât aceștia să se poată integra cu succes pe 
piața muncii. 

 
Contextul național 
În urma aplicării Legii Educației Naționale (Nr. 1/2011) și a actelor normativesubsecvente 

acesteia (metodologii, norme metodologice, regulamente) s-a realizat clasificarea universităților din 
România in trei categorii: universități decercetare avansată și educație, universități de educație și 
cercetare științifică și universități centrate pe educație.  
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Universitatea din Pitești se situează în prezent în categoria universităților publice centrate 

pe educație, dar are potențialul uman și resursele materiale necesare pentru a deveni o 
universitate de educație și de cercetare științifică de prim rang în Regiunea Sud-Muntenia. În acest 
sens, se impun măsuri susținute pe toate planurile managementului universitar și în toate 
facultățile în vederea promovării în a doua categorie de universități românești într-un timp cât mai 
scurt. 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte se va înscrie activ în acest proces, 
propunându-și să-și aducă o contribuție esențială la creșterea calificativului universității prin măsuri 
susținute la nivelul: asigurării calității procesului de educație, creșterii vizibilității cercetătorilor și 
publicațiilor științifice, instituirii învățământului centrat pe student, creării de parteneriate durabile și 
funcționale cu mediul socio-economic local și regional. 
 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte are misiunea de a oferi tinerilor o formare 
personală și profesională de nivel european (misiunea de educație) precum și de a reevalua stadiul 
actual al cunoașterii științifice și de a produce idei noi și cu aplicativitate la nivel regional și național 
în domeniile de cercetare științifică acreditate (misiunea de cercetare științifică). 

 
Contextul intern 
 
Din 2016, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 654/2016 pentru modificarea și completarea 

HG nr. 376/2016 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii 
universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016/2017, s-a creat 
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, încadrată în noua structură a Universității din Pitești.  

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte face parte din Universitatea din Piteşti, universitate de 
stat ce funcţionează în baza legislaţiei din domeniul educaţiei şi a celorlalte reglementări legale din România. 
Universitatea din Piteşti îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie, într-un spaţiu universitar propriu, cu 
un buget format din sumele alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării  şi din sume provenite din surse 
proprii. 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte este o instituţie de învăţământ superior, cercetare, 
asistenţă de specialitate şi formare continuă, integrată în Universitatea din Piteşti şi se identifică în prezent 
prin: 
(1) denumire: FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE; 
(2) sediu: str. Aleea Şcolii Normale, nr. 7, cod 110254, Piteşti, jud. Argeş, România; 
(3) site oficial: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-teologie-litere-istorie-si-arte; 
pagina Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie și Arte poate fi accesată pe site-ul Universităţii din Piteşti: 
www.upit.ro.  
(4) https://www.facebook.com/Facultatea-de-Teologie-Litere-Istorie-si-Arte-Pite%C8%99ti-Romania-
111883157382649  
 În prezent Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte gestionează 7 programe de studii de licenţă 
și 9 programe de studii de master  

În anul universitar 2021-2022, în cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie și Arte sunt înmatriculaţi 
la învăţământul cu frecvență 965 de studenți, din care: 
- 563 de studenţi la programele de studii de licenţă; 
- 294 studenţi la programele de master. 

În structura organizatorică a FTLIA sunt incluse 3 departamente: Departamentul Limbă, Literatură, 

Istorie și Arte, care gestionează programe de studii din domeniile Filologie, Istorie, Muzică și Artele 
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spectacolului; departamentul Limbi Srăine Aplicate, care gestionează programe de studii din domeniul 
Filologie, și Departamentul Teologie, care gestionează programele de studii din domeniul Teologie şi Arte 

vizuale.  
Secretariatul facultăţii este format din două entități: Secretariat pentru studenţi şi Secretariat 

decanat. . Departamentele sunt conduse prin Consiliul Departamentului şi cuprind colectivele de cadre 
didactice care predau preponderent la programele de studii universitare gestionate. În Regulamentul de 

organizare şi funcţionare este descrisă structura academică şi administrativă a facultăţii.  
 

În cadrul facultății funcționează trei centre de cercetare, acreditate intern – Centrul de Cercetare 
Istorică, Arheologică și de Patrimoniu Gheorghe I. Brătianu,  Centrul de Cercetări asupra Imaginarului 

IMAGINES şi  Centrul de Studii Teologice Aplicate. La acestea se adaugă Centrul de limbi străine 

LOGOS, acreditat intern, toate având regulament şi organigramă proprie.  
În plus, în structura UPIT funcționează, sub egida AUF, Centrul de Reușită Universitară, care are ca 

fondatori cadre didactice titulare ale Departamentului Limbă și literatură, Istorie și Arte (vezi https://cru-
eco.auf.org/?page_id=46). 
 
 

CAPITOLUL II: COMPONENTA EDUCAȚIE SI CERCETARE 
 
1.1. Introducere  
Procesul de predare-învăţare este principalul proces ce se desfăşoară în facultate, alături 

de cel de cercetare. Menirea facultății este în primul rând de a pregăti personal calificat pentru 
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, de a pregăti cetăţeni activi, responsabili, cu 
potenţial ridicat de implicare în dezvoltarea regională și chiar națională. 
 

1.2. Scopuri strategice  
 
Scopul strategic 1. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare - învăţare şi evaluare 
academică la nivel licenţă și master 
 
Strategii specifice:  
- Elaborarea şi aplicarea de metode moderne de predare-învăţare adecvate domeniilor specifice 

ale științelor socio-umane.  
- Formarea unor competenţe specifice adecvate noului stadiu de dezvoltare a cunoaşterii în fiecare 

domeniu de studii pentru studenţii facultății.  
- Formarea unor competenţe transversale pentru studenţii facultății, care să ridice gradul de 

adaptare al absolvenţilor la piaţa muncii şi să îmbunătăţească gradul de inserţie al acestora.  
 
Obiectivul 1: Formarea continuă şi îmbunătăţirea prestaţiei personalului didactic  

Indicatori de performanţă:  
- număr de cursuri (și credite – acolo unde este aplicabil) de formare continuă profesională 
absolvite de personalul didactic 
- număr de module de perfecţionare pedagogică absolvite de personalul didactic 
- rezultatele evaluării anuale a prestaţiei cadrelor didactice de către studenţi, colegi și directorul de 
departament 
- gradul de acoperire al disciplinelor cu cursuri publicate de către titularii de disciplină 
- gradul de acoperire a lucrărilor de laborator cu caiete de laborator de către asistenți 



 

 5

Str. Aleea Scolii Normale, nr. 7, cod 110254 

 Piteşti, Jud. Argeş, România 
tel/fax:  40 - 348 – 453300, 0348 453 301 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

    UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

   FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 

 
Obiectivul 2: Formarea deprinderilor practice ale studenților  

Indicatori de performanţă:  
- numărul de acorduri de practică încheiate raportat la numărul de studenți al fiecărul program de 
studii  
- numărul total de studenţi cuprinşi în grupuri de cercetare 
- numărul total de studenți cuprinși în parteneriate pentru corelarea competenţelor absolvenţilor cu 
cerinţele pieţii forţei de muncă 
- numărul de stagii de tip ”internship”  
 
Scopul strategic 2: Ajustarea programelor educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei forţei 
de muncă  

In vederea atragerii unui număr mai mare de studenţi se impune adaptarea programelor de 
studii la modificările socio-economice rezultate prin evoluţia demografică a populaţiei şcolare, 
dinamica economică zonală, modificările cererii/ofertei pe piaţa forţei de muncă.  

De asemenea, o dimensiune deosebit de importantă trebuie să o capete programele de 
pregătire continuă (Life Long Learning). 
 
Strategii specifice:  

- dezvoltarea programelor de pregătire profesională continuă (Life Long Learning)  
- dezvoltarea spiritului inovativ, antreprenorial al studenţilor facultății 
- dezvoltarea gândirii orientate spre rezolvarea problemelor practice  
- dezvoltarea unor programe masterale atractive și cu capacitate mare de inserție a absolvenților 

pe piața muncii 
 
Obiectivul 1: Diversificarea ofertei de programe  
Indicatori de performanţă:  

- număr programe de licență și masterat unice în zonă (Sud-Muntenia) sau în ţară 
- număr de programe de formare continuă  

 
Obiectivul 2: Adaptarea la cerinţele pieţei forţei de muncă  
Indicatori de performanţă:  

- număr de absolvenţi angajaţi în decurs de 1 an de la absolvirea studiilor  
- număr de absolvenţi inseraţi în domeniu pe piaţa forţei de muncă  
- număr de ofertanţi de locuri de muncă în intervalul 3-5 ani de la absolvirea studiilor  
- număr programe de formare continuă a adulţilor acreditate/an  

 
Obiectivul 3: Formarea absolvenților ca cetăţeni activi civic  
Indicatori de performanţă:  

- procentul de seminarii/lucrări practice în cadrul planului de învățământ 
- procentul de aplicaţii în subiectele de examinare  
- procent de studenţi cu activităţi în ONG-uri  
- procent de studenţi care participă la programele de sport în echipă  

 
Obiectivul 4: Amplificarea ponderii studiilor masterale  
Indicatori de performanţă:  

- procent de studenţi înscrişi la masterat 
- număr de programe de masterat acreditate 
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Scop strategic 3. Internaţionalizarea studiilor în FTLIA 
Consiliul FTLIA își va concentra resursele pe diversificarea ofertei educaționale în vederea 
internaționalizării studiilor, prin inițierea de programe de studii în limbi străine (engleză, franceză, 
germana) și a programelor comune de studii în context european (de tip joint degere sau double 
degere).  
 
Obiectivul 1. Diversificarea ofertei educaţionale în vederea internaţionalizării studiilor  
Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi inițiate parteneriate cu universități europene și se va 
stimula aplicarea în competițiile de proiecte europene și de cooperare internațională. 
Indicatori de performanţă:  

- numărul de programe oferite în limba engleză şi în alte limbi de circulaţie internaţională  
- numărul de masterate atractive organizate în cooperare internaţională  
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COMPONENTA CERCETARE 
 

2.1. Introducere  
Activitatea de cercetare în FTLIA trebuie să acopere trei componente fundamentale: a) 

cercetarea fundamentală şi aplicativă; b) dezvoltarea (generarea prin cercetare de produse şi 
servicii prototip inovative) şi (3) inovarea (implementarea în mediul socio-economic a serviciilor şi 
produselor inovative).  
 

2.2. Scopuri strategice  
 
Scopul strategic 1: Creșterea vizibilității cercetătorilor din Teologie, Litere, Istorie și Arte 
Obiectivul 1: Înființarea unei reviste științifice de înaltă ținută și includerea lor în cel mai 
scurt timp posibil în bazele de date internaționale 
Indicatori de penformanță: 

- numărul de reviste științifice înființate 
- nivelul de clasificare al revistelor 
- numărul de specialiști reputați din străinătate membri în colectivele de redacție ale noilor 

reviste 
 
Obiectivul 2: Organizarea unor conferințe internaționale  
Indicatori de performanță: 

- numărul de conferințe internaționale organizate 
 
Scopul strategic 2: Dezvoltarea resurselor umane pe linia de cercetare  
 
Obiectivul 1: Implementarea unor programe de formare continuă pentru cercetare științifică 
pe domenii fundamentale, cu atragerea unor profesori formatori de prestigiu din țară și 
străinătate.  
Indicatori de penformanță: 

- numărul de programe de formare continuă pentru cercetare științifică 
 
Obiectivul 2: Sprijinirea implicării cercetătorilor în parteneriate pentru proiecte de cercetare 
inițiate de universități cu experiență și institute de cercetare. 
Indicatori de penformanță: 

- numărul de proiecte de cercetare depuse în parteneriat în competițiile FP7 
- numărul de proiecte de cercetare câștigate în parteneriat în competițiile FP7 
- numărul de proiecte de cercetare depuse în parteneriat în competițiile naționale 
- numărul de proiecte de cercetare câștigate în parteneriat în competițiile naționale 
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CAPITOLUL III: Propuneri și măsuri de managent academic 2020-2024 

 

      OBIECTIVELE STRATEGICE ALE FACULTĂŢII DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
 

1. Redresarea programelor de studiu licenţă şi master din facultatea de Teologie, Litere, 
Istorie şi Arte 

2. Dezvoltarea serviciilor de educaţie şi de formare profesională. Organizarea de cursuri, 
servicii pentru societate. 

3. Dezvoltarea serviciilor culturale 
4. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice 
5. Reintegrarea cu mediul socio-economic local şi regional 

 

I. Resurse umane. Programe de studiu. Calitatea educației.  

 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.  

1.  Reactivarea programului Teologie pastorală reprezintă o prioritate, dar nu ține de actul 

managerial al decanului. Se impune reactivarea programului de Teologie Pastorală cu un 

număr minim de studenți – maxim 40  

2. Autorizarea unui program de Limbaj Mimico-Gestual – licență;  

Aceste două obiective nu pot fi realizate fără concursul larg al cadrelor didactice de 

la Teologie. Acestea, alături de factorii de decizie interni trebuie să găsească calea de 

rediscutare cu Patriarhia Română, având în vedere că în Argeș ființează cea mai veche 

Mitropolie a Țării Românești, iar acceptarea chiar și a unui număr minim de studenți pentru 

relansarea formației de studiu Teologie Pastorală reprezintă o cauză comună a 

Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului și a Universității din Pitești; autorizarea unui nou 

program de studiu din domeniul teologie, rămâne o necesitate, în condițiile în care 

Arhiepiscopia și Patriarhia vor refuza acordarea relansarea teologiei pastorale.  

3. Susținerea programului de licență Artele spectacolului (Actorie), autorizat în anul 2016 și 

care trebuie să obțănă acreditarea în anul universitar 2022-2023; În acest sens alocarea de 

către Consiliul de Administrației a unui număr suplimentar de locuri subvenționate pentru 

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte; 

4. Autorizarea unui nou program din domeniul Arte – Interpretare muzicală – având în 

vedere că acesta lipsește din oferta educațională a marilor universități; 
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5. Reformarea programelor de licență și master existente, printr-o consultare cu directorii 

de departament și cadrele didactice, pentru ca acestea să corespundă cererii de pe piața 

forței de muncă. Programele de limbi străine trebuie regândite în așa manieră încât să vină 

în întâmpinarea dorinței elevilor; 

6. Alocarea unui număr mai mare de locuri subvenționate pentru programele de studiu 

licență și master, care formează specialiști în domeniul științelor umaniste – Teologie, 

Litere, Istorie, Arte. Aceste specializări trec astăzi, la nivelul tuturor instituțiilor de 

învățământ superior, printr-o lipsă de candidați, care se îndreaptă spre domenii ce asigură 

mai ușor un loc de muncă; Identificarea în Universitatea din Pitești a domeniilor 

fundamentale și salvarea lor printr-un plan de lungă durată rămâne la latitudinea Consiliului 

de Administrație și a Senatului;  

7.  Menținerea și dezvoltarea Școlii Doctorale, lărgirea acesteia prin afilierea unor noi cadre 

didactice și extinderea ei în domeniul Istorie și Arte; 

8. Menținerea acreditării specializării ce urmează să intre în evaluare ARACIS în perioada 

2020-2024; 

9. Lansarea unui site care să permită studenților descărcarea în format pdf. a cursurilor 

aferente specializărilor din facultate.  

10. Redresarea financiară a facultății impune atragerea de noi cadre didactice asociate, 

având un grad ridicat de recunoaştere la nivelul cercetării ştiinţifice din România şi 

străinătate.  

11. Identificarea unor soluții pentru realizarea unor programe în cotutelă cu universității din 

străinătate, ceea ce va duce la creșterea atractivității acestor domenii; 

 

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

facultății 

 

a. Realizarea unei consultări cu directorii de departament pentru identificarea 

soluțiilor de consolidare financiară a facultății prin atragerea de fonduri din mediul 

socio-economic;  

Pornind de la această consultare vom putea rediscuta planul de măsuri propus în 

continuare și oportunitatea implementării acestora. 
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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. Inființarea 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) 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. Inchierea de parteneriate 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 

   

Măsurile propuse la această dată sunt: 
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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 permanente 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 unor concerte în aer liber, în Pitești, Curtea de Argeș, Rm. Vâlcea, 

Câmpulung, Slatina, cu promovarea Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte; 

2. Oragnizarea unui festival de arte/muzică/teatru/muzică bisericească; 

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

4. Organizare unor expoziții de arheologie și istorie prin contractarea MNIR – ex. Aurul și 

argintul dacilor; 
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5. Organizarea unor acțiuni de promovare în preuniversitar prin prezența cadrelor didactice 

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

Universitatea la Liceu (cursuri de limbi străine, atelire de creație, ateliere de muzică, 

ateliere de arheologie, ateliere de consiliere); 

6. Organizarea 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; 

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

chestionarelor sau a unor proceduri și regulamente) prin prezența cadrelor didactice la 

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 termen 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 nivelul 

tuturor competiţiilor organizate de diversele instituţii sau organisme româneşti sau 

europene;  
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3. Obligativitatea tuturor cadrelor didactice tinere, deţinătoare ale unei diplome de doctor, de a 

depune în etapa următoare cel puţin un proiect de bursă postdoctorală la orice nivel 

academic în ţară sau străinătate, ceea ce ar conduce implicit și la o creștere a veniturilor 

acestora; 

4. 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; 

5. Încurajarea participării cadrelor didactice universitare la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale; 

6.  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; 

7. Dezvoltarea sectorului relații și parteneriate internaționale prin semnarea de noi acorduri de 

colaboare cu universități din străinătate, schimb de studenți, proiecte Erasmus; 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DECAN, 

Conf.univ.dr. Constantin-Augustus Bărbulescu 

 


