FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII PENTRU ANUL 2012
I.
ORGANIZAREA
FACULTĂŢII,
DEPARTAMENTE
DIDACTICE,
STRUCTURA PE DOMENII DE IERARHIZARE (PROGRAME DE STUDII
COMPONENTE)
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este formată din două departamente:
1. Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării;
2. Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine;
În cadrul Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării există
cinci colective:
1. Colectivul de Română;
2. Colectivul de Ucraineană;
3. Colectivul de Hispanistică;
4. Colectivul de Italiană;
5. Colectivul de Comunicare.
În cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine există trei colective:
1. Colectivul de Engleză;
2. Colectivul de Franceză;
3. Colectivul de Germană.
Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi de:
1. Secretariat;
2. Decanat.
I.1. Programe de studii de licenţă autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul
Limbă şi
literatură

Specializarea
Limba şi literatura română – O
limbă şi literatură modernă
(franceză, germană) (A) - zi
Limba şi literatura română – O
limbă şi literatură modernă
(franceză, germană) (A) - ID
Limba şi literatura română –
Limba şi literatura spaniolă
(A) - zi
Limba şi literatura română –
Limba şi literatura italiană (A)
- zi
Limba şi literatura franceză –
Limba şi literatura germană
(A) - zi
Limba şi literatura franceză –
Limba şi literatura engleză (A)
- zi
Limba şi literatura engleză –
Limba şi literatura germană /
Limba şi literatura română (A)
- zi
Limba şi literatura ucraineană
– O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) / Limba şi
literatura română (A) - zi

Durata
studiilor

Autorizare
Provizorie

Acreditare

Evaluarea
periodică

3 ani

HG 568/
28.07.1995

HG 696/
17.08.2000

ARACIS 4320/
23.06.2008

3 ani

HG 944/
29.08.2002

ARACIS
9918/ 07.12.2010

-

3 ani

CNEAA 2413/
18.12.2003

ARACIS 7989/
3.08.2010

-

3 ani

HG 676/
28.06.2007

ARACIS
nr.3322/08.05.20
12

-

3 ani

HG 568/
28.07.1995

HG 696/
17.08.2000

ARACIS 5334/
26.07.2008

CNEAA 1832/
13.07.2004

ARACIS 7973/
3.08.2010

CNEAA 1832/
13.07.2004

ARACIS
7298/
8.07.2010

ARACIS 4309/
23.06.2008

-

3 ani

3 ani

3 ani

HG 568/
28.07.1995
HG 696/
17.08.2000
HG 568/
28.07.1995
HG 696/
17.08.2000
HG 1215/
29.11.2000

Literatură universală şi
comparată – Limba şi literatura
română sau O limbă şi
literatură străină
(spaniolă/italiană/ germană)
(AP) - zi
Comunicare şi relaţii publice
Ştiinţe ale
(A) - zi
Comunicării
Limbi Moderne Limbi moderne aplicate (AP) zi
Aplicate
Studii americane (AP) - zi
Studii Culturale

ARACIS 3878/
05.07.2007

3 ani

CNEAA 2213/
03.11.2005
ARACIS 3878/
05.07.2007
ARACIS 4298/
23.06.2008

3 ani
3 ani
3 ani

-

-

ARACIS 2078/
11.04.2012

-

-

-

-

-

Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.2. Programe de studii de master autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul

Specializarea

Cultură şi civilizaţie britanică în contextul
globalizării (A) – zi
Didactica limbilor moderne (A) – zi
Hermeneutică şi ideologie literară (A) – zi
Limbă şi comunicare (A) – zi
Limbă şi
Literatură română în context european (A) – zi
literatură
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
(A) – zi
Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii
române (A) – zi
Teoria şi practica traducerii (A) – zi
Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

Durata
studiilor

Acreditare

2 ani

ARACIS 4338/23.06.2008

2 ani
2 ani
2 ani
2 ani

ARACIS 7277/08.07.2010
ARACIS 4338/23.06.2008
ARACIS 5538/30.09.2008
ARACIS 4338/23.06.2008

2 ani

ARACIS 5538/30.09.2008

2 ani

ARACIS 4338/23.06.2008

2 ani

ARACIS 4338/23.06.2008

I.3. Cursuri postuniversitare de perfecţionare
Denumire
Competenţă şi performanţă în limbi străine
(engleză/franceză/italiană/germană/spaniolă)

Durata studiilor
4 luni

Autorizare
MedC 41228/03.11.2004

I.4. Conducători de doctorat
Începând cu luna decembrie 2005, prin ordinele speciale ale Ministrului Educaţiei şi
Cercetării se atribuie Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel
Mare”, din Suceava, calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD) pentru domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie. În prezent, în cadrul
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, există 5 conducători de doctorat activi şi 3
profesori consultanţi:
Conducători de doctorat activi
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu
Prof. univ. dr. Albumiţa-Muguraş Constantinescu
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
Profesori consultanţi
Prof. univ. dr. Ioan Oprea
Prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu
Prof. univ. dr. Vasile Spiridon

O.M. 5658 / 12.12.2005
O.M. 5658 / 12.12.2005
O.M. 1805 / 20.08.2007
O.M. 4963 / 31.07.2008
O.M. 4963 / 31.07.2008

Literatura română
Literatura franceză
Limba română
Limba franceză
Literatura franceză

O.M. 5658 / 12.12.2005
O.M. 5658 / 12.12.2005
O.M. 4631 / 11.08.2010

Limba română
Limba română
Literatura română

II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prin misiunea şi obiectivele asumate,
completează în mod optim misiunea şi obiectivele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava,
instituţie universitară în care spiritul ştiinţific convieţuieşte cu cel tehnic şi cu cel umanist şi
contribuie la valorificarea şi exploatarea potenţialului uman din zonă.
1

Prin programele de studiu, Facultatea îşi propune să formeze specialişti în domeniul literelor,
al ştiinţelor comunicării, al limbilor moderne aplicate, al studiilor culturale, nu numai pentru zona de
nord a ţării, ci pentru întreaga ţară. Centru de iradiere ştiinţifică şi culturală pentru nordul Moldovei şi
Bucovina istorică, Facultatea îşi asumă (în contextul mentalităţii tradiţionaliste, uneori chiar
conservatoare a zonei) misiunea de a imprima un spirit modern, integrat opţiunilor contemporaneităţii,
în domeniile în care dispune de specialişti cu înaltă calificare.
Prin eforturile cadrelor didactice de prestigiu naţional de a modela studenţi în acest spirit,
Facultatea contribuie la formarea şi afirmarea unui climat cultural apt să promoveze în această zonă, atât
de complexă din punct de vedere cultural, etnic şi lingvistic, valorile umaniste naţionale şi universale.
Absolvenţii noştri activează în multe alte domenii competitive; unii s-au dedicat jurnalismului,
editării şi traducerii de carte, diplomaţiei, biblioteconomiei, managementului cultural, învăţământului
superior şi cercetării etc., adaptându-se pieţei de muncă din ţară sau din străinătate. În acest spirit al
eficienţei şi al competitivităţii îi pregătim şi astăzi pe studenţi. Facultatea asigură cadre cu pregătire
superioară necesare relansării şi dezvoltării continue a zonei. Prin specificul ei etno-lingvistic şi cultural,
Suceava este centrul universitar cel mai apt pentru pregătirea studenţilor români din Republica
Moldova, nordul Bucovinei şi Transcarpatia într-un climat spiritual integrator. Modelarea conştiinţei
naţionale şi europene este o preocupare constantă a întregului corp profesoral al facultăţii.
Pentru ca misiunea asumată să devină realitate, Facultatea îşi propune următoarele
obiective strategice:
• Respectarea exigenţelor şi opţiunilor reformei învăţământului superior românesc de azi.
• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economice şi pieţei muncii.
• Urmărirea integrării în standardele europene şi mondiale ale învăţământului universitar,
prin legăturile stabilite cu instituţii ştiinţifice, universităţi şi personalităţi din Franţa, Anglia, SUA,
Belgia, Spania, Germania, Polonia, Bulgaria, Cehia, Italia, Moldova, Ucraina.
• Promovarea şi adoptarea din mers a unor măsuri ce urmăresc constituirea unor structuri
didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare
profesională.
• Acordarea unei importanţe deosebite acelor domenii de cercetare fundamentale şi
aplicative considerate prioritare.
• Îmbinarea experienţei unor cadre didactice cu dinamismul unui corp profesoral tânăr, apt să
evolueze rapid pe linie profesională şi ştiinţifică şi să asigure autonomia didactică a facultăţii.
• Urmărirea creşterii permanente a eficienţei activităţilor desfăşurate şi impunerea în
peisajul zonal şi internaţional; facultatea va stabili legături de colaborare directă cu instituţii de
învăţământ şi cu instituţii culturale atât din zonă şi din ţară, cât şi din afara graniţelor ţării.
Activitatea didactică, de cercetare şi managerială se desfăşoară conform legislaţiei
specifice, prevederilor Cartei universitare şi planurilor operaţionale şi strategice ale Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.
III. SISTEMUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
III.1. Strategia în domeniul calităţii
Încă de la înfiinţare Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a stabilit ca pivot
principal al tuturor activităţilor profesional-educaţionale o dublă misiune: didactică şi de cercetare.
Obiectivele strategice sunt subordonate misiunilor specifice şi competenţelor variate asigurate prin
domeniile studiilor universitare de licenţă.
Domeniul Limbă şi literatură pregăteşte profesori, asistenţi de cercetare, cercetători,
consilieri, filologi, lingvişti, traducători, referenţi literari, secretari literari, funcţionari de stat,
funcţionari publici; domeniul Ştiinţe ale comunicării pregăteşte cercetători în institute de profil,
funcţionari public cu studii superioare; specialişti în comunicare şi relaţii publice (PR), specialişti în
media şi publicitate; analişti cultural, documentarişti, experţi în comunicare, consilier de imagine,
planificator strategic, purtători de cuvânt, mediatori, organizatori de protocol, brand manageri;
domeniul Limbi moderne aplicate pregăteşte referenţi, referenţi de specialitate, secretari,
documentarişti, traducători, experţi, asistenţi de cercetare, cercetători, filologi, funcţionari de stat,
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funcţionari publici, lucrători în companii mari şi mici, iar domeniul Studii culturale pregăteşte
analişti culturali, referenţi culturali, asistenţi de cercetare, cercetători etc.
Obiectivul principal al programelor educaţionale este continua preocupare pentru
conceperea, organizarea şi desfăşurarea întregului proces de învăţământ în conformitate cu
exigenţele şi imperativele ce decurg din procesul de reformă a şcolii româneşti actuale şi din
necesitatea compatibilizării cu standardele învăţământului universitar european, cu accent pe
îndeplinirea standardelor şi a indicatorilor de calitate.
Obiectivele comune ale tuturor programelor de studiu sunt:
• înzestrarea cetăţenilor Europei cu mijloacele necesare pentru a se putea adapta
mobilităţii internaţionale în vederea unei cooperări mai strânse, nu numai în domeniul educaţiei,
culturii şi ştiinţei, dar şi în domeniul comerţului, industriei şi turismului;
• promovarea înţelegerii şi toleranţei reciproce, respectarea identităţilor şi a diversităţii
culturale prin intermediul unei comunicări internaţionale mai eficiente;
• păstrarea şi valorificarea bogăţiei şi diversităţii vieţii culturale în Europa prin
intermediul unei cunoaşteri reciproce aprofundate a limbilor naţionale şi regionale;
• dezvoltarea considerabilă a capacităţii cetăţenilor europeni de a comunica între ei,
depăşind frontierele lingvistice şi culturale, printr-un efort de lungă durată, organizat şi finanţat de
organisme competente;
• evitarea pericolelor ce ar putea apărea ca rezultat al marginalizării celor care nu posedă
capacităţile necesare pentru a comunica într-o Europă interactivă.
• promovarea unor metode de predare a limbilor moderne care să consolideze
„independenţa gândirii, raţiunii şi a acţiunii combinate cu simţul responsabilităţii şi deprinderile
comportamentale de ordin social”.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării are misiunea de a asigura şi dezvolta
resursele şi instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei şi cercetării
ştiinţifice din domeniul umanist, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii
atât la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit
prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ
privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).
Misiunea asumată de facultatea noastră se concretizează în formarea de competenţe generale
şi specifice ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă, cu eficienţă imediată sau de perspectivă,
cum sunt: asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de specialitate, în
concordanţă cu stadiile actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil, cu noile principii şi cu
parametrii evaluativi cu care operează disciplinele fundamentale din fiecare domeniu în parte;
selecţionarea riguroasă, după criterii ştiinţifice a informaţiei, a cunoştinţelor utile procesului de
învăţare în scopul formării unor competenţe adecvate cerinţelor moderne ale instruirii şi educării
tinerilor, ca obiective prioritare pentru domeniile de licenţă; asigurarea unei interdependenţe între
pregătirea fundamentală şi cea de specialitate, proprii fiecărui domeniu de licenţă, astfel încât
studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism strict didactic şi limitat ca informaţie, ci
şi spre condiţia unui intelectual receptiv la orizonturi largi ale culturii şi cunoaşterii, ale comunicării
multilingvistice şi multiculturale, ale creaţiei artistice, ale culturii informaţiei şi comunicării.
Prin urmare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îndeplineşte o misiune care
cuprinde elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi
cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
II.2. Structura sistemului de calitate
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, departamentele şi Consiliul Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispun de structuri, politici, strategii şi procedee în vederea
asigurării unei calităţi corespunzătoare activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează o Comisie pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii educaţiei şi comisii pe programe de studii/departamente, care colaborează
permanent. Comisia promovează o cultură a calităţii privind valorile, normele şi activităţile
desfăşurate în spaţiul academic, pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate a activităţilor
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de predare, învăţare şi cercetare, pentru alinierea calitativă şi cantitativă la standardele unor
universităţi de prestigiu: optimizarea planurilor de învăţământ, actualizarea conţinutului ştiinţific al
cursurilor şi seminariilor, a planurilor de cercetare, a tehnologiei didactice, organizarea judicioasă a
formaţiilor de studiu, valorificarea experienţei altor universităţi în educaţie şi cercetare etc.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii educaţiei are un program de politici
centrate pe calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile de realizare, cu prevederi,
responsabilizări şi termene concrete. Politicile şi strategiile sunt activate şi aplicate de comisiile pe
programe de studii/ catedre, prin implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în activitatea
comisiilor, în optimizarea activităţii proprii, în îndrumarea studenţilor, în îndeplinirea programelor
educaţionale şi de cercetare ale facultăţii şi ale catedrelor.
II.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern
În anul 2012, la nivelul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-au respectat practicile şi
procedurile pentru realizarea auditului intern al calităţii, cu privire la sistemul de conducere a facultăţii.
S-a respectat planul operaţional şi cel strategic stabilit la nivel de facultate.
Personalul didactic auxiliar al facultăţii – secretariatul şi decanatul – şi-a îndeplinit
obligaţiile, deşi volumul de muncă a fost foarte mare.
III. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI REZULTATE ALE AUDITULUI
INTERN PENTRU:
III.1. Monitorizarea internă programelor de studii şi monitorizarea externă de către
specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor, absolvenţi
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se aplică riguros şi consecvent
Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui
program de studiu aprobat la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Regulamentul este asociat unui sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe bază de
informaţii şi date, care presupune evaluări şi optimizări periodice ale calităţii acestor programe, în
perspectiva viitoarelor evaluări externe.
Comisia de Audit Intern şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii educaţiei şi-au dat
avizul favorabil pentru raporturile de evaluare internă în de către ARACIS o serie de programe de studii:
1. Programe de studii universitare de licenţă în vederea evaluării periodice la 5 ani:
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană,
spaniolă, italiană) (ZI), Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă
(engleză, germană) (ZI), Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) / Limba şi literatura română (ZI);
2. Programe de studii universitare de licenţă în vederea autorizării provizorii: Limba şi
literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană) (ZI);
3. Programe de studii postuniversitare de masterat în vederea evaluării periodice la 5 ani:
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării (ZI); Limbă şi comunicare (ZI);
Literatura română în context european (ZI); Semiotica limbajului în mass-media şi
publicitate (ZI); Teoria şi practica traducerii (ZI).
III.2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de cercetare din
fiecare domeniu de ierarhizare
Conform procesului de ierarhizare a programelor de studii organizate de universitățile
acreditate din sistemul naţional de învăţământ, conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 şi prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, Domeniul
Filologie din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării face parte din categoria B, iar
Domeniul Ştiinţe ale Comunicării, din categoria D.
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Articole ISI (3 articole)
1. Balinisteanu, Tudor GODDESS CULTS IN TECHNO-WORLDS Tank Girl and the Borg,
in Queen JOURNAL OF FEMINIST STUDIES IN RELIGION Volume: 28 Issue: 1 Pages:
5-24 Published: SPR 2012
2. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, «Deux écrivains roumains à l’épreuve de la traduction
du conte français», dec. 2012 in revista TTR: traduction, terminologie, rédaction, Universite
de Concordia, http://www.uottawa.ca/associations/actcats/Francais/Revue_TTR/Revue_TTR.htm (indexată ERIH A).
3. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, «L’altérité dans le texte : entre report et emprunt, entre
occasionnel et durable», Palimpsestes, nr. 25, 2012, pp. 185-201, Presses Sorbonne
Nouvelle, Paris, indexată ERIH;
Articole publicate în reviste străine din fluxul principal de publicaţii indexate BDI (8 articole)
1. Costin, Claudia, Representations of tehe Feminine Monstruousness, în vol. Gender Studies
in the Age of Globalization, Addleton Academic Publishers(New York), Bucharest, 2011,
ISBN 978-1-935494-47-8, pp.122-131
2. Fînaru, Sabina, Un jurnal virtual, în Normă – Sistem – Uz: codimensionare actuală,
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu” (Chişinău – Suceava –
Cernăuţi), Ediţia a XI-a, Chişinău, 12-14 mai 2011, vol. II, p.367-372, USM, Chişinău,
2012, Republica Moldova, ISBN: 978-9975-71-216-3, ISBN: 978-9975-71-218-7
3. Măciucă, Gina, Chopping the Fuzzy Logic of the Active ↔ Passive Opposition in English Verbs,
în Linguistica Silesiana Vol. 32, publicată de Institute of English, University of Silesia,
Towarzystwo Autorów i Wydawków Prac Naukowych UNIVERSITAS (ISSN 0208-4228),
2012, pp 19-33; publicaţie indexată ERIH (v. ERIH Revised Lists 2011: Linguistics)
4. Măciucă, Gina, Glimpses of English Tempoaspectual Blends, în „Limbaj şi context”, Revista
de Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Nr. 1/2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 64-68, 75-80 şi ISSN 1857-4149,
revistă cat. A, v. http://www.usb.md/limbaj_context
http://www.usb.md/limbaj_context/reg.html
5. Măciucă, Gina, Pros and Cons of the English Voice,în „Limbaj şi context”, Revista de
Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Nr.
2/2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 64-68, 75-80 şi ISSN 1857-4149,
revistă cat. A, v. http://www.usb.md/limbaj_context
http://www.usb.md/limbaj_context/reg.html
6. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Enjeux et facettes de l’interculturalité dans la prose de Brina Svit,
Actes du colloque international «L’Interculturalité à travers la linguistique, la littérature et
la traduction», 29 mars 2012, ULIM, Chisinau, Rep. Moldova, p. 170 (cat. B)
7. Steiciuc, Elena-Brânduşa (autor): Iulian, Rodica: p. 429-430; Svit, Brina: p. 797-799, în Ursula
MATHIS-MOSER et Birgit MERTZ-BAUMGARTNER (dirs), Dictionnaire des écrivains
migrants de langue française. Passages et ancrages, Paris, Honoré Champion, 2012.
8. Steiciuc, Elena-Brânduşa (autor), Irina Mavrodin sau „centrul de aur” al francofiliei
romane, p. 369-374, în Elena PRUS (coord.), La liberté de la création au féminin. In
honorem Ana Gutu, Chisinau, Institutul de Cercetari Filologice si Interculturale, U.L.I.M.,
2012, ISBN 978-9975-101-72-1,
Lista publicaţiilor / volumelor colective FLSC publicate în anul 2012
1. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, Cuvântul - dinspre şi pentru oameni, Casa editorială
“Demiurg”, Iaşi, ISBN 978-973-152-254-8, 314p.
2. Constantinescu, Muguras, STEICIUC, Elena – Brânduşa (coord.), Atelier de traduction,
nr.17, ISSN 1584-1804, Editura Universitatii din Suceava, 2012, 202 p.
3. Diaconu, Mircea A., Cioran şi neputinţa de a fi altceva decît român, în Societatea
Scriitorilor Bucovineni, Sol Omnibus Luce, Antologie, Suceava, 2012, p. 188-194.
4. Diaconu, Mircea A., Heraldica şi humoristul. Cuvinte despre poezia lui Şerban Foarţă, în
Simona Popescu (coordonator), Şerban Foarţă – 70, Editura Paralela 45, 2012, p. 53-56.
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5. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică, Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 204 p., ISBN 978-973-23-2969-6
6. Diaconu, Mircea A., Mircea Streinul, în Dicţionarul Literaturii Române, Editura Univers
Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2012, p. 590-591.
7. Diaconu, Mircea A., Poeţi şi critici (în post-istorie), în Turnurile Ocolaşului Mare.
Antologia Grupului de la Durău, Editura Timpul, Iaşi, 2012, p. 5-19.
8. Diaconu, Mircea A., The Critical Spirit in ”România Literară” in 1989, in Memory,
Identity and Intercultural Comunication (Coord. Iulian Boldea), Edizioni Nuova Cultrua,
Roma, 2012, p. 135-146.
9. Fînaru, Sabina, Scrisoare despre estetica existenţei. Constelaţia lirei. Locum refrigerii, în Sol
omnibus lucet, Antologie realizată de Ştefan Alexandru Băişanu, Carmen Veronica Steiciuc,
Alis Niculică, Editura Lidana, Suceava, 2012, p. 215-221, ISBN: 978-606-8160-67-2
10. Gancevici, Olga, Matéi Visniec – parole et image, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012
(ISBN: 978-606-17-0102-5), 349 p. Avant.-propos de Jean-Pierre Longre.
http://www.casacartii.ro/detalii_1291_Matei-Visniec-Parole-et-image.html
11. Ilincan, Vasile, (colab.) Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie
cronologică, coord. Marian Petcu, Polirom, 2012, ISBN 978-973-46-3067-7, 1416 p.
12. Steiciuc, Elena-Brânduşa (coord.), Dignus est intrare, nr. 2, 2012, ISSN 2246-929 X ISSNL =2246 – 929 X, publicaţie a Asociaţiei culturale „Irina Izverna-Tarabac şi Irina
Mavrodin”, 97 p.(dosar „In memoriam Irina Mavrodin”)
13. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Fragments francophones, Préface de Michel Beniamino, ediţia a II-a,
Chişinău, Ed. Cartier, 2012, colecţia „Cartier educaţional”, ISBN 978-9975-79-761-0, 192 p.
14. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Horizons et identités francophones, Préface de Irina Mavrodin,
ediţia a II-a, Chişinău, Ed. Cartier, 2012, colecţia „Cartier educaţional”, ISBN 978-9975-79762-7, 262 p.
15. Steiciuc, Elena-Brânduşa, La francophonie au féminin, Avant-propos de Liliane Ramarosoa,
ediţia a II-a, Chişinău, Ed. Cartier, 2012, colecţia „Cartier educaţional”, ISBN 978-997579-763-4, 142 p.
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria B (13 articole)
1. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, „Défis de traduction d’un genre: l’autobiographie”, Atelier
de traduction, Editura Universităţii Suceava, nr. 18, p. 109-123.
2. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, „Style et registre de langue en traduction”, Echos des
études romanes vol. VIII, nr. 2, 2012, p. 15-26 (ERIH)
3. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, «Madame Bovary en roumain ou un siècle de traduction»,
in Atelier de traduction, 17, Ed USV, p. 53-69
4. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, 2012, Linguistica Antverpiensia, no. 9/2010 “Translating Irony,
Antwerp: University Press Antwerp”, in Atelier de traduction, 17, Editura Universităţii
Suceava, p. 185-191.
5. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, articolul „Une renversante histoire des traductions en
langue française”, Atelier de traduction, Editura Universităţii din Suceava nr. 18, 2012, pp.
45-58, indexată BDI;
6. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, interviul „Entretien avec Charles le Blanc”, Atelier de
traduction, Editura Universităţii din Suceava, nr. 17, 2012, pp. 13-24, indexată BDI;
7. Constantinescu, Albumiţa-Muguraş, interviul „Entretien avec Jean-Yves Masson”, Atelier
de traduction, Editura Universităţii din Suceava nr. 18, 2012, pp. 15-30, indexată BDI;
8. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Cinci versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Blajul
greco-catolic. Filiaţie şi originalitate (I), în revista „Transilvania”, serie nouă, revistă
editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, sub autoritatea Consiliului Judeţean
Sibiu, nr. 5-6/2012, p. 51-58; publicaţie indexată SCOPUS,
http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.html.
9. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Cinci versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Blajul
greco-catolic. Filiaţie şi originalitate (II), în revista „Transilvania”, serie nouă, revistă
editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, sub autoritatea Consiliului Judeţean
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Sibiu, nr. 9/2012, p. 33-39; publicaţie indexată SCOPUS,
http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.pdf.
10. Iacob, Niculina, Ioan Budai-Deleanu într-o lectură, pe alocuri, infidelă, în revista
„Transilvania”, serie nouă, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, sub
autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, nr. 10/2012, p. 23-31; publicaţie indexată SCOPUS,
http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.pdf.
11. Măciucă, Gina, Anglo-German Rivalries: an Attempt at Charting the Drift-Away from the
Common Ancestor and Accounting for Dissimilar Spread Patterns, în Analele Universităţii
din Craiova.Seria Ştiinţe Filologice.Lingvistica (ISSN 1224-5712), tom XXXIII, Nr. 12/2011, p 193-199, cat. B+ CNCSIS, inclusă in BDI www.fabula.org, www.ceeol.com,
http://journals.indexcopernicus.com şi ERIH (v. ERIH Revised Lists 2011: Linguistics)
12. Marian, Petru, „Mises en scène du présent chez Cristian Tudor Popescu”, Analele
Universităţii Ştefan Cel Mare, Seria Filologie, B, 2012, revista recunoscută CNCSIS şi
cotată categoria B+, ISSM 2069-6787, pp. 91-101;
13. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Quelques notes sur la traduction de la littérature érotique
francophone en Roumanie, après 1989 in Atelier de traduction, nr. 17, 2012, p. 25
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria C sau D / de
specialitate (50 articole)
1. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, L’Imaginaire Linguistique (IL) et l’environnement, in
ANADISS, «Dynamique de la langue et Imaginaire Linguistique», nr.13, Editura
Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.179-181;
2. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, L’Imaginaire Linguistique à l’intérieur de la diversité dans
la langue, in ANADISS, «Dynamique de la langue et Imaginaire Linguistique», nr.13,
Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.10-21;
3. Ardeleanu, Sanda-Maria, 2012, Présentation, in ANADISS, «Dynamique de la langue et
Imaginaire Linguistique», nr.13, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.7-9;
4. Coroi, Ioana-Crina, 2012, Considérations sur la dynamique de la langue littéraire
roumaine, ANADISS, « L'Imaginaire Linguistique et la dynamique des langues», nr.13,
Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.92-99;
5. Coroi, Ioana-Crina, 2012, Techniques de communication pour décoder la manipulation
discursive, ANADISS, « L'Imaginaire Linguistique et la dynamique des langues», nr.13,
Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.181-184;
6. Costin, Claudia, Lectura simbolică a Legendelor cosmogonice culese de Simion Florea
Marian, din Bucovina, în vol. Grigore Bostan-70.Probleme actuale de filologie română,
Cernăuţi-Herţa, Zelena Bucovina-Grupul editorial „Cuvântul”, 2011, ISBN 978-966-841029-7, pp.192-198s
7. Costin, Claudia, Riturile, elemente simbolice comunicaţionale, în mass-media din România
actuală, la CCRE, Timişoara, iunie 2012, în curs de publicare
8. Costin, Claudia, Valences sacrales du monstrueux dans les contes populairea roumanis, în
vol. Omul şi mitul, Editura Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava, 2011, ISSN 18437087, pp.164-168
9. Diaconu, Mircea A., Caragiale, contemporanul nostru, in „Vatra”, nr. 12, 2012.
10. Diaconu, Mircea A., I.L .Caragiale. Lumea ca enunţare şi realul himeric, în „Bucovina
Literară”, nr. 1-2 (251-251), ianuarie-februarie 2012, p. 54-55.
11. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Despre himeric în ţara paradoxului, în „Dacia
Literară”, nr. 1-2 (100-101) 2012.
12. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Lumea ca tehnică şi abisalitate, în „Convorbiri
Literare”, februarie 2012, nr. 2 (194), p. 42-45.
13. Diaconu, Mircea A., I.L. Caragiale. Materie şi sens, în „Conta”, nr. 9, 2012, p. 5-9.
14. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale. Lumea între adevăr şi realitate, în „Hyperion”, nr. 1-2-3
(213-214-215)/2012, p. 180-184.
15. Diaconu, Mircea A., Irina Mavrodin. Rostirea tăcerii, în „Convorbiri Literare”, iunie 2012,
nr. 6 (198), p. 56-58.
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16. Fînaru, Sabina, Limesul vidului şi preaplinul memoriei, în „Cronica”, Revistă menbră a
APLER Iaşi, nr. 1, 2012, p .10
17. Fînaru, Sabina, Mansarda literară, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 1-2, 2012, p. 71 , ISSN: 123-7167
18. Fînaru, Sabina, Cuvîntul ziditor, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 1-2, 2012, p. 71, ISSN: 123-7167
19. Fînaru, Sabina, Mărturii documentare, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 3-4, 2012, p. 86, ISSN: 123-7167
20. Fînaru, Sabina, Apocalipsa cu umor, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 3-4, 2012, p. 86 , ISSN: 123-7167
21. Fînaru, Sabina, Dialogul polifonic, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 3-4, 2012, p. 86-87, ISSN: 123-7167
22. Fînaru, Sabina, Jocurile minţii, în „Cronica”, nr. 2, 2012, Revistă membră a APLER, Iaşi, p .10
23. Fînaru, Sabina, Pastel: o viziune parodică, în „Bucovina literară”, Revistă editată de
Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 87-88, ISSN: 123-7167
24. Fînaru, Sabina, Agape filosofice, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 84, ISSN: 123-7167
25. Fînaru, Sabina, Rîsu'-plînsu' altfel, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 84-85, ISSN: 123-7167
26. Fînaru, Sabina, O estetică a macerării, în „Bucovina literară”, Revistă editată de Societatea
Scriitorilor Bucovineni, nr. 5-6, 2012, p. 85, ISSN: 123-7167
27. Fînaru, Sabina, O poetică a precarităţii, în „Conta”, nr. 11, 2012 , Piatra Neamţ, p. 226227, ISSN: 2067 – 7480
28. Fînaru, Sabina, Întoarcerea către lumină, în „Conta”, nr. 11, 2012, Piatra Neamţ, p.225-226,
ISSN: 2067 – 7480
29. Fînaru, Sabina, Apocrife la Cartea Facerii: Pastişă şi stenahorie, în „Bucovina literară”, Revistă
editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 9-10, 2012, p. 83-84, ISSN: 123-7167
30. Fînaru, Sabina, Umbra poetului şi «camera luminoasă», în „Bucovina literară”, Revistă
editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 11-12, 2012, p. 82-83, ISSN: 123-7167
31. Fînaru, Sabina, Noi cărţi, feţe şi prefeţe:Vasile Gh. Popa, în „Bucovina literară”, Revistă
editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, nr. 11-12, 2012, p. 83, ISSN: 123-7167
32. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Plângerea mănăstirii Silvaşului. O recitire actuală după
manuscris, în vol. Şcoala Ardeleană VI (Anuar); volum coordonat de Ioan Chindriş şi Niculina
Iacob; Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2012 (ISSN 2247 – 5249), p. 25-46.
33. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Un primat literar: Imitatio Christi a lui Thomas Kempis, în
trei variante româneşti la Blaj, în vol. Şcoala Ardeleană VI (Anuar); volum coordonat de
Ioan Chindriş şi Niculina Iacob; Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2012 (ISSN
2247 – 5249), p. 47-78.
34. Ilincan, Vasile, Contribuţia lui Pantelimon Halippa la afirmarea şi evoluţia presei românesti din
Basarabia, în Mass-media: între document şi interpretare. Studii şi cercetări de istorie a presei,
coordonator: Silvia Grossu, Centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012, p. 386387.(Congresul Internaţional de Istorie a Presei, ediţia a V-a, Chişinău, 27-28 aprilie 2012) .
35. Ilincan, Vasile, Contribuţia lui Pantelimon Halippa la afirmarea şi evoluţia presei românesti
din Basarabia (Contribution of Pantelimon Halippa to the Creation and Evolution of
Romanian Media in Bessarabia), în Mass-media: între document şi interpretare. Tezele
comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor la Congresul Internaţional de Istorie a Presei,
ediţia a V-a, coordonatori: Silvia Grosu, Maria Danilov, Centrul Editorial-Poligrafic USM,
Chişinău, 2012, p.204-205.
36. Manolache, Simona-Aida, “Bande dessinée et enseignement des humanités” in Le français à
l'université, 2012, Mise en ligne le: 17 décembre 2012,
http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=1419
37. Manolache, Simona-Aida, „L’enseignement/apprentissage du FLE en Roumanie: à la
recherche de la différence”, în colaborare cu Mariana Şovea, în Mélanges CRAPEL nr. 34,
număr special Enseignement/apprentissage du FLE/FLS à travers le monde. Un paradigme
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en construction, (coord. Emmanuelle Carette), Université de Lorraine 2012, pp. 45-58,
http://www.atilf.fr/MelangesCrapel (indexată SUDOC, Worldcat)
38. Marian, Petru, „Orientări în cercetarea narativităţii jurnalistice”, în Volumul Congresului
International de Istoria presei, editia a V-a, Chisinau, 2012, ISBN 978-9975-71-238-5
39. Măciucă, Gina, Pros and Cons of the English Aspect, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi, Secţiunea 3e, Lingvistică, tomul LV, 2009-2010 , Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”, 2012, (ISSN 1221-8448), p. 55-65; inclus in BDI ERIH (v.
ERIH Initial List: Linguistics)
40. Morar, Ovidiu, O exegeză exemplară, în „Contemporanul”, nr.8, august 2012
41. Petroşel, Daniela, Caietele de la Putna. Fertilitatea mitului, în ,,Convorbiri Literare”, ISSN
0010 8249, http://convorbiri-literare.dntis.ro/, ianuarie, 2012, nr. 1 (193), 82-84.
42. Petroşel, Daniela, G. Călinescu. Palimpsestele (auto)cenzurate, în ,,Convorbiri Literare”,
ISSN 0010 8249, http://convorbiri-literare.dntis.ro/, februarie 2012, nr. 2 (194), 77-78.
43. Petroşel, Daniela, Jurnalulul lui Aurel Dumitraşcu – între eu, tu şi ea, în ,,Convorbiri Literare”,
ISSN 0010 8249, http://convorbiri-literare.dntis.ro/, martie 2012, nr. 3 (195), pp. 77-78.
44. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Despărţirea de Irina in Convorbiri literare, nr.6 (198), iunie
2012, p. 54
45. Steiciuc, Elena-Brânduşa, L’Ange de Bucovine/ Îngerul din Bucovina de Michel Louyot
(prezentare si traducere) in Bucovina literară, nr. 1-2, 2012, p. 92
46. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Littératures, no. 64/2011 Octave Mirbeau: romancier, dramaturge
et critique, sous la direction de Pierre Glaudes, in Revue roumaine d’études francophones,
no. 4/2012, ISSN 2065 – 8087, Ed. Junimea, Iasi, 2012, p. 417
47. Steiciuc, Elena-Brânduşa, O carte îndoliată în România literară, nr. 31, 03-09.08.2012, p. 14
48. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Un livre en deuil in Dignus est intrare, nr. 2, 2012, ISSN 2246929 X ISSN-L =2246 – 929 X, publicaţie a Asociaţiei culturale „Irina Izverna-Tarabac şi
Irina Mavrodin”, p. 95
49. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Un roman pledoarie pentru umanitate şi solidaritate: „Noaptea
greierilor” de Cornelia petrescu in Bucovina literară, nr. 9-10, 2012, p. 56
50. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Visniec, magicianul in Crai nou. Literatură-artă, anul XXIII, nr.
5883, 25.02.2012, p.4
Premii si diplome pentru activitatea de cercetare, la nivel naţional (1 premiu)
1. Fînaru, Sabina, Diploma de merit „Contribuţii prestigioase la revigorarea culturală şi
spirituală a Bucovinei”, oferită de Consiliul Judeţean Suceava, 2 octombrie 2012.
În anul 2011 au fost încheiate sau continuate o serie de contracte de cercetare, dintre
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi diverse instituţii academice sau culturale naţionale
sau internaţionale:
EXPLICAŢII

NUMĂR

CNCSIS

Traduction culturelle et littératures(s) francophones(s): histoire,
reception, critique des traductions PN-II-PCE-2011-3-0812,
Director proiect: prof. univ. dr. Albumiţa- Muguraş Constantinescu
Violence, Narrative and Myth in Joyce and Yeats: Subjective
Identity and Anarcho-Syndicalist Traditions PN-II-ID-PCE-2011-30106, Director proiect: Dr. Tudor Bălinişteanu
Proiectul
internaţional
MEPRID-FLE
(AUF
N/Réf.:
CE/DG/617/2011), 2011-2013, coordonat de Universitatea din
Craiova şi susţinut financiar de AUF şi de universităţile partenere
(Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea
„Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea de Stat Chiril şi Metodiu din
Skopje (Macedonia), Universitatea V. Briussov din Erevan
(Armenia), decembrie 2011 (20000 euro valoare totală) – Coresponsabil ştiinţific (Partener coordonator) Conf. Univ. Dr.
Simona-Aida Manolache

PROGRAME EXTERNE
FINANŢARE
NERAMBURSABILĂ
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VALOARE
ÎN LEI
361.000

271175.49

5750 lei pentru
USV în 2012
(aprox.)

BURSE
POSTDOCTORALE

Comunicare şi performanţă socială prin noi strategii didactice în etica
şi pragmatica învăţării-predării interactive - EPIGON, Contract nr.
POSDRU/87/1.3/S/62446, Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţie
şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3
„Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”, Beneficiar
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava (perioada de implementare
01.09.2010-31.08.2013) – Manager proiect – Conf. univ. dr. Mariana
Boca
Programul „Resurse Umane”, director al proiectului de cercetare
postdoctorală Traduire la subjectivité. Style et identité dans la
traduction de la littérature d’expression française vers le roumain PNII-RU-PD-2011-3-012 – coordonator lector univ. dr. Raluca Balaţchi

7169936

143750

Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este
valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice (cursuri universitare, note de curs, materiale
didactice auxiliare, teste, traduceri, antologii de texte etc.); publicaţii ştiinţifice; integrarea în reţele
de cercetare europeană interuniversitară; manifestări de promovare a diversităţii lingvistice şi
culturale din Europa; granturi etc.
Fiecare cadru didactic publică anual cel puţin o lucrare ştiinţifică în reviste recunoscute
naţional/internaţional sau are o realizare didactică ori ştiinţifică notabilă. Facultatea de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării promovează şi diseminează, inclusiv prin mass-media, rezultatele obţinute
de centrele de cercetare şi de membrii lor, precum şi prin intermediul revistelor catedrelor şi
volumelor manifestărilor ştiinţifice:
1. Meridian critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: B.
Literatură, ISSN:2069-6787 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B din anul 2012) –
publicaţie bianuală;
2. Atelier de Traduction, ISSN: 1584-1804 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B din anul
2012) – publicaţie bianuală;
3. ANADISS, ISSN: 1842-0400 (revistă recunoscută de CNCSIS tip C din anul 2012) –
publicaţie anuală;
4. La Lettre «R», ISSN:1841-2009 – publicaţie anuală;
Publicaţiile facultăţii sunt menţionate în baze de date naţionale şi internaţionale
(fabula.org, scipio.ro, EBSCO, CEEOL), precum şi în liste de bibliografie ale cercetătorilor şi
autorilor români şi străini.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dezvoltă o strategie de cercetare pe termen lung,
precum şi programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, care şi-au propus obiective bine definite, cu o
finalitate clară, vizibilă în activitatea fiecărei echipe de cercetare în parte. Cercetarea se realizează întrun cadru instituţional, în cele două centre de cercetare care funcţionează în cadrul facultăţii din anul
2005: Centrul de Cercetare Inter Litteras şi Centrul de cercetare Analiza discursului – CADISS. Aceste
centre de cercetare promovează în mod constant un ethos şi o cultură a cercetării, urmărind în acelaşi
timp valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor. Cercetătorii ştiinţifici care
activează în cele două centre de cercetare ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au dobândit
recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, prin premii, citări, participarea la manifestări naţionale şi
internaţionale, includerea în jurii ale unor organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi
internaţionale, în comisii de doctorat, olimpiade, comisii de bacalaureat etc.
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune,
într-o oarecare măsură, de resurse financiare (din resurse financiare interne, din contracte,
sponsorizări şi autofinanţări) , logistice şi umane pentru a realiza obiectivele pe care şi le-a propus.
Climatul şi cultura academică, axate pe cercetare, sunt demonstrate de granturile şi proiectele de
cercetare realizate de echipe de cercetare, precum şi în cadrul programelor de doctorat.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură standardele de calitate în cercetarea
ştiinţifică din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de cercetare,
avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu Codul etic.
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În vederea pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetare,
programele educaţionale cuprind implicit o serie de obiective, dintre care menţionăm:
• includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi a
seminariilor;
• iniţierea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în metodologia cercetării şi
familiarizarea lor cu instrumentarul şi conceptele necesare;
• stimularea cercetării studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin organizarea unor
activităţi specifice: „Ateliere de traducere”; Zilele Francofoniei; Ziua Hispanităţii; Conferinţa
Naţională Studenţească CONSENSUS; America. Questioned, Explained, Interpreted; Dezbateri ale
Clubului CeRePrezentăm; Simpozionul Studenţesc „Taras Şevcenko”; Simpozionul Internaţional
de Comunicare şi Relaţii Publice „Identitate şi comunicare”; Workshop „Lectura Dantis”; Cultura
italiana fra tradizione e modernità etc.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de
cercetare se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin
manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Alba-Iulia, Paris, Clermont Ferrand, Lyon,
Lille, Savoie, Nice, Marsilia etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
III.3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de
predare/învăţare din fiecare domeniu de ierarhizare
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării profesează 60 de cadre didactice
titulare (6 profesori, 13 conferenţiari, 30 lectori şi 11 asistenţi), din care 51 doctori în filologie, 5 cadre
didactice asociate şi 44 de asistenţi de cercetare (doctoranzi în cadrul Şcolii Doctorale sucevene).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării coordonează 12 programe de studii
universitare de licenţă, din care 9 programe de studii universitare de licenţă acreditate ARACIS (zi
şi ID), 7 în domeniul Limbă şi literatură şi 1 în domeniul Ştiinţe ale Comunicării, 8 programe de
studii universitare de masterat acreditare ARACIS în domeniul Limbă şi literatură şi 4 programe de
studii universitare de doctorat acreditate.
La admiterea din 2012, au fost înmatriculaţi în anul I de studii la programele de studii
universitare de licenţă, cursuri de zi, 228 studenţi (din care 12 din Republica Moldova), 32 de
studenţi la învăţământ la distanţă şi 108 de masteranzi.
În urma finalizării studiilor, în anul 2012, au absolvit în urma examenului de licenţă 118 de
studenţi de la zi, 20 de studenţi de la învăţământ la distanţă, iar 68 de masteranzi au finalizat studiile
în urma susţinerii dizertaţiei.
III.4. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea relaţiei cu mediul extern
pentru fiecare domeniu de ierarhizare
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării încheie anual acorduri/parteneriate cu
organizaţii administrative sau culturale ale mediului local/regional, contracte cu edituri, parteneriate
cu instituţii de educaţie din ţară şi străinătate, desfăşoară evenimente de popularizare a ştiinţei
organizate de către membrii comunităţii academice din universitate (manifestări ştiinţifice şi de
creaţie artistică, seri de conferinţe, lansări şi prezentări de carte/autori etc.). Cadrele didactice şi de
cercetare care profesează în Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării sunt afiliate la organizaţii
profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
III.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea personalului
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură un context propice cooptării de noi
cadre didactice şi de cercetare din rândul tinerilor absolvenţi cu rezultate academice de excepţie, şi,
de asemenea, menţine o politică transparentă şi eficientă a promovării pe posturi didactice
superioare a cadrelor care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
Cadrele didactice participă la mobilităţi didactice externe în cadrul Programului Erasmus
Teaching Staff.
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III.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluare cadrelor didactice de către studenţi,
evaluarea colegială, evaluarea de către conducerea facultăţii
În urma procesului de autoevaluare, 52 din 60 de cadre didactice titulare din Facultatea de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au predat fişa de autoevaluare pe anul 2012:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Titlul didactic
Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent
TOTAL

Autoevaluare
6
12
23
8
49

FB
6
7
9
2
24

B
5
14
6
25

S
-

NS
-

NR
-

III.6.1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Facultatea utilizează un fomular de evaluare de către studenţi a disciplinelor şi a activităţii
cadrelor didactice. Evaluarea de către studenţi este obligatorie şi se realizează pe baza unui formular
aprobat de conducerea universităţii. Rezultatele evaluării sunt discutate individual, sunt prelucrate statistic
şi analizate la nivel de facultate, în vederea îmbunătăţirii activităţii instructiv-educative şi de cercetare:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Titlul didactic
Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent
TOTAL

Total cadre didactice evaluate
4
12
21
8
45

FB
4
11
19
7
41

B
1
2
1
4

S
-

NS
-

III.6.2. Evaluarea colegială
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există preocupări pentru evaluarea
colegială. Birourile de conducere ale catedrelor evaluează performanţele didactice şi de cercetare
ale fiecărui cadru didactic, pe baza unui formular cu criterii de evaluare şi indicatori de
performanţă, stabilite la nivel de facultate:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Titlul didactic
Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent
TOTAL

Total cadre didactice
evaluate
6
13
24
8
51

FB

B

S

NS

NR

6
13
24
8
51

-

-

-

-

III.6.3. Evaluarea de către conducerea facultăţii
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării directorii de departamente şi decanul
efectuează evaluarea finală a cadrelor didactice. Directorii de departamente şi decanul evaluează
performanţele didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic, pe baza formularului cu criterii
de evaluare şi indicatori de performanţă, stabilite la nivel de universitate:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Titlul didactic
Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent
TOTAL

Total cadre didactice evaluate
4
12
21
8
45

FB
4
8
12
3
27

B
4
9
5
18

S
-

NS
-

III.7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale
Conducerea facultăţii, comisiile de specialitate şi cadrele didactice asigură proiectarea
instruirii centrate pe student, concretizată în: definirea clară a obiectivelor, stabilirea metodelor şi a
condiţiilor oportune de învăţare, elaborarea strategiilor şi a modurilor de examinare şi evaluare. Între
student şi profesor se asigură o relaţie de parteneriat, interactivă, realizată în funcţie de specificul
12

disciplinei, la curs (prin prelegere problematizantă) şi, mai ales, la seminar (prin diversificarea
metodelor de învăţare eficientă şi creativă, de la dezbatere la referat şi „studiu de caz”). Se stimulează
implicarea directă a studentului în calitate de colaborator, ceea ce asigură cadrului didactic
posibilitatea de a testa şi regla obiectivele şi rezultatele învăţării din perspectiva relevanţei acestora
din punct de vedere cognitiv şi formativ. În măsura compatibilizării cu specificul învăţământului
umanist, în speţă filologic şi artistic, se folosesc tot mai mult resursele noilor tehnologii (laboratoarele
de translaţie simultană, e-mail, pagina personalizată de web pentru tematică şi bibliografie, materiale
auxiliare), cu accent pe conexiunile dintre conţinuturi, metode şi mijloacele de învăţământ.
Pe lângă asigurarea transferului de cunoştinţe, cadrele didactice concep şi proiectează
activităţi menite să stimuleze resursele de creativitate ale studenţilor, prin îndrumare colectivă (în
echipă) sau personalizată, cu accent pe componenta strategică a dezvoltării intelectuale (cercuri
studenţeşti, cooptarea studenţilor şi masteranzilor în proiecte de cercetare, participarea studenţilor la
manifestări ştiinţifice şi artistice naţionale şi internaţionale).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
dispun de programe speciale menite să asigure o viaţă studenţească de calitate şi să ofere studenţilor o
gamă variată de servicii sociale, culturale şi sportive (săli de sport, Auditorium-ul, Lectorate de limbi
străine etc.) pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. O parte din studenţii facultăţii sunt afiliaţi
Ligii Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, organizaţie care colaborează
permanent cu alte organizaţii pentru studenţi din Universitatea „Ştefan cel Mare”, precum A.S.U.S.
(Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Suceava). Serviciul de consiliere în domeniul carierei, este
menit a stabili conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii, oameni de afaceri şi studenţi, pentru
a-i ajuta pe aceştia din urmă să cultive deprinderi şi contacte în domeniul afacerilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de programe de stimulare a
studenţilor cu performanţe înalte, prin: cooptarea acestora în derularea programelor SOCRATES;
acordarea de burse de mobilitate; acordarea prin concurs a burselor de merit pentru performanţă
ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă; acordarea de burse în străinătate obţinute prin concurs;
integrarea în activităţi didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice; participarea la sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, colocvii; tipărirea lucrărilor ştiinţifice în publicaţiile facultăţii şi în reviste de cultură.
Pentru asistarea studenţilor cu dificultăţi în învăţare, cadrele didactice universitare oferă
programe de consultaţii şi de tutoriat suplimentare, la care studenţii se pot înscrie benevol.
Cadrele didactice concep şi practică predarea ca o componentă a instruirii şi ca sursă a
învăţării, strategia de predare fiind indusă de obiectivele disciplinei şi orientată în sensul obţinerii
unor rezultate conforme cu standardele calificării.
În concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii şi în scopul îmbunătăţirii continue a
procesului didactic din facultate, în completarea clasicelor manuale şi note de curs, permanent
actualizate, se aplică strategii moderne de predare, diferenţiate după programul de studiu,
caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite (cursuri
interactive, seminarii bazate pe referate şi dezbateri, proiecte didactice, culegerea şi prelucrarea de
date empirice etc.). În acest scop, în catedre au loc dezbateri şi informări pe probleme de didactică
universitară. Resursele şi serviciile pe care Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării le oferă
studenţilor la toate programele de studiu sunt suficiente, adecvate şi relevante, înlesnind atât
pregătirea lor de specialitate, cât şi o viaţă studenţească de calitate.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură pentru studenţii săi resursele de învăţare
necesare sub formă de manuale şi cursuri, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii, antologii, literatură
beletristică, reviste de specialitate etc., ce se regăsesc în colecţiile Bibliotecii Universităţii şi ale filialelor
înfiinţate în cadrul facultăţii – biblioteca Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele
Comunicării, Biblioteca Italiană, Reading-Room, Lectoratul Francez, Lectoratul Spaniol, Lectoratul
German, precum şi în Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” şi Arhiva Judeţeană Suceava. Studenţii au
acces gratuit la aceste resurse de învăţare prezentate în format clasic, dar şi pe suport audio, video şi
electronic. Având un caracter enciclopedic şi acoperind variate domenii, colecţiile bibliotecilor sunt
consultate de un număr mare de utilizatori, din rândul studenţilor, al cadrelor didactice universitare, de
către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, precum şi alte categorii de beneficiari.
Ca urmare a faptului că bibliotecile au programe şi resurse de procurare a cărţilor şi
revistelor, colecţiile sporesc anual prin intermediul achiziţiilor de carte românească şi străină, al
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donaţiilor din partea unor oameni de cultură din ţară şi străinătate, al universităţilor partenere, al
granturilor, al schimburilor de publicaţii, al abonamentelor la principalele reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate pentru disciplinele diverselor programe de studiu.
Ca urmare a numărului corespunzător de bibliotecari care stau în permanenţă la dispoziţia
utilizatorilor, universitatea asigură fiecărui student accesul neîngrădit la orice sursă, în conformitate
cu obiectivele şi cerinţele programelor de studiu.
III.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a existat mereu preocuparea pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare şi comunicare, pentru a facilita activitatea cadrului didactic şi
receptivitatea studentului.
În cadrul bibliotecii Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării
există o bibliotecă proprie care conţine în jur de 500 de volume. Lectoratul German (A204) dispune,
la rândul ei, de 1000 de volume în limba germană, o parte din acestea au fost trimise de Universitatea
din Augsburg. Lectoratul Francez (A120) este o structură care funcţionează nu doar ca bibliotecă, ci şi
ca spaţiu de desfăşurare a unor activităţi cultural-artistice ce-i atrag pe toţi iubitorii limbii franceze.
Biblioteca Ucraineană (A301) este dotată cu un număr aproximativ de 500 de volume, donaţie din
partea Universităţii „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi şi de la Uniunea Ucraineanilor din România.
Coloctivul de Engleză beneficiază de o bibliotecă proprie cu sală de lectură Reading Room (A023).
Aceasta din urmă se adaugă amplelor spaţii de lectură şi împrumut de la nivelul universităţii,
asigurând o informare specifică domeniului de studiu, îndrumare specializată şi creând oportunitatea
unor noi direcţii de cercetare şi studiu individual. Biblioteca Italiană (A122) dispune de 800 de
volume, primite din partea Comunităţii Montane „Valle Roveto”, Abruzzo, Italia. Lectoratul Spaniol
(A203) dispune de un număr de 400 de volume donate de către Insititutul Cervantes din Bucureşti.
Datorită colaborării cu Departamentul de Stat al S.U.A., Biblioteca Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava a primit peste 100 de volume în limba engleză, recent publicate la cele mai
prestigioase edituri nord-americane.
Protocoalele încheiate între universitatea noastră şi o serie de universităţi din străinătate
prevăd şi colaborarea la nivelul bibliotecilor: schimb de informaţii bibliografice, de reviste şi de
cărţi, precum şi schimb de publicaţii ştiinţifice şi didactice referitoare la problematica de interes
comun (cu Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova).
În anul 2012, au fost puse la dispoziţia studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării următoarele săli: 4 săli de curs, 5 săli de seminar, 5 laboratoare
şi 4 săli de bibliotecă. Spaţiile sunt prevăzute în procesul didactic al tuturor programelor de studiu
ale facultăţii. Precizăm că alocarea studenţilor pe săli s-a făcut ţinând cont de standardele de
calitate, respectând raportul dintre numărul de studenţi înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor de curs şi
seminar şi a laboratoarelor (0,76 m2 / student). Programele de studii folosesc, printr-o bună
gestionare a orarului şi a gradului de ocupare a sălilor, spaţiile de învăţământ ale Facultăţii, sălile de
curs, de seminar şi laboratoarele având capacitatea de a susţine majoritatea locurilor pentru grupele
de studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
În acest sens, sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu echipamente tehnice
moderne, corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii, fiind în acest fel compatibile
cu cele mai dezvoltate universităţi internaţionale. Spre exemplificare amintim: sisteme de proiecţie
multimedia, calculatoare, laptopuri, video-proiectoare, retroproiectoare portabile, sisteme de
traducere simultană, sisteme audio-video etc. (Vezi Anexa 1)
În ceea ce priveşte resursele financiare, trebuie precizat că s-au obţinut fonduri de la
MECTS pentru finanţarea manifestării studenţeşti CONSENSUS, la care au participat studenţi de la
facultatea noastră, dar şi de la alte universităţi din ţară.
S-au acordat burse pentru studenţi, atât din alocaţiile de la bugetul de stat, cât şi din resurse
proprii; s-au găsit sponsori pentru finanţarea diverselor manifestări culturale (Zilele Francofoniei,
Ziua Hispanităţii, Ziua culturii ucrainene, Ziua culturii italiene, Student pentru o zi etc.).
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III.9. Transparenţa informaţiilor de interes public
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură transparenţa publică a datelor şi
informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele de
studiu, precum şi actualitatea şi corectitudinea acestor informaţii. În acelaşi timp, facultatea asigură
confidenţialitatea unor categorii de informaţii despre profesori şi studenţi, conform legii.
Site-ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (www.litere.usv.ro), în care sunt frecvent actualizate date şi
informaţii referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor de studiu, la
specializările oferite etc.
Facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi a celorlalte categorii de public interesate,
variantele tipărite şi/sau electronice ale următoarelor documente: Metodologia de admitere, Ghidul
studentului, Ghidul de practică de specialitate, Ghidul pentru utilizarea resurselor de învăţământ,
Ghidul de consiliere profesională pentru studenţii de la învăţământ la distanţă, Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind activitatea profesională a
masteranzilor, precum şi o serie de prezentări ale: programelor de studiu în domeniile şi
specializările oferite (licenţă, masterat, doctorat), de asemenea, sunt afişate şi programele analitice
ale disciplinelor de la masterat şi doctorat; conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi de doctorat;
manifestările ştiinţifice ale facultăţii; publicaţiile; parteneriatele naţionale şi internaţionale;
calificările şi competenţele personalului didactic şi de cercetare, orare etc.
Informaţia oferită de universitate în general, şi de către facultate în special, este structurată
conform standardelor de calitate şi performanţă asemănătoare celor din spaţiul european al
învăţământului superior şi răspunde exigenţelor similare altorstructuri universitare europene cu care
facultatea noastră a iniţiat programe de mobilitate universitară, atât la nivel de studenţi, cât şi la
nivel de cadre didactice.
IV. CONCLUZII ŞI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI A
INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ UTILIZAŢI ÎN VEDEREA IERARHIZĂRII
UNIVERSITĂŢII/PROGRAMELOR DE STUDII
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării oferă programe variate şi atractive de studii
universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt în concordanţă cu
cadrul naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu programe similare din alte
universităţi din ţară şi din străinătate (Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Angers, Paris III
Sorbonne Nouvelle, Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Savoie à Chambery, Nice Sophia Antipolis,
Augsburg, Lisabona, Coruna, Insulele Baleare), iar, prin aceasta, se asigură şi mobilitatea
studenţilor şi a cadrelor didactice în spaţiul universitar european.
Programele de studii oferite (licenţă, masterat, doctorat) răspund cerinţelor şi
oportunităţilor pieţei forţei de muncă din Suceava, din România şi din străinătate, şi sporesc şansele
absolvenţilor de a ocupa posturi la nivelul calificărilor universitare. Programele de studii valorifică
avantajele şi oportunităţile pregătirii multiculturale şi multilingvistice, prin module care vizează
spaţiul cultural, local şi regional, multietnic şi plurilingvistic.
Orientarea interdisciplinară a studiilor universitare din Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării este dovedită de conţinutul disciplinelor studiate, de tematica lucrărilor de licenţă şi de
disertaţie, şi de domeniile de cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură şi pregătirea continuă, universitară şi
postuniversitară, prin cursuri de perfecţionare metodico-didactice şi de specialitate a profesorilor
din învăţământul preuniversitar, în vederea obţinerii gradelor didactice (română, franceză, engleză)
şi prin oferta variată de cursuri de limbi străine (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană,
portugheză, ucraineană).
DECAN,
Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU

ÎNTOCMIT,
Documentarist Iuliana CÎRSTIUC
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Nr
crt.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Denumire spaţiu

Nr.
Sală

Anexa 1
Dotări specifice cu descrierea configuraţiilor
conform listelor de inventar

Laborator de Creaţie
Publicitară

A 023 3 Staţii de calcul
Videoproiector L7A Hitachi
Camera video Panasonic GS 500
Camere video Sony
YAMAHA Mixer v96v2 + MY 16 M-Lan
Laborator Limbi
A 108 21 Staţii de calcul
Moderne
20 Monitoare, 17”
Scanner MusteK Paragon 3600 Pro A3
Unitate Centrală Prolang 20 pentru maxim 20 elevi
Consolă profesor cu căşti
20 unităţi cursant Kit instalare laborator
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
MP511
Laborator de Informatică LB2 Video-proiector
13 Staţii de lucruBENQ
Pentium
3 (unitate, monitor, boxe,CDrom, tastatură, monitor)
1 Laptop
Laborator Multimedia
A 119 21 Staţii de calcul Imac Intel Core 2 duo
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
Sistem de proiectie compus din videoproietor Toshiba
Laborator Fonetic
A 122 16 Calculatoare Intel Pentium 4
Departamentul de Limbi A 040 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitoare 17”
şi Literaturi Străine
1 Retroproiector
Colectivul de Engleză
1 CD- Player
1 Monitor 19”
1 Imprimantă OKI B2520 MFP
Decanat
A 001 4 PC Intel Pentium 4 cu monitor 17”
2 Imprimante OKI Laserjet B2520 MFP
1 Imprimată HP710c
1 Imprimantă HP LaserJet P2015dn
4 Laptop-uri
1 Fax Minolta HF 500A

8.

Lectoratul Francez

9.

Departamentul de Limba
şi Literatura Română şi
Ştiinţele Comunicării

10.

Centrul de Cercetare A 127 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
INTER LITTERAS
2 Multifuncţionale Canon MF-4330 D
Şcoala doctorală
Colectivul de Franceză
A 128 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
2 Imprimante (B 2520 MFP si
1 Laptop
Secretariat Masterat şi ID A 129 1 Calculator Intel Pentium 4 cu monitor 19”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
Secretar Şef
A 130 2 Calculatoare Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Xerox
1 Server
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11.

12.
13.

A 120 1 Calculator Intel Pentium 2/Monitor 17”
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 125 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
A 126 1 Laptop
1 Copiator Minolta 1052
1 Imprimanta
1 Scanner A3

14.

Lectoratul Spaniol

15.

Centru de cercetare
CADISS
Şcoala doctorală
Sala de curs „Constantin
Ciopraga”

16.

17.

Colectivele de
Hispanistică, Italiană şi
Uraineană

A 203 1 Laptop
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 202 2Calculatoare Intel Pentium 4 cu 2 monitoare 17”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Multifuncţional Canon MF-4330 D
A 206 1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector BENQ MP511
1 Laptop
A 301 1 Copiator
1 Retroproiector
2 Calculatoare Intel Pentium 4
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FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII PENTRU ANUL 2011
I.
ORGANIZAREA
FACULTĂŢII,
DEPARTAMENTE
DIDACTICE,
STRUCTURA PE DOMENII DE IERARHIZARE (PROGRAME DE STUDII
COMPONENTE)
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este formată din trei departamente:
3. Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării;
4. Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine;
5. Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Educaţie Continuă.
În cadrul Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării există
cinci colective:
6. Colectivul de Limba şi Literatura Română;
7. Colectivul de Limba şi Literatura Ucraineană;
8. Colectivul de Hispanistică;
9. Colectivul de Limba şi Literatura Italiană;
10. Colectivul de Comunicare.
În cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine există trei colective:
4. Colectivul de Limba şi Literatura Engleză;
5. Colectivul de Limba şi Literatura Franceză;
6. Colectivul de Limba şi Literatura Germană.
Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi de:
3. Secretariat;
4. Decanat.
I.1. Programe de studii de licenţă autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul
Specializarea
Durata Autorizare
Acreditare
Evaluarea
studiilor Provizorie
periodică
Limba şi literatura
română – O limbă şi
Limbă şi
HG 568/
HG 696/
ARACIS 4320/
3 ani
literatură modernă
literatură
28.07.1995
17.08.2000
23.06.2008
(franceză, germană) (A) zi
Limba şi literatura
română – O limbă şi
ARACIS
HG 944/
literatură modernă
3 ani
9918/
29.08.2002
(franceză, germană) (A) 07.12.2010
ID
Limba şi literatura
ARACIS
CNEAA 2413/
română – Limba şi
3 ani
7989/
18.12.2003
literatura spaniolă (A) - zi
3.08.2010
Limba şi literatura
română – Limba şi
HG 676/
3 ani
literatura italiană (AP) 28.06.2007
zi
Limba şi literatura
HG 568/
HG 696/
ARACIS 5334/
franceză – Limba şi
3 ani
28.07.1995
17.08.2000
26.07.2008
literatura germană (A) - zi
Limba şi literatura
HG 568/
franceză – Limba şi
28.07.1995 CNEAA 1832/ ARACIS 7973/
3 ani
literatura engleză (A) - zi
HG 696/
13.07.2004
3.08.2010
17.08.2000
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Ştiinţe ale
Comunicării
Limbi
Moderne
Aplicate
Studii
Culturale

Limba şi literatura
engleză – Limba şi
literatura germană /
Limba şi literatura
română (A) - zi
Limba şi literatura
ucraineană – O limbă şi
literatură modernă
(franceză, engleză) /
Limba şi literatura
română (A) - zi
Literatură universală şi
comparată – Limba şi
literatura română sau O
limbă şi literatură străină
(spaniolă/italiană/
germană) (AP) - zi
Comunicare şi relaţii
publice (A) - zi
Limbi moderne aplicate
(AP) - zi

3 ani

HG 568/
28.07.1995
HG 696/
17.08.2000

CNEAA 1832/
13.07.2004

ARACIS
7298/
8.07.2010

3 ani

HG 1215/
29.11.2000

ARACIS
4309/
23.06.2008

-

3 ani

ARACIS 3878/
05.07.2007

-

-

3 ani

CNEAA 2213/
03.11.2005

ARACIS
2078/
11.04.2012

-

ARACIS 3878/
05.07.2007

-

-

ARACIS 4298/
23.06.2008

-

-

3 ani

Studii americane (AP) - zi 3 ani

Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.2. Programe de studii de master autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul
Specializarea
Durata
Acreditare
studiilor
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
globalizării (A) – zi
Didactica limbilor moderne (A) – zi
2 ani ARACIS 7277/08.07.2010
Hermeneutică şi ideologie literară (A) – zi
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
Limbă şi comunicare (A) – zi
2 ani ARACIS 5538/30.09.2008
Limbă şi Literatură română în context european (A) –
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
literatură zi
Semiotica limbajului în mass-media şi
2 ani ARACIS 5538/30.09.2008
publicitate (A) – zi
Tendinţe actuale în studiul limbii şi
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
literaturii române (A) – zi
Teoria şi practica traducerii (A) – zi
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.3. Cursuri postuniversitare de perfecţionare
Denumire
Durata
studiilor
Competenţă şi performanţă în limbi străine
4 luni
(engleză/franceză/italiană/germană/spaniolă)
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Autorizare
MedC 41228/03.11.2004

I.4. Conducători de doctorat
Începând cu luna decembrie 2005, prin ordinele speciale ale Ministrului Educaţiei şi
Cercetării se atribuie Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel
Mare”, din Suceava, calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD) pentru domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie. În prezent, în cadrul
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, există 6 conducători de doctorat activi şi 2
profesori consultanţi:
Conducători de doctorat activi
Prof. univ. dr. Ioan Oprea
O.M. 5658 / 12.12.2005 Limba română
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu
O.M. 5658 / 12.12.2005 Literatura română
Prof. univ. dr. Albumiţa-Muguraş
O.M. 5658 / 12.12.2005 Literatura franceză
Constantinescu
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
O.M. 1805 / 20.08.2007 Limba română
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
O.M. 4963 / 31.07.2008 Limba franceză
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
O.M. 4963 / 31.07.2008 Literatura franceză
Profesori consultanţi
Prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu
O.M. 5658 / 12.12.2005 Limba română
Prof. univ. dr. Vasile Spiridon
O.M. 4631 / 11.08.2010 Literatura română
II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prin misiunea şi obiectivele asumate,
completează în mod optim misiunea şi obiectivele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava,
instituţie universitară în care spiritul ştiinţific convieţuieşte cu cel tehnic şi cu cel umanist şi
contribuie la valorificarea şi exploatarea potenţialului uman din zonă.
Prin programele de studiu, Facultatea îşi propune să formeze specialişti în domeniul literelor,
al ştiinţelor comunicării, al limbilor moderne aplicate, al studiilor culturale, nu numai pentru zona de
nord a ţării, ci pentru întreaga ţară. Centru de iradiere ştiinţifică şi culturală pentru nordul Moldovei şi
Bucovina istorică, Facultatea îşi asumă (în contextul mentalităţii tradiţionaliste, uneori chiar
conservatoare a zonei) misiunea de a imprima un spirit modern, integrat opţiunilor contemporaneităţii,
în domeniile în care dispune de specialişti cu înaltă calificare.
Prin eforturile cadrelor didactice de prestigiu naţional de a modela studenţi în acest spirit,
Facultatea contribuie la formarea şi afirmarea unui climat cultural apt să promoveze în această zonă,
atât de complexă din punct de vedere cultural, etnic şi lingvistic, valorile umaniste naţionale şi
universale.
Absolvenţii noştri activează în multe alte domenii competitive; unii s-au dedicat
jurnalismului, editării şi traducerii de carte, diplomaţiei, biblioteconomiei, managementului cultural,
învăţământului superior şi cercetării etc., adaptându-se pieţei de muncă din ţară sau din străinătate.
În acest spirit al eficienţei şi al competitivităţii îi pregătim şi astăzi pe studenţi. Facultatea asigură
cadre cu pregătire superioară necesare relansării şi dezvoltării continue a zonei. Prin specificul ei
etno-lingvistic şi cultural, Suceava este centrul universitar cel mai apt pentru pregătirea studenţilor
români din Republica Moldova, nordul Bucovinei şi Transcarpatia într-un climat spiritual
integrator. Modelarea conştiinţei naţionale şi europene este o preocupare constantă a întregului corp
profesoral al facultăţii.
Pentru ca misiunea asumată să devină realitate, Facultatea îşi propune următoarele
obiective strategice:
• Respectarea exigenţelor şi opţiunilor reformei învăţământului superior românesc de azi.
• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economice şi pieţei muncii.
• Urmărirea integrării în standardele europene şi mondiale ale învăţământului universitar,
prin legăturile stabilite cu instituţii ştiinţifice, universităţi şi personalităţi din Franţa, Anglia, SUA,
Belgia, Spania, Germania, Polonia, Bulgaria, Cehia, Italia, Moldova, Ucraina.
• Promovarea şi adoptarea din mers a unor măsuri ce urmăresc constituirea unor structuri
didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare
profesională.
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• Acordarea unei importanţe deosebite acelor domenii de cercetare fundamentale şi
aplicative considerate prioritare.
• Îmbinarea experienţei unor cadre didactice cu dinamismul unui corp profesoral tânăr, apt să
evolueze rapid pe linie profesională şi ştiinţifică şi să asigure autonomia didactică a facultăţii.
• Urmărirea creşterii permanente a eficienţei activităţilor desfăşurate şi impunerea în
peisajul zonal şi internaţional; facultatea va stabili legături de colaborare directă cu instituţii de
învăţământ şi cu instituţii culturale atât din zonă şi din ţară, cât şi din afara graniţelor ţării.
Activitatea didactică, de cercetare şi managerială se desfăşoară conform legislaţiei
specifice, prevederilor Cartei universitare şi planurilor operaţionale şi strategice ale Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.
III. SISTEMUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
III.1. Strategia în domeniul calităţii
Încă de la înfiinţare Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a stabilit ca pivot
principal al tuturor activităţilor profesional-educaţionale o dublă misiune: didactică şi de cercetare.
Obiectivele strategice sunt subordonate misiunilor specifice şi competenţelor variate asigurate prin
domeniile studiilor universitare de licenţă.
Domeniul Limbă şi literatură pregăteşte profesori, asistenţi de cercetare, cercetători,
consilieri, filologi, lingvişti, traducători, referenţi literari, secretari literari, funcţionari de stat,
funcţionari publici; domeniul Ştiinţe ale comunicării pregăteşte cercetători în institute de profil,
funcţionari public cu studii superioare; specialişti în comunicare şi relaţii publice (PR), specialişti în
media şi publicitate; analişti cultural, documentarişti, experţi în comunicare, consilier de imagine,
planificator strategic, purtători de cuvânt, mediatori, organizatori de protocol, brand manageri;
domeniul Limbi moderne aplicate pregăteşte referenţi, referenţi de specialitate, secretari,
documentarişti, traducători, experţi, asistenţi de cercetare, cercetători, filologi, funcţionari de stat,
funcţionari publici, lucrători în companii mari şi mici, iar domeniul Studii culturale pregăteşte
analişti culturali, referenţi culturali, asistenţi de cercetare, cercetători etc.
Obiectivul principal al programelor educaţionale este continua preocupare pentru
conceperea, organizarea şi desfăşurarea întregului proces de învăţământ în conformitate cu
exigenţele şi imperativele ce decurg din procesul de reformă a şcolii româneşti actuale şi din
necesitatea compatibilizării cu standardele învăţământului universitar european, cu accent pe
îndeplinirea standardelor şi a indicatorilor de calitate.
Obiectivele comune ale tuturor programelor de studiu sunt:
• înzestrarea cetăţenilor Europei cu mijloacele necesare pentru a se putea adapta
mobilităţii internaţionale în vederea unei cooperări mai strânse, nu numai în domeniul educaţiei,
culturii şi ştiinţei, dar şi în domeniul comerţului, industriei şi turismului;
• promovarea înţelegerii şi toleranţei reciproce, respectarea identităţilor şi a diversităţii
culturale prin intermediul unei comunicări internaţionale mai eficiente;
• păstrarea şi valorificarea bogăţiei şi diversităţii vieţii culturale în Europa prin
intermediul unei cunoaşteri reciproce aprofundate a limbilor naţionale şi regionale;
• dezvoltarea considerabilă a capacităţii cetăţenilor europeni de a comunica între ei,
depăşind frontierele lingvistice şi culturale, printr-un efort de lungă durată, organizat şi finanţat de
organisme competente;
• evitarea pericolelor ce ar putea apărea ca rezultat al marginalizării celor care nu posedă
capacităţile necesare pentru a comunica într-o Europă interactivă.
• promovarea unor metode de predare a limbilor moderne care să consolideze
„independenţa gândirii, raţiunii şi a acţiunii combinate cu simţul responsabilităţii şi deprinderile
comportamentale de ordin social”.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării are misiunea de a asigura şi dezvolta
resursele şi instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei şi cercetării
ştiinţifice din domeniul umanist, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii
atât la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit
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prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ
privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).
Misiunea asumată de facultatea noastră se concretizează în formarea de competenţe
generale şi specifice ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă, cu eficienţă imediată sau de
perspectivă, cum sunt: asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de
specialitate, în concordanţă cu stadiile actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil, cu noile
principii şi cu parametrii evaluativi cu care operează disciplinele fundamentale din fiecare domeniu
în parte; selecţionarea riguroasă, după criterii ştiinţifice a informaţiei, a cunoştinţelor utile
procesului de învăţare în scopul formării unor competenţe adecvate cerinţelor moderne ale instruirii
şi educării tinerilor, ca obiective prioritare pentru domeniile de licenţă; asigurarea unei
interdependenţe între pregătirea fundamentală şi cea de specialitate, proprii fiecărui domeniu de
licenţă, astfel încât studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism strict didactic şi
limitat ca informaţie, ci şi spre condiţia unui intelectual receptiv la orizonturi largi ale culturii şi
cunoaşterii, ale comunicării multilingvistice şi multiculturale, ale creaţiei artistice, ale culturii
informaţiei şi comunicării.
Prin urmare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îndeplineşte o misiune care
cuprinde elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi
cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
II.2. Structura sistemului de calitate
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, departamentele şi Consiliul Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispun de structuri, politici, strategii şi procedee în vederea
asigurării unei calităţi corespunzătoare activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează o Comisie pentru Evaluarea
şi Asigurarea Calităţii educaţiei (constituită cf. Legii 87/2006) şi comisii pe programe de
studii/departamente, care colaborează permanent. Comisia promovează o cultură a calităţii privind
valorile, normele şi activităţile desfăşurate în spaţiul academic, pentru îmbunătăţirea continuă a
standardelor de calitate a activităţilor de predare, învăţare şi cercetare, pentru alinierea calitativă şi
cantitativă la standardele unor universităţi de prestigiu: optimizarea planurilor de învăţământ,
actualizarea conţinutului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, a planurilor de cercetare, a
tehnologiei didactice, organizarea judicioasă a formaţiilor de studiu, valorificarea experienţei altor
universităţi în educaţie şi cercetare etc.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii educaţiei are un program de politici
centrate pe calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile de realizare, cu prevederi,
responsabilizări şi termene concrete. Politicile şi strategiile sunt activate şi aplicate de comisiile pe
programe de studii/ catedre, prin implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în activitatea
comisiilor, în optimizarea activităţii proprii, în îndrumarea studenţilor, în îndeplinirea programelor
educaţionale şi de cercetare ale facultăţii şi ale catedrelor.
II.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern
În anul 2011, la nivelul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-au respectat
practicile şi procedurile pentru realizarea auditului intern al calităţii, cu privire la sistemul de
conducere a facultăţii. S-a respectat planul operaţional şi cel strategic stabilit la nivel de facultate.
Personalul didactic auxiliar al facultăţii – secretariatul şi decanatul – şi-a îndeplinit
obligaţiile, deşi volumul de muncă a fost foarte mare.
III. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI REZULTATE ALE AUDITULUI
INTERN PENTRU:
III.1. Monitorizarea internă programelor de studii şi monitorizarea externă de către
specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor, absolvenţi
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se aplică riguros şi consecvent
Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui
program de studiu aprobat la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
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Regulamentul este asociat unui sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe bază de
informaţii şi date, care presupune evaluări şi optimizări periodice ale calităţii acestor programe, în
perspectiva viitoarelor evaluări externe.
Comisia de Audit Intern, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii educaţiei şi-au dat
avizul favorabil pentru raporturile de evaluare internă în vederea acreditării de către ARACIS a trei
programe de studiu: Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană (ZI), Limba şi
literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) (ID), Comunicare şi relaţii
publice (ZI).
III.2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de cercetare din
fiecare domeniu de ierarhizare
Conform procesului de ierarhizare a programelor de studii organizate de universitățile
acreditate din sistemul naţional de învăţământ, conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 şi prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, Domeniul
Filologie din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării face parte din categoria B, iar
Domeniul Ştiinţe ale Comunicării, din categoria D.
Articole ISI (1 articol)
1. Bălinisteanu, Tudor, “The Phallic Construction of Social Reality and Relationships in A. L.
Kennedy’s Short Stories”, Papers on Language & Literature, 47:2 (2011), pp. 196-223.
Articole publicate în reviste străine din fluxul principal de publicaţii indexate BDI (8 articole)
1. Gancevici, Olga, Hélène Grimaud et l’interdisciplinarité: la musique, la littérature et
l’éthologie, in Annales Univertitatis Apulensis, Series Philologica, Universitatea «1
Decembrie» din Alba-Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, tom 2 / 2011, p. 153-168
(ISSN: 1582-5523) – revistă recunoscută de CNCS, inclusă în Baza de Date Internaţionale
CEEOL – (Central and Eastern European Online Library);
2. Manolache, Simona-Aida, „Des actes de langage dans des classes de FLE/FLS à Suceava,
Roumanie: comparaison avec Marseille et Sao Paolo”, în colaborare cu Mariana Şovea, in
Emmanuelle Carette, Francis Carton, Monica Vlad (dir.): Diversités culturelles et
enseignement du français dans le monde. Le projet CECA, Presses Universitaires de
Grenoble, 2011, pp. 213-228;
3. Măciucă, Gina, Anglo-German Rivalries: an Attempt at Charting the Drift-Away from the
Common Ancestor and Accounting for Dissimilar Spread Patterns, în Analele Universităţii
din Craiova.Seria Ştiinţe Filologice.Lingvistica (ISSN 1224-5712), tom XXXIII, Nr. 12/2011, p 193-199, cat. B+ CNCSIS, inclusă in BDI www.fabula.org , www.ceeol.com,
http://journals.indexcopernicus.com şi ERIH (v. ERIH Revised Lists 2011: Linguistics);
4. Măciucă, Gina, Chopping the Fuzzy Logic of the Active ↔ Passive Opposition in English
Verbs, în Linguistica Silesiana (ISSN 0208-4228), publicaţie indexată ERIH (v. ERIH
Revised Lists 2011: Linguistics);
5. Măciucă, Gina, Glimpses of English Tempoaspectual Blends în „Limbaj şi context”, Revista
de Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Nr. 1/2011, 2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 64-68, ISSN 1857-4149 ,
revistă cat. A, în BDI http://libruniv.usb.md/ EBSCO / Scipio/ РИНЦ / La Criée:
périodiques en ligne / Centre National du Livre / The Linguist List / NewJour / JourList
AUF (Ressources mutualisées) / IndexCopernicus-Journals Master List / ECREA European
Media and Communication Doctoral Summer School / Fabula / GoogleLivres /
eBookBrowse;
6. Măciucă, Gina, Pros and Cons of the English Voice în „Limbaj şi context”, Revista de
Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Nr.
1/2011, 2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 75-80, ISSN 1857-4149 , revistă
cat. A, în BDI http://libruniv.usb.md/ EBSCO / Scipio/ РИНЦ / La Criée: périodiques en
ligne / Centre National du Livre / The Linguist List / NewJour / JourList AUF (Ressources
23

mutualisées) / IndexCopernicus-Journals Master List / ECREA European Media and
Communication Doctoral Summer School / Fabula / GoogleLivres / eBookBrowse;
7. Măciucă, Gina, Rivalităţi anglo-germane:gradul de deviere faţă de limba-bază şi posibile
cauze ale decalajului în arealul de răspîndire, în „Limbaj şi context”, Revista de
Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Nr.
2/2011, 2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, revistă cat. A, în BDI
http://libruniv.usb.md/ EBSCO / Scipio/ РИНЦ / La Criée: périodiques en ligne / Centre
National du Livre / The Linguist List / NewJour / JourList AUF (Ressources mutualisées) /
IndexCopernicus-Journals Master List / ECREA European Media and Communication
Doctoral Summer School / Fabula / GoogleLivres/eBookBrowse;
8. Petroşel, Daniela, Poetry and Technology in Marinetti’ Futurist Manifestos în Rupkatha
Journal, volumul 3, numărul 1, aprilie 2011, număr tematic: Interdisciplinarity Between Art
and Science, pp. 140-146. Revista are ISSN 0975-2935 şi este indexată: MLA
InternationalDirectory,
2010,
DOAJ
(www.doaj.org),
Google
Scholar
(http://scholar.google.com), J-Gate (http://jgate.in), JournalSeek (www.journalseek.net),
ResearchGate (http://www.researchgate.net)., Ulrichs Web Global Serials Directory
(http://www.ulrichsweb.com), Universia Biblioteca.Net (http://biblioteca.universia.net).
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria B+ (21 articole)
1. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, L’énonciation littéraire et son sujet. La traduction et la
terminologie de l’approche énonciative du texte littéraire (français/roumain), p. 205-217, in
Atelier de traduction, no. 16
2. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, La traduction littéraire sous la loupe des spécialistes à
l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 : les séminaires du TRACT, p. 239-245, Atelier de
traduction, no. 16
3. Constantinescu, Muguras, Du lézard à la lézarde ou quelques réflexions sur la retraduction,
in Atelier de traduction, nr. 16, 2011, pp. 99-117.
4. Constantinescu, Muguras, Entretien avec Henri Awaiss, in Atelier de traduction, nr. 15,
2011, pp.15-25.
5. Constantinescu, Muguras, Entretien avec Michel Ballard, in Atelier de traduction, nr. 16,
2011, pp.15-29.
6. Constantinescu, Muguras, La `praxéologie` de la traduction chez Tudor Ionescu, in Revue
Internationale en Langues Modernes Appliquées, nr. 4, 2011, pp. 27-35.
7. Constantinescu, Muguras, Sommet traductologique à Bruxelles, in Atelier de traduction, nr.
15, 2011, pp.185-189.
8. Coroi, Ioana-Crina, 2011, Influences européennes dans la presse littéraire écrite roumaine,
in ANADISS, «Discours et société», nr.12, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400,
pp.77-83; (B+)
9. Coroi, Ioana-Crina, 2011, L’actualité de l’argot roumain, in ANADISS, «Discours et
société», nr.12, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.296-298; (B+)
10. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale. Materialitatea lumii şi fascinaţia textului, în
„Transilvania”, nr. 5, 2011, p. 56-59 (B+, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anuleditorial-2011/cat_view/45-anul-editorial-2011.html)
11. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale. Materie şi sens (Perspective analitice), în „Meridian
critic”,
Tom
XVIII,
nr.
1/2011,
p.
313-317
(B+,
http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=2011-1-ro# $$)
12. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale: Drama between Illusion and Truth, în „Transilvania”,
nr. 12, 2011, p. 12-17 (B+, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.html)
13. Hăisan, Daniela, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română / Semantic
Interplay of Three Languages: German, English, Romanian. Intrasystemic matching of
constituents in function verb phrases (Gina Măciucă), Iaşi, Junimea Publishing House,
2009, 286 p + XII, în Philologica Jassyensia, anul VII, nr. 1 (13) / 2011, pp. 308-310.
14. Hăisan, Daniela, Mεta, journal des traducteurs, Volume 55, Nº 1, 2, 3, 4, 2010, în Atelier de
traduction no. 14/2010, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1584 –1804, pp. 263-270.
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15. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Cinci versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Blajul
greco-catolic. Filiaţie şi originalitate, dată spre publicare în volumul Conferinţei naţionale
„Bibliologie şi patrimoniu cultural naţional. Strategii culturale şi editoriale în spaţiul
românesc: de la manuscris la ebook”, Ediţia a V-a, Alba Iulia, 20-21 octombrie 2011, care
se tipăreşte ca supliment al revistei „Transilvania” din Sibiu, revistă editată de Centrul
Cultural Interetnic Transilvania.
16. Moroşan, Nicoleta-Loredana, Les interférences linguistiques dans l’(auto)dérision du
portrait d’un Parisien, 2011, Anadiss, Editura Universităţii Suceava, pp. 97-104.
17. Petroşel, Daniela, Filippo Tommaso Marinetti, Manifestele futurismului, în ,,Meridian
critic”, Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare”, Suceava, seria Filologie, Literatură, Tomul
XVI, NR. 2, 2010, pp. 231-235. Revista este recunoscută CNCSIS şi cotată categoria B+.
Pagina web: www.meridiancritic.litere.usv.ro, analelitere.usv.ro.
18. Petroşel, Daniela, Ilarie Voronca. Poezie şi tehnologie în avangarda românească, în revista
,,Philologica Jasseyensia”, pp. 215-222. Revista este indexată B+, prezentă în bazele de date
CEEOL şi EBSCO.
19. Petroşel, Daniela, Présences féminines dans le cyberspace littéraire, în ,,Communication
Interculturelle et Littérature”, Actele Colocviului Internaţional «Reprezentări ale feminităţii
în spaţiul cultural francofon», 15-16 octombrie, 2010, pp. 219-225. Revista este B+, cod
CNCSIS 489/2010, fiind indexată fabula şi Index Copernicus.
20. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Traduction et retraduction de la littérature québécoise en
Roumanie (1970-2010) in Atelier de traduction, nr. 16, 2011, pp.129-141.
21. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Traduction/retraduction des auteurs maghrébins en Roumanie, in
Atelier de traduction, nr. 15, 2011, pp. 83-93.
Premii si diplome pentru activitatea de cercetare, la nivel naţional (1 premiu)
1. Moroşan, Geta, Premiul I – Crucea de Aur a Sf. Ştefan cel Mare şi Sfânt – secţiunea literatură,
acordat de Societatea Culturală “Ştefan cel Mare” – Bucovina, 15 decembrie 2011.
În anul 2011 au fost încheiate sau continuate o serie de contracte de cercetare, dintre
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi diverse instituţii academice sau culturale naţionale
sau internaţionale:
EXPLICAŢII
CNCSIS

PROGRAME
EXTERNE
FINANŢARE
NERAMBURSABILĂ

NUMĂR
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie Identitatea
lexicală şi morfologică a limbii române în contextul multilingvistic european.
Consonanţe şi disonanţe Nr. 237/2009 – Conf. univ. dr. Gina Măciucă şi Lector
univ. dr. Victor Cărcăle
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie Traducerea ca
dialog intercultural Nr. 809/2009 – Prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu şi
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie Violence,
Narrative and Myth in Joyce and Yeats: Subjective Identity and
AnarchoSyndicalist Tradition Nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-010 – coordonator
Tudor Bălinşteanu
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie La traduction
culturelle et la littérature/les littératures francophones : histoire, réception,
critique des traductions, PN-II-ID-PCE-2011-3-0812 (2012-2014); Director :
Prof.dr. Muguras Constantinescu
Comunicare şi performanţă socială prin noi strategii didactice în etica şi
pragmatica învăţării-predării interactive - EPIGON, Contract nr.
POSDRU/87/1.3/S/62446, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 „Educatie si formare
profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe
cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane
din educatie si formare”, Beneficiar Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava
(perioada de implementare 01.09.2010-31.08.2013)
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VALOARE
ÎN LEI
130209

130209

813526

1142000

7169936

PROGRAME
ERASMUS

BURSE
POSTDOCTORALE

ACADEMIA
ROMÂNĂ

TOTAL

1. Université de Nice Sophia Antipolis (responsabil : prof. dr. EBSteiciuc)
2. Université de Limoges (responsabil : prof : dr : EBSteiciuc)
3. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (responsabili : Prof. dr. Muguras
Constantinescu si Prof. dr. EBSteiciuc)
4. Université de Savoie à Chambéry (responsabili : Prof. dr. Muguras
Constantinescu si Prof. dr. EBSteiciuc)
Programul „Resurse Umane”, director al proiectului de cercetare postdoctorală
Traduire la subjectivité. Style et identité dans la traduction de la littérature
d’expression française vers le roumain PN-II-RU-PD-2011-3-012 –
coordonator lector univ. dr. Raluca Balaţchi
„Şcoala Ardeleană în mărturii antologice” se derulează la Filiala Cluj-Napoca
a Academiei Române, în cadrul Bibliotecii Academiei, şi vizează
înmănuncherea într-o suită de volume a celor mai semnificative texte din
creaţia acestui curent cultural de la începuturile epocii noastre moderne –
colaborator conf. dr. Niculina Iacob:
1. Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Ioan Budai-Deleanu în mărturii antologice,
Editura Galaxia Gutenberg, 2011 (în curs de tipărire).
2. Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Petru Pavel Aron în texte antologice, în vol.
Şcoala Ardeleană V, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2011, volum
coordonat de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, p. 18-88. (ISSN 1843 – 8164)
3. Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Recitirea Cotroanţei lui Petru Furdui, în vol.
Şcoala Ardeleană V, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2011, volum
coordonat de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, p. 90-98. (ISSN 1843 – 8164)
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-

276000

-

9661880

Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este
valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice (cursuri universitare, note de curs, materiale
didactice auxiliare, teste, traduceri, antologii de texte etc.); publicaţii ştiinţifice; integrarea în reţele
de cercetare europeană interuniversitară; manifestări de promovare a diversităţii lingvistice şi
culturale din Europa; granturi etc.
Fiecare cadru didactic publică anual cel puţin o lucrare ştiinţifică în reviste recunoscute
naţional/internaţional sau are o realizare didactică ori ştiinţifică notabilă. Facultatea de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării promovează şi diseminează, inclusiv prin mass-media, rezultatele obţinute
de centrele de cercetare şi de membrii lor, precum şi prin intermediul revistelor catedrelor şi
volumelor manifestărilor ştiinţifice:
5. Meridian critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: B.
Literatură, ISSN:2069-6787 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2008) –
publicaţie bianuală;
6. Atelier de Traduction, ISSN: 1584-1804 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul
2008) – publicaţie bianuală;
7. ANADISS, ISSN: 1842-0400 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2011) –
publicaţie anuală;
8. La Lettre «R», ISSN:1841-2009 – publicaţie anuală;
9. Omul şi Mitul, Contract:POSDRU/88/1.5/S/52946, 2011, ISSN 1843-6714, 240 p.
(publicaţie care apare o dată la 2 ani)
10. Traduction et francophonie, Contract POSDRU/88/1.5/s/52946, 2011, ISBN 978-973-197463-7, 310 p.
11. Critical Discourse and Linguistic Variation. New Investigation Perspectives: Receptions,
Analyses, Openings, Contract POSDRU 88/1.5/S/52946, 2011, ISBN 978-973-666-372-7, 302 p.
12. Lexico-Morphological Idiosyncrasies of Romanian as Compared with European Romance
and Germanic Languages. Similarities and Contrasts/Identitatea Lexicală şi Morfologică a
Limbii Române în Contextul Multilingvistic European. Consonanţe şi Disonanţe, (I): The
Verb/Verbul, 2011, ISBN 978-973-666-366-6, 500 p.
Publicaţiile facultăţii sunt menţionate în baze de date naţionale şi internaţionale
(fabula.org, scipio.ro, EBSCO, CEEOL), precum şi în liste de bibliografie ale cercetătorilor şi
autorilor români şi străini.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dezvoltă o strategie de cercetare pe termen
lung, precum şi programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, care şi-au propus obiective bine
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definite, cu o finalitate clară, vizibilă în activitatea fiecărei echipe de cercetare în parte. Cercetarea
se realizează într-un cadru instituţional, în cele două centre de cercetare care funcţionează în cadrul
facultăţii din anul 2005: Centrul de Cercetare Inter Litteras şi Centrul de cercetare Analiza
discursului – CADISS. Aceste centre de cercetare promovează în mod constant un ethos şi o cultură
a cercetării, urmărind în acelaşi timp valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi
studenţilor. Cercetătorii ştiinţifici care activează în cele două centre de cercetare ale Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au dobândit recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, prin
premii, citări, participarea la manifestări naţionale şi internaţionale, includerea în jurii ale unor
organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale, în comisii de doctorat, olimpiade,
comisii de bacalaureat etc.
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune,
într-o oarecare măsură, de resurse financiare (din resurse financiare interne, din contracte,
sponsorizări şi autofinanţări) , logistice şi umane pentru a realiza obiectivele pe care şi le-a propus.
Climatul şi cultura academică, axate pe cercetare, sunt demonstrate de granturile şi proiectele de
cercetare realizate de echipe de cercetare, precum şi în cadrul programelor de doctorat.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură standardele de calitate în cercetarea
ştiinţifică din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de cercetare,
avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu Codul etic.
În vederea pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetare,
programele educaţionale cuprind implicit o serie de obiective, dintre care menţionăm:
• includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi
a seminariilor;
• iniţierea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în metodologia cercetării şi
familiarizarea lor cu instrumentarul şi conceptele necesare;
• stimularea cercetării studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin organizarea unor
activităţi specifice: Colocviul de critică literară „Eugen Lovinescu”; „Ateliere de traducere”; Les
Journées de la Francophonie: Témoignages des pays francophones; Sesiunea de comunicări
ştiinţifice „Olga Kobylianska”; Conferinţa Naţională Studenţească CONSENSUS: Words and
Worlds of Difference etc.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de
cercetare se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin
manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Alba-Iulia, Paris, Clermont Ferrand, Lyon,
Lille, Savoie, Nice, Marsilia etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de cercetare
se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin manifestări
şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi, Sibiu, Braşov,
Alicante, Palma de Mallorca etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
În fiecare an universitar, Colectivul de Limba şi Literatura Franceză organizează Zilele
Francofoniei în luna martie. Manifestarea cuprinde conferinţe ale unor specialişti internaţionali,
mese rotunde, ateliere de traducere, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri cu
premii pentru studenţi etc.
III.3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de
predare/învăţare din fiecare domeniu de ierarhizare
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării profesează 59 de cadre didactice
titulare, din care 49 doctori în filologie (7 profesori, 13 conferenţiari, 28 lectori şi 11 asistenţi), 3
cadre didactice asociate şi 33 de asistenţi de cercetare (doctoranzi în cadrul Şcolii Doctorale
sucevene).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării coordonează 12 programe de studii
universitare de licenţă, din care 8 programe de studii universitare de licenţă acreditate ARACIS (zi
şi ID), 7 în domeniul Limbă şi literatură şi 1 în domeniul Ştiinţe ale Comunicării, 8 programe de
studii universitare de masterat acreditare ARACIS în domeniul Limbă şi literatură şi 4 programe de
studii universitare de doctorat acreditate.
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La admiterea din 2011, au fost înmatriculaţi în anul I de studii la programele de studii
universitare de licenţă, cursuri de zi, 222 studenţi (din care 11 din Republica Moldova), 47 de
studenţi la învăţământ la distanţă şi 146 de masteranzi.
În urma finalizării studiilor, în anul 2011, au absolvit în urma examenului de licenţă, 137
de studenţi de la zi, 22 de studenţi de la învăţământ la distanţă, iar 88 de masteranzi au finalizat
studiile în urma susţinerii dizertaţiei.
III.4. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea relaţiei cu mediul extern
pentru fiecare domeniu de ierarhizare
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării încheie anual acorduri/parteneriate cu
organizaţii administrative sau culturale ale mediului local/regional, contracte cu edituri, parteneriate
cu instituţii de educaţie din ţară şi străinătate, desfăşoară evenimente de popularizare a ştiinţei
organizate de către membrii comunităţii academice din universitate (manifestări ştiinţifice şi de
creaţie artistică, seri de conferinţe, lansări şi prezentări de carte/autori etc.). Cadrele didactice şi de
cercetare care profesează în Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării sunt afiliate la organizaţii
profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
III.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea
personalului
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură un context propice cooptării de noi
cadre didactice şi de cercetare din rândul tinerilor absolvenţi cu rezultate academice de excepţie, şi,
de asemenea, menţine o politică transparentă şi eficientă a promovării pe posturi didactice
superioare a cadrelor care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
Cadrele didactice participă la mobilităţi didactice externe în cadrul Programului Erasmus
Teaching Staff.
III.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluare cadrelor didactice de către studenţi,
evaluarea colegială, evaluarea de către conducerea facultăţii
În urma procesului de autoevaluare, 55 din 59 de cadre didactice titulare din Facultatea de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au predat fişa de autoevaluare pe anul 2011:
Nr. crt.
Titlul
Total cadre
FB
B
S
NS
NR
didactic
didactice evaluate
5.
Profesor
7
7
6.
Conferenţiar
13
13
7.
Lector
28
28
8.
Asistent
11
11
∗
TOTAL
55
55
III.6.1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Facultatea utilizează un fomular de evaluare de către studenţi a disciplinelor şi a activităţii
cadrelor didactice. Evaluarea de către studenţi este obligatorie şi se realizează pe baza unui formular
aprobat de conducerea universităţii. Rezultatele evaluării sunt discutate individual, sunt prelucrate
statistic şi analizate la nivel de facultate, în vederea îmbunătăţirii activităţii instructiv-educative şi
de cercetare.
Nr. crt. Titlul didactic Total cadre didactice evaluate
FB
B
S
NS
5.
Profesor
7
7
6.
Conferenţiar
13
13
7.
Lector
25
20
2
2
1
8.
Asistent
10
10
TOTAL
55
50
2
2
1
∗

Trei cadre didactice sunt plecate în străinătate, respectiv în Franţa, Spania şi Suedia, pe posturi de lectori de limba
română, iar un cadru didactic este în concediu de maternitate.
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III.6.2. Evaluarea colegială
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există preocupări pentru evaluarea
colegială. Birourile de conducere ale catedrelor evaluează performanţele didactice şi de cercetare
ale fiecărui cadru didactic, pe baza unui formular cu criterii de evaluare şi indicatori de
performanţă, stabilite la nivel de facultate.
Nr. crt.
Total cadre
FB
B
S
NS
NR
Titlul didactic
didactice evaluate
5.
Profesor
7
7
6.
Conferenţiar
13
13
7.
Lector
25
25
8.
Asistent
11
11
TOTAL
55
55
III.6.3. Evaluarea de către conducerea facultăţii
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării directorii de departamente şi decanul
efectuează evaluarea finală a cadrelor didactice. Directorii de departamente şi decanul evaluează
performanţele didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic, pe baza formularului cu criterii
de evaluare şi indicatori de performanţă, stabilite la nivel de universitate.
Nr. crt. Titlul didactic Total cadre didactice evaluate
FB
B
S
NS
5.
Profesor
7
7
6.
Conferenţiar
13
13
7.
Lector
25
22
3
8.
Asistent
10
10
TOTAL
55
52
3
III.7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale
Conducerea facultăţii, comisiile de specialitate şi cadrele didactice asigură proiectarea
instruirii centrate pe student, concretizată în: definirea clară a obiectivelor, stabilirea metodelor şi a
condiţiilor oportune de învăţare, elaborarea strategiilor şi a modurilor de examinare şi evaluare.
Între student şi profesor se asigură o relaţie de parteneriat, interactivă, realizată în funcţie de
specificul disciplinei, la curs (prin prelegere problematizantă) şi, mai ales, la seminar (prin
diversificarea metodelor de învăţare eficientă şi creativă, de la dezbatere la referat şi „studiu de
caz”). Se stimulează implicarea directă a studentului în calitate de colaborator, ceea ce asigură
cadrului didactic posibilitatea de a testa şi regla obiectivele şi rezultatele învăţării din perspectiva
relevanţei acestora din punct de vedere cognitiv şi formativ. În măsura compatibilizării cu specificul
învăţământului umanist, în speţă filologic şi artistic, se folosesc tot mai mult resursele noilor
tehnologii (laboratoarele de translaţie simultană, e-mail, pagina personalizată de web pentru
tematică şi bibliografie, materiale auxiliare), cu accent pe conexiunile dintre conţinuturi, metode şi
mijloacele de învăţământ.
Pe lângă asigurarea transferului de cunoştinţe, cadrele didactice concep şi proiectează
activităţi menite să stimuleze resursele de creativitate ale studenţilor, prin îndrumare colectivă (în
echipă) sau personalizată, cu accent pe componenta strategică a dezvoltării intelectuale (cercuri
studenţeşti, cooptarea studenţilor şi masteranzilor în proiecte de cercetare, participarea studenţilor la
manifestări ştiinţifice şi artistice naţionale şi internaţionale).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava dispun de programe speciale menite să asigure o viaţă studenţească de calitate şi să ofere
studenţilor o gamă variată de servicii sociale, culturale şi sportive (săli de sport, Auditorium-ul,
Lectorate de limbi străine etc.) pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. O parte din
studenţii facultăţii sunt afiliaţi Ligii Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
organizaţie care colaborează permanent cu alte organizaţii pentru studenţi din Universitatea „Ştefan
cel Mare”, precum A.S.U.S. (Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Suceava). Serviciul de
consiliere în domeniul carierei, este menit a stabili conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa
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muncii, oameni de afaceri şi studenţi, pentru a-i ajuta pe aceştia din urmă să cultive deprinderi şi
contacte în domeniul afacerilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de programe de stimulare a
studenţilor cu performanţe înalte, prin: cooptarea acestora în derularea programelor SOCRATES;
acordarea de burse de mobilitate; acordarea prin concurs a burselor de merit pentru performanţă
ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă; acordarea de burse în străinătate obţinute prin concurs;
integrarea în activităţi didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice; participarea la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane, colocvii; tipărirea lucrărilor ştiinţifice în publicaţiile facultăţii şi în reviste
de cultură.
Pentru asistarea studenţilor cu dificultăţi în învăţare, cadrele didactice universitare oferă
programe de consultaţii şi de tutoriat suplimentare, la care studenţii se pot înscrie benevol.
Cadrele didactice concep şi practică predarea ca o componentă a instruirii şi ca sursă a
învăţării, strategia de predare fiind indusă de obiectivele disciplinei şi orientată în sensul obţinerii
unor rezultate conforme cu standardele calificării.
În concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii şi în scopul îmbunătăţirii continue a
procesului didactic din facultate, în completarea clasicelor manuale şi note de curs, permanent
actualizate, se aplică strategii moderne de predare, diferenţiate după programul de studiu,
caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite (cursuri
interactive, seminarii bazate pe referate şi dezbateri, proiecte didactice, culegerea şi prelucrarea de
date empirice etc.). În acest scop, în catedre au loc dezbateri şi informări pe probleme de didactică
universitară. Resursele şi serviciile pe care Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării le oferă
studenţilor la toate programele de studiu sunt suficiente, adecvate şi relevante, înlesnind atât
pregătirea lor de specialitate, cât şi o viaţă studenţească de calitate.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură pentru studenţii săi resursele de
învăţare necesare sub formă de manuale şi cursuri, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii,
antologii, literatură beletristică, reviste de specialitate etc., ce se regăsesc în colecţiile Bibliotecii
Universităţii şi ale filialelor înfiinţate în cadrul facultăţii – biblioteca Departamentului de Limba şi
Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării, Biblioteca Italiană, Reading-Room, Lectoratul Francez,
Lectoratul Spaniol, Lectoratul German, precum şi în Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” şi Arhiva
Judeţeană Suceava. Studenţii au acces gratuit la aceste resurse de învăţare prezentate în format
clasic, dar şi pe suport audio, video şi electronic. Având un caracter enciclopedic şi acoperind
variate domenii, colecţiile bibliotecilor sunt consultate de un număr mare de utilizatori, din rândul
studenţilor, al cadrelor didactice universitare, de către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, precum şi
alte categorii de beneficiari.
Ca urmare a faptului că bibliotecile au programe şi resurse de procurare a cărţilor şi
revistelor, colecţiile sporesc anual prin intermediul achiziţiilor de carte românească şi străină, al
donaţiilor din partea unor oameni de cultură din ţară şi străinătate, al universităţilor partenere, al
granturilor, al schimburilor de publicaţii, al abonamentelor la principalele reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate pentru disciplinele diverselor programe de studiu.
Ca urmare a numărului corespunzător de bibliotecari care stau în permanenţă la dispoziţia
utilizatorilor, universitatea asigură fiecărui student accesul neîngrădit la orice sursă, în conformitate
cu obiectivele şi cerinţele programelor de studiu.
III.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a existat mereu preocuparea pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare şi comunicare, pentru a facilita activitatea cadrului didactic şi
receptivitatea studentului.
În cadrul bibliotecii Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele
Comunicării există o bibliotecă proprie care conţine în jur de 500 de volume. Lectoratul German
dispune, la rândul ei, de 1000 de volume în limba germană, o parte din acestea au fost trimise de
Universitatea din Augsburg. Lectoratul Francez este o structură care funcţionează nu doar ca
bibliotecă, ci şi ca spaţiu de desfăşurare a unor activităţi cultural-artistice ce-i atrag pe toţi iubitorii
limbii franceze. Biblioteca Ucraineană este dotată cu un număr aproximativ de 500 de volume,
donaţie din partea Universităţii „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi şi de la Uniunea Ucraineanilor din
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România. Catedra de Engleză beneficiază de o bibliotecă proprie cu sală de lectură Reading Room.
Aceasta din urmă se adaugă amplelor spaţii de lectură şi împrumut de la nivelul universităţii,
asigurând o informare specifică domeniului de studiu, îndrumare specializată şi creând
oportunitatea unor noi direcţii de cercetare şi studiu individual. Biblioteca Italiană dispune de 800
de volume, primite din partea Comunităţii Montane „Valle Roveto”, Abruzzo, Italia. Lectoratul
Spaniol dispune de un număr de 400 de volume donate de către Insititutul Cervantes din Bucureşti.
Datorită colaborării cu Departamentul de Stat al S.U.A., Biblioteca Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava a primit peste 100 de volume în limba engleză, recent publicate la cele mai
prestigioase edituri nord-americane.
Protocoalele încheiate între universitatea noastră şi o serie de universităţi din străinătate
prevăd şi colaborarea la nivelul bibliotecilor: schimb de informaţii bibliografice, de reviste şi de
cărţi, precum şi schimb de publicaţii ştiinţifice şi didactice referitoare la problematica de interes
comun (cu Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova).
În anul 2011, au fost puse la dispoziţia studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării următoarele săli: 3 săli de curs, 7 săli de seminar, 5 laboratoare
şi 3 săli de bibliotecă. Spaţiile sunt prevăzute în procesul didactic al tuturor programelor de studiu
ale facultăţii. Precizăm că alocarea studenţilor pe săli s-a făcut ţinând cont de standardele de
calitate, respectând raportul dintre numărul de studenţi înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor de curs şi
seminar şi a laboratoarelor (0,76 m2 / student). Programele de studii folosesc, printr-o bună
gestionare a orarului şi a gradului de ocupare a sălilor, spaţiile de învăţământ ale Facultăţii, sălile de
curs, de seminar şi laboratoarele având capacitatea de a susţine majoritatea locurilor pentru grupele
de studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
În acest sens, sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu echipamente tehnice
moderne, corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii, fiind în acest fel compatibile
cu cele mai dezvoltate universităţi internaţionale. Spre exemplificare amintim: sisteme de proiecţie
multimedia, calculatoare, laptopuri, video-proiectoare, retroproiectoare portabile, sisteme de
traducere simultană, sisteme audio-video etc. (Vezi Anexa 1)
În ceea ce priveşte resursele financiare, trebuie precizat că s-au obţinut fonduri de la
MECTS pentru finanţarea manifestării studenţeşti CONSENSUS, la care au participat studenţi de la
facultatea noastră, dar şi de la alte universităţi din ţară.
S-au acordat burse pentru studenţi, atât din alocaţiile de la bugetul de stat, cât şi din resurse
proprii; s-au găsit sponsori pentru finanţarea diverselor manifestări culturale (Zilele Francofoniei,
Ziua Hispanităţii, Ziua culturii ucrainene, Ziua Italiei, Student pentru o zi etc.).
III.9. Transparenţa informaţiilor de interes public
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură transparenţa publică a datelor şi
informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele de
studiu, precum şi actualitatea şi corectitudinea acestor informaţii. În acelaşi timp, facultatea asigură
confidenţialitatea unor categorii de informaţii despre profesori şi studenţi, conform legii.
Site-ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (www.litere.usv.ro), în care sunt frecvent actualizate date şi
informaţii referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor de studiu, la
specializările oferite etc.
Facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi a celorlalte categorii de public interesate,
variantele tipărite şi/sau electronice ale următoarelor documente: Metodologia de admitere, Ghidul
studentului, Ghidul de practică de specialitate, Ghidul pentru utilizarea resurselor de învăţământ,
Ghidul de consiliere profesională pentru studenţii de la învăţământ la distanţă, Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind activitatea profesională a
masteranzilor, precum şi o serie de prezentări ale: programelor de studiu în domeniile şi
specializările oferite (licenţă, masterat, doctorat), de asemenea, sunt afişate şi programele analitice
ale disciplinelor de la masterat şi doctorat; conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi de doctorat;
manifestările ştiinţifice ale facultăţii; publicaţiile; parteneriatele naţionale şi internaţionale;
calificările şi competenţele personalului didactic şi de cercetare, orare etc.
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Informaţia oferită de universitate în general, şi de către facultate în special, este structurată
conform standardelor de calitate şi performanţă asemănătoare celor din spaţiul european al
învăţământului superior şi răspunde exigenţelor similare altorstructuri universitare europene cu care
facultatea noastră a iniţiat programe de mobilitate universitară, atât la nivel de studenţi, cât şi la
nivel de cadre didactice.
IV. CONCLUZII ŞI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI A
INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ UTILIZAŢI ÎN VEDEREA IERARHIZĂRII
UNIVERSITĂŢII/PROGRAMELOR DE STUDII
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării oferă programe variate şi atractive de studii
universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt în concordanţă cu
cadrul naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu programe similare din alte
universităţi din ţară şi din străinătate (Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Angers, Paris III
Sorbonne Nouvelle, Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Savoie à Chambery, Nice Sophia Antipolis,
Augsburg, Lisabona, Coruna, Insulele Baleare), iar, prin aceasta, se asigură şi mobilitatea
studenţilor şi a cadrelor didactice în spaţiul universitar european.
Programele de studii oferite (licenţă, masterat, doctorat) răspund cerinţelor şi
oportunităţilor pieţei forţei de muncă din Suceava, din România şi din străinătate, şi sporesc şansele
absolvenţilor de a ocupa posturi la nivelul calificărilor universitare. Programele de studii valorifică
avantajele şi oportunităţile pregătirii multiculturale şi multilingvistice, prin module care vizează
spaţiul cultural, local şi regional, multietnic şi plurilingvistic.
Orientarea interdisciplinară a studiilor universitare din Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării este dovedită de conţinutul disciplinelor studiate, de tematica lucrărilor de licenţă şi de
disertaţie, şi de domeniile de cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură şi pregătirea continuă, universitară şi
postuniversitară, prin cursuri de perfecţionare metodico-didactice şi de specialitate a profesorilor
din învăţământul preuniversitar, în vederea obţinerii gradelor didactice (română, franceză, engleză)
şi prin oferta variată de cursuri de limbi străine (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană,
portugheză, ucraineană).
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ÎNTOCMIT,

Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU

Documentarist Iuliana CÎRSTIUC
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Nr
crt.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

Denumire spaţiu

Nr.
Sală

Anexa 1
Dotări specifice cu descrierea configuraţiilor
conform listelor de inventar

Laborator de Creaţie
Publicitară

A 023 3 Staţii de calcul
Videoproiector L7A Hitachi
Camera video Panasonic GS 500
Camere video Sony
YAMAHA Mixer v96v2 + MY 16 M-Lan
Laborator Limbi
A 108 21 Staţii de calcul
Moderne
20 Monitoare, 17”
Scanner MusteK Paragon 3600 Pro A3
Unitate Centrală Prolang 20 pentru maxim 20 elevi
Consolă profesor cu căşti
20 unităţi cursant Kit instalare laborator
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
MP511
Laborator de Informatică LB2 Video-proiector
13 Staţii de lucruBENQ
Pentium
3 (unitate, monitor, boxe,CDrom, tastatură, monitor)
1 Laptop
Laborator Multimedia
A 119 21 Staţii de calcul Imac Intel Core 2 duo
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
Sistem de proiectie compus din videoproietor Toshiba
Laborator Fonetic
A 122 16 Calculatoare Intel Pentium 4
Departamentul de Limbi A 040 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitoare 17”
şi Literaturi Străine
1 Retroproiector
Colectivul de Engleză
1 CD- Player
1 Monitor 19”
1 Imprimantă OKI B2520 MFP
Decanat
A 001 4 PC Intel Pentium 4 cu monitor 17”
2 Imprimante OKI Laserjet B2520 MFP
1 Imprimată HP710c
1 Imprimantă HP LaserJet P2015dn
4 Laptop-uri
1 Fax Minolta HF 500A

25.

Lectoratul Francez

26.

Departamentul de Limba
şi Literatura Română şi
Ştiinţele Comunicării

27.

Centrul de Cercetare A 127 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
INTER LITTERAS
2 Multifuncţionale Canon MF-4330 D
Şcoala doctorală
Colectivul de Franceză
A 128 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
2 Imprimante (B 2520 MFP si
1 Laptop
Secretariat Masterat şi ID A 129 1 Calculator Intel Pentium 4 cu monitor 19”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
Secretar Şef
A 130 2 Calculatoare Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Xerox
1 Server
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28.

29.
30.

A 120 1 Calculator Intel Pentium 2/Monitor 17”
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 126 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
1 Laptop
1 Copiator Minolta 1052
1 Imprimanta
1 Scanner A3

31.

Lectoratul Spaniol

32.

Centru de cercetare
CADISS
Şcoala doctorală
Sala de curs “Constantin
Ciopraga”

33.

34.

Colectivele de
Hispanistică, Italiană şi
Uraineană

A 203 1 Laptop
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 202 2Calculatoare Intel Pentium 4 cu 2 monitoare 17”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Multifuncţional Canon MF-4330 D
A 206 1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector BENQ MP511
1 Laptop
A 301 1 Copiator
1 Retroproiector
2 Calculatoare Intel Pentium 4
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FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII PENTRU ANUL 2011
I.
ORGANIZAREA
FACULTĂŢII,
DEPARTAMENTE
DIDACTICE,
STRUCTURA PE DOMENII DE IERARHIZARE (PROGRAME DE STUDII
COMPONENTE)
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este formată din trei departamente:
6. Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării;
7. Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine;
8. Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Educaţie Continuă.
În cadrul Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării există
cinci colective:
11. Colectivul de Limba şi Literatura Română;
12. Colectivul de Limba şi Literatura Ucraineană;
13. Colectivul de Hispanistică;
14. Colectivul de Limba şi Literatura Italiană;
15. Colectivul de Comunicare.
În cadrul Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine există trei colective:
7. Colectivul de Limba şi Literatura Engleză;
8. Colectivul de Limba şi Literatura Franceză;
9. Colectivul de Limba şi Literatura Germană.
Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi de:
5. Secretariat;
6. Decanat.
I.1. Programe de studii de licenţă autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul
Specializarea
Durata Autorizare
Acreditare
Evaluarea
studiilor Provizorie
periodică
Limba şi literatura
română – O limbă şi
Limbă şi
HG 568/
HG 696/
ARACIS 4320/
3 ani
literatură modernă
literatură
28.07.1995
17.08.2000
23.06.2008
(franceză, germană) (A) zi
Limba şi literatura
română – O limbă şi
ARACIS
HG 944/
literatură modernă
3 ani
9918/
29.08.2002
(franceză, germană) (A) 07.12.2010
ID
Limba şi literatura
ARACIS
CNEAA 2413/
română – Limba şi
3 ani
7989/
18.12.2003
literatura spaniolă (A) - zi
3.08.2010
Limba şi literatura
română – Limba şi
HG 676/
3 ani
literatura italiană (AP) 28.06.2007
zi
Limba şi literatura
HG 568/
HG 696/
ARACIS 5334/
franceză – Limba şi
3 ani
28.07.1995
17.08.2000
26.07.2008
literatura germană (A) - zi
Limba şi literatura
HG 568/
franceză – Limba şi
28.07.1995 CNEAA 1832/ ARACIS 7973/
3 ani
literatura engleză (A) - zi
HG 696/
13.07.2004
3.08.2010
17.08.2000
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Ştiinţe ale
Comunicării
Limbi
Moderne
Aplicate
Studii
Culturale

Limba şi literatura
engleză – Limba şi
literatura germană /
Limba şi literatura
română (A) - zi
Limba şi literatura
ucraineană – O limbă şi
literatură modernă
(franceză, engleză) /
Limba şi literatura
română (A) - zi
Literatură universală şi
comparată – Limba şi
literatura română sau O
limbă şi literatură străină
(spaniolă/italiană/
germană) (AP) - zi
Comunicare şi relaţii
publice (A) - zi
Limbi moderne aplicate
(AP) - zi

3 ani

HG 568/
28.07.1995
HG 696/
17.08.2000

CNEAA 1832/
13.07.2004

ARACIS
7298/
8.07.2010

3 ani

HG 1215/
29.11.2000

ARACIS
4309/
23.06.2008

-

3 ani

ARACIS 3878/
05.07.2007

-

-

3 ani

CNEAA 2213/
03.11.2005

ARACIS
2078/
11.04.2012

-

ARACIS 3878/
05.07.2007

-

-

ARACIS 4298/
23.06.2008

-

-

3 ani

Studii americane (AP) - zi 3 ani

Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.2. Programe de studii de master autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul
Specializarea
Durata
Acreditare
studiilor
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
globalizării (A) – zi
Didactica limbilor moderne (A) – zi
2 ani ARACIS 7277/08.07.2010
Hermeneutică şi ideologie literară (A) – zi
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
Limbă şi comunicare (A) – zi
2 ani ARACIS 5538/30.09.2008
Limbă şi Literatură română în context european (A) –
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
literatură zi
Semiotica limbajului în mass-media şi
2 ani ARACIS 5538/30.09.2008
publicitate (A) – zi
Tendinţe actuale în studiul limbii şi
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
literaturii române (A) – zi
Teoria şi practica traducerii (A) – zi
2 ani ARACIS 4338/23.06.2008
Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.3. Cursuri postuniversitare de perfecţionare
Denumire
Durata
studiilor
Competenţă şi performanţă în limbi străine
4 luni
(engleză/franceză/italiană/germană/spaniolă)
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Autorizare
MedC 41228/03.11.2004

I.4. Conducători de doctorat
Începând cu luna decembrie 2005, prin ordinele speciale ale Ministrului Educaţiei şi
Cercetării se atribuie Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel
Mare”, din Suceava, calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD) pentru domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie. În prezent, în cadrul
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, există 6 conducători de doctorat activi şi 2
profesori consultanţi:
Conducători de doctorat activi
Prof. univ. dr. Ioan Oprea
O.M. 5658 / 12.12.2005 Limba română
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu
O.M. 5658 / 12.12.2005 Literatura română
Prof. univ. dr. Albumiţa-Muguraş
O.M. 5658 / 12.12.2005 Literatura franceză
Constantinescu
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
O.M. 1805 / 20.08.2007 Limba română
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
O.M. 4963 / 31.07.2008 Limba franceză
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
O.M. 4963 / 31.07.2008 Literatura franceză
Profesori consultanţi
Prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu
O.M. 5658 / 12.12.2005 Limba română
Prof. univ. dr. Vasile Spiridon
O.M. 4631 / 11.08.2010 Literatura română
II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prin misiunea şi obiectivele asumate,
completează în mod optim misiunea şi obiectivele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava,
instituţie universitară în care spiritul ştiinţific convieţuieşte cu cel tehnic şi cu cel umanist şi
contribuie la valorificarea şi exploatarea potenţialului uman din zonă.
Prin programele de studiu, Facultatea îşi propune să formeze specialişti în domeniul literelor,
al ştiinţelor comunicării, al limbilor moderne aplicate, al studiilor culturale, nu numai pentru zona de
nord a ţării, ci pentru întreaga ţară. Centru de iradiere ştiinţifică şi culturală pentru nordul Moldovei şi
Bucovina istorică, Facultatea îşi asumă (în contextul mentalităţii tradiţionaliste, uneori chiar
conservatoare a zonei) misiunea de a imprima un spirit modern, integrat opţiunilor contemporaneităţii,
în domeniile în care dispune de specialişti cu înaltă calificare.
Prin eforturile cadrelor didactice de prestigiu naţional de a modela studenţi în acest spirit,
Facultatea contribuie la formarea şi afirmarea unui climat cultural apt să promoveze în această zonă,
atât de complexă din punct de vedere cultural, etnic şi lingvistic, valorile umaniste naţionale şi
universale.
Absolvenţii noştri activează în multe alte domenii competitive; unii s-au dedicat
jurnalismului, editării şi traducerii de carte, diplomaţiei, biblioteconomiei, managementului cultural,
învăţământului superior şi cercetării etc., adaptându-se pieţei de muncă din ţară sau din străinătate.
În acest spirit al eficienţei şi al competitivităţii îi pregătim şi astăzi pe studenţi. Facultatea asigură
cadre cu pregătire superioară necesare relansării şi dezvoltării continue a zonei. Prin specificul ei
etno-lingvistic şi cultural, Suceava este centrul universitar cel mai apt pentru pregătirea studenţilor
români din Republica Moldova, nordul Bucovinei şi Transcarpatia într-un climat spiritual
integrator. Modelarea conştiinţei naţionale şi europene este o preocupare constantă a întregului corp
profesoral al facultăţii.
Pentru ca misiunea asumată să devină realitate, Facultatea îşi propune următoarele
obiective strategice:
• Respectarea exigenţelor şi opţiunilor reformei învăţământului superior românesc de azi.
• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economice şi pieţei muncii.
• Urmărirea integrării în standardele europene şi mondiale ale învăţământului universitar,
prin legăturile stabilite cu instituţii ştiinţifice, universităţi şi personalităţi din Franţa, Anglia, SUA,
Belgia, Spania, Germania, Polonia, Bulgaria, Cehia, Italia, Moldova, Ucraina.
• Promovarea şi adoptarea din mers a unor măsuri ce urmăresc constituirea unor structuri
didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare
profesională.
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• Acordarea unei importanţe deosebite acelor domenii de cercetare fundamentale şi
aplicative considerate prioritare.
• Îmbinarea experienţei unor cadre didactice cu dinamismul unui corp profesoral tânăr, apt să
evolueze rapid pe linie profesională şi ştiinţifică şi să asigure autonomia didactică a facultăţii.
• Urmărirea creşterii permanente a eficienţei activităţilor desfăşurate şi impunerea în
peisajul zonal şi internaţional; facultatea va stabili legături de colaborare directă cu instituţii de
învăţământ şi cu instituţii culturale atât din zonă şi din ţară, cât şi din afara graniţelor ţării.
Activitatea didactică, de cercetare şi managerială se desfăşoară conform legislaţiei
specifice, prevederilor Cartei universitare şi planurilor operaţionale şi strategice ale Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.
III. SISTEMUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
III.1. Strategia în domeniul calităţii
Încă de la înfiinţare Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a stabilit ca pivot
principal al tuturor activităţilor profesional-educaţionale o dublă misiune: didactică şi de cercetare.
Obiectivele strategice sunt subordonate misiunilor specifice şi competenţelor variate asigurate prin
domeniile studiilor universitare de licenţă.
Domeniul Limbă şi literatură pregăteşte profesori, asistenţi de cercetare, cercetători,
consilieri, filologi, lingvişti, traducători, referenţi literari, secretari literari, funcţionari de stat,
funcţionari publici; domeniul Ştiinţe ale comunicării pregăteşte cercetători în institute de profil,
funcţionari public cu studii superioare; specialişti în comunicare şi relaţii publice (PR), specialişti în
media şi publicitate; analişti cultural, documentarişti, experţi în comunicare, consilier de imagine,
planificator strategic, purtători de cuvânt, mediatori, organizatori de protocol, brand manageri;
domeniul Limbi moderne aplicate pregăteşte referenţi, referenţi de specialitate, secretari,
documentarişti, traducători, experţi, asistenţi de cercetare, cercetători, filologi, funcţionari de stat,
funcţionari publici, lucrători în companii mari şi mici, iar domeniul Studii culturale pregăteşte
analişti culturali, referenţi culturali, asistenţi de cercetare, cercetători etc.
Obiectivul principal al programelor educaţionale este continua preocupare pentru
conceperea, organizarea şi desfăşurarea întregului proces de învăţământ în conformitate cu
exigenţele şi imperativele ce decurg din procesul de reformă a şcolii româneşti actuale şi din
necesitatea compatibilizării cu standardele învăţământului universitar european, cu accent pe
îndeplinirea standardelor şi a indicatorilor de calitate.
Obiectivele comune ale tuturor programelor de studiu sunt:
• înzestrarea cetăţenilor Europei cu mijloacele necesare pentru a se putea adapta
mobilităţii internaţionale în vederea unei cooperări mai strânse, nu numai în domeniul educaţiei,
culturii şi ştiinţei, dar şi în domeniul comerţului, industriei şi turismului;
• promovarea înţelegerii şi toleranţei reciproce, respectarea identităţilor şi a diversităţii
culturale prin intermediul unei comunicări internaţionale mai eficiente;
• păstrarea şi valorificarea bogăţiei şi diversităţii vieţii culturale în Europa prin
intermediul unei cunoaşteri reciproce aprofundate a limbilor naţionale şi regionale;
• dezvoltarea considerabilă a capacităţii cetăţenilor europeni de a comunica între ei,
depăşind frontierele lingvistice şi culturale, printr-un efort de lungă durată, organizat şi finanţat de
organisme competente;
• evitarea pericolelor ce ar putea apărea ca rezultat al marginalizării celor care nu posedă
capacităţile necesare pentru a comunica într-o Europă interactivă.
• promovarea unor metode de predare a limbilor moderne care să consolideze
„independenţa gândirii, raţiunii şi a acţiunii combinate cu simţul responsabilităţii şi deprinderile
comportamentale de ordin social”.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării are misiunea de a asigura şi dezvolta
resursele şi instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei şi cercetării
ştiinţifice din domeniul umanist, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii
atât la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit
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prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ
privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).
Misiunea asumată de facultatea noastră se concretizează în formarea de competenţe
generale şi specifice ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă, cu eficienţă imediată sau de
perspectivă, cum sunt: asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de
specialitate, în concordanţă cu stadiile actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil, cu noile
principii şi cu parametrii evaluativi cu care operează disciplinele fundamentale din fiecare domeniu
în parte; selecţionarea riguroasă, după criterii ştiinţifice a informaţiei, a cunoştinţelor utile
procesului de învăţare în scopul formării unor competenţe adecvate cerinţelor moderne ale instruirii
şi educării tinerilor, ca obiective prioritare pentru domeniile de licenţă; asigurarea unei
interdependenţe între pregătirea fundamentală şi cea de specialitate, proprii fiecărui domeniu de
licenţă, astfel încât studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism strict didactic şi
limitat ca informaţie, ci şi spre condiţia unui intelectual receptiv la orizonturi largi ale culturii şi
cunoaşterii, ale comunicării multilingvistice şi multiculturale, ale creaţiei artistice, ale culturii
informaţiei şi comunicării.
Prin urmare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îndeplineşte o misiune care
cuprinde elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi
cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
II.2. Structura sistemului de calitate
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, departamentele şi Consiliul Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispun de structuri, politici, strategii şi procedee în vederea
asigurării unei calităţi corespunzătoare activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează o Comisie pentru Evaluarea
şi Asigurarea Calităţii educaţiei (constituită cf. Legii 87/2006) şi comisii pe programe de
studii/departamente, care colaborează permanent. Comisia promovează o cultură a calităţii privind
valorile, normele şi activităţile desfăşurate în spaţiul academic, pentru îmbunătăţirea continuă a
standardelor de calitate a activităţilor de predare, învăţare şi cercetare, pentru alinierea calitativă şi
cantitativă la standardele unor universităţi de prestigiu: optimizarea planurilor de învăţământ,
actualizarea conţinutului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, a planurilor de cercetare, a
tehnologiei didactice, organizarea judicioasă a formaţiilor de studiu, valorificarea experienţei altor
universităţi în educaţie şi cercetare etc.
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii educaţiei are un program de politici
centrate pe calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile de realizare, cu prevederi,
responsabilizări şi termene concrete. Politicile şi strategiile sunt activate şi aplicate de comisiile pe
programe de studii/ catedre, prin implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în activitatea
comisiilor, în optimizarea activităţii proprii, în îndrumarea studenţilor, în îndeplinirea programelor
educaţionale şi de cercetare ale facultăţii şi ale catedrelor.
II.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern
În anul 2011, la nivelul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-au respectat
practicile şi procedurile pentru realizarea auditului intern al calităţii, cu privire la sistemul de
conducere a facultăţii. S-a respectat planul operaţional şi cel strategic stabilit la nivel de facultate.
Personalul didactic auxiliar al facultăţii – secretariatul şi decanatul – şi-a îndeplinit
obligaţiile, deşi volumul de muncă a fost foarte mare.
III. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI REZULTATE ALE AUDITULUI
INTERN PENTRU:
III.1. Monitorizarea internă programelor de studii şi monitorizarea externă de către
specialişti, reprezentanţi ai angajatorilor, absolvenţi
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se aplică riguros şi consecvent
Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui
program de studiu aprobat la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
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Regulamentul este asociat unui sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe bază de
informaţii şi date, care presupune evaluări şi optimizări periodice ale calităţii acestor programe, în
perspectiva viitoarelor evaluări externe.
Comisia de Audit Intern, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii educaţiei şi-au dat
avizul favorabil pentru raporturile de evaluare internă în vederea acreditării de către ARACIS a trei
programe de studiu: Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană (ZI), Limba şi
literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) (ID), Comunicare şi relaţii
publice (ZI).
III.2. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de cercetare din
fiecare domeniu de ierarhizare
Conform procesului de ierarhizare a programelor de studii organizate de universitățile
acreditate din sistemul naţional de învăţământ, conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 şi prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, Domeniul
Filologie din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării face parte din categoria B, iar
Domeniul Ştiinţe ale Comunicării, din categoria D.
Articole ISI (1 articol)
2. Bălinisteanu, Tudor, “The Phallic Construction of Social Reality and Relationships in A. L.
Kennedy’s Short Stories”, Papers on Language & Literature, 47:2 (2011), pp. 196-223.
Articole publicate în reviste străine din fluxul principal de publicaţii indexate BDI (8 articole)
9. Gancevici, Olga, Hélène Grimaud et l’interdisciplinarité: la musique, la littérature et
l’éthologie, in Annales Univertitatis Apulensis, Series Philologica, Universitatea «1
Decembrie» din Alba-Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, tom 2 / 2011, p. 153-168
(ISSN: 1582-5523) – revistă recunoscută de CNCS, inclusă în Baza de Date Internaţionale
CEEOL – (Central and Eastern European Online Library);
10. Manolache, Simona-Aida, „Des actes de langage dans des classes de FLE/FLS à Suceava,
Roumanie: comparaison avec Marseille et Sao Paolo”, în colaborare cu Mariana Şovea, in
Emmanuelle Carette, Francis Carton, Monica Vlad (dir.): Diversités culturelles et
enseignement du français dans le monde. Le projet CECA, Presses Universitaires de
Grenoble, 2011, pp. 213-228;
11. Măciucă, Gina, Anglo-German Rivalries: an Attempt at Charting the Drift-Away from the
Common Ancestor and Accounting for Dissimilar Spread Patterns, în Analele Universităţii
din Craiova.Seria Ştiinţe Filologice.Lingvistica (ISSN 1224-5712), tom XXXIII, Nr. 12/2011, p 193-199, cat. B+ CNCSIS, inclusă in BDI www.fabula.org , www.ceeol.com,
http://journals.indexcopernicus.com şi ERIH (v. ERIH Revised Lists 2011: Linguistics);
12. Măciucă, Gina, Chopping the Fuzzy Logic of the Active ↔ Passive Opposition in English
Verbs, în Linguistica Silesiana (ISSN 0208-4228), publicaţie indexată ERIH (v. ERIH
Revised Lists 2011: Linguistics);
13. Măciucă, Gina, Glimpses of English Tempoaspectual Blends în „Limbaj şi context”, Revista
de Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Nr. 1/2011, 2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 64-68, ISSN 1857-4149 ,
revistă cat. A, în BDI http://libruniv.usb.md/ EBSCO / Scipio/ РИНЦ / La Criée:
périodiques en ligne / Centre National du Livre / The Linguist List / NewJour / JourList
AUF (Ressources mutualisées) / IndexCopernicus-Journals Master List / ECREA European
Media and Communication Doctoral Summer School / Fabula / GoogleLivres /
eBookBrowse;
14. Măciucă, Gina, Pros and Cons of the English Voice în „Limbaj şi context”, Revista de
Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Nr.
1/2011, 2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, p 75-80, ISSN 1857-4149 , revistă
cat. A, în BDI http://libruniv.usb.md/ EBSCO / Scipio/ РИНЦ / La Criée: périodiques en
ligne / Centre National du Livre / The Linguist List / NewJour / JourList AUF (Ressources
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mutualisées) / IndexCopernicus-Journals Master List / ECREA European Media and
Communication Doctoral Summer School / Fabula / GoogleLivres / eBookBrowse;
15. Măciucă, Gina, Rivalităţi anglo-germane:gradul de deviere faţă de limba-bază şi posibile
cauze ale decalajului în arealul de răspîndire, în „Limbaj şi context”, Revista de
Lingvistică, Semiotică şi Ştiinţă Literară a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Nr.
2/2011, 2011, Editura Universitatii, Republica Moldova, revistă cat. A, în BDI
http://libruniv.usb.md/ EBSCO / Scipio/ РИНЦ / La Criée: périodiques en ligne / Centre
National du Livre / The Linguist List / NewJour / JourList AUF (Ressources mutualisées) /
IndexCopernicus-Journals Master List / ECREA European Media and Communication
Doctoral Summer School / Fabula / GoogleLivres/eBookBrowse;
16. Petroşel, Daniela, Poetry and Technology in Marinetti’ Futurist Manifestos în Rupkatha
Journal, volumul 3, numărul 1, aprilie 2011, număr tematic: Interdisciplinarity Between Art
and Science, pp. 140-146. Revista are ISSN 0975-2935 şi este indexată: MLA
InternationalDirectory,
2010,
DOAJ
(www.doaj.org),
Google
Scholar
(http://scholar.google.com), J-Gate (http://jgate.in), JournalSeek (www.journalseek.net),
ResearchGate (http://www.researchgate.net)., Ulrichs Web Global Serials Directory
(http://www.ulrichsweb.com), Universia Biblioteca.Net (http://biblioteca.universia.net).
Articole publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS – categoria B+ (21 articole)
22. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, L’énonciation littéraire et son sujet. La traduction et la
terminologie de l’approche énonciative du texte littéraire (français/roumain), p. 205-217, in
Atelier de traduction, no. 16
23. Balaţchi, Raluca-Nicoleta, La traduction littéraire sous la loupe des spécialistes à
l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 : les séminaires du TRACT, p. 239-245, Atelier de
traduction, no. 16
24. Constantinescu, Muguras, Du lézard à la lézarde ou quelques réflexions sur la retraduction,
in Atelier de traduction, nr. 16, 2011, pp. 99-117.
25. Constantinescu, Muguras, Entretien avec Henri Awaiss, in Atelier de traduction, nr. 15,
2011, pp.15-25.
26. Constantinescu, Muguras, Entretien avec Michel Ballard, in Atelier de traduction, nr. 16,
2011, pp.15-29.
27. Constantinescu, Muguras, La `praxéologie` de la traduction chez Tudor Ionescu, in Revue
Internationale en Langues Modernes Appliquées, nr. 4, 2011, pp. 27-35.
28. Constantinescu, Muguras, Sommet traductologique à Bruxelles, in Atelier de traduction, nr.
15, 2011, pp.185-189.
29. Coroi, Ioana-Crina, 2011, Influences européennes dans la presse littéraire écrite roumaine,
in ANADISS, «Discours et société», nr.12, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400,
pp.77-83; (B+)
30. Coroi, Ioana-Crina, 2011, L’actualité de l’argot roumain, in ANADISS, «Discours et
société», nr.12, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1842-0400, pp.296-298; (B+)
31. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale. Materialitatea lumii şi fascinaţia textului, în
„Transilvania”, nr. 5, 2011, p. 56-59 (B+, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anuleditorial-2011/cat_view/45-anul-editorial-2011.html)
32. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale. Materie şi sens (Perspective analitice), în „Meridian
critic”,
Tom
XVIII,
nr.
1/2011,
p.
313-317
(B+,
http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=2011-1-ro# $$)
33. Diaconu, Mircea A., I.L.Caragiale: Drama between Illusion and Truth, în „Transilvania”,
nr. 12, 2011, p. 12-17 (B+, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro.html)
34. Hăisan, Daniela, Aventură semantică în trei limbi: germană, engleză, română / Semantic
Interplay of Three Languages: German, English, Romanian. Intrasystemic matching of
constituents in function verb phrases (Gina Măciucă), Iaşi, Junimea Publishing House,
2009, 286 p + XII, în Philologica Jassyensia, anul VII, nr. 1 (13) / 2011, pp. 308-310.
35. Hăisan, Daniela, Mεta, journal des traducteurs, Volume 55, Nº 1, 2, 3, 4, 2010, în Atelier de
traduction no. 14/2010, Editura Universităţii Suceava, ISSN 1584 –1804, pp. 263-270.
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36. Iacob, Niculina, Chindriş, Ioan, Cinci versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Blajul
greco-catolic. Filiaţie şi originalitate, dată spre publicare în volumul Conferinţei naţionale
„Bibliologie şi patrimoniu cultural naţional. Strategii culturale şi editoriale în spaţiul
românesc: de la manuscris la ebook”, Ediţia a V-a, Alba Iulia, 20-21 octombrie 2011, care
se tipăreşte ca supliment al revistei „Transilvania” din Sibiu, revistă editată de Centrul
Cultural Interetnic Transilvania.
37. Moroşan, Nicoleta-Loredana, Les interférences linguistiques dans l’(auto)dérision du
portrait d’un Parisien, 2011, Anadiss, Editura Universităţii Suceava, pp. 97-104.
38. Petroşel, Daniela, Filippo Tommaso Marinetti, Manifestele futurismului, în ,,Meridian
critic”, Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare”, Suceava, seria Filologie, Literatură, Tomul
XVI, NR. 2, 2010, pp. 231-235. Revista este recunoscută CNCSIS şi cotată categoria B+.
Pagina web: www.meridiancritic.litere.usv.ro, analelitere.usv.ro.
39. Petroşel, Daniela, Ilarie Voronca. Poezie şi tehnologie în avangarda românească, în revista
,,Philologica Jasseyensia”, pp. 215-222. Revista este indexată B+, prezentă în bazele de date
CEEOL şi EBSCO.
40. Petroşel, Daniela, Présences féminines dans le cyberspace littéraire, în ,,Communication
Interculturelle et Littérature”, Actele Colocviului Internaţional «Reprezentări ale feminităţii
în spaţiul cultural francofon», 15-16 octombrie, 2010, pp. 219-225. Revista este B+, cod
CNCSIS 489/2010, fiind indexată fabula şi Index Copernicus.
41. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Traduction et retraduction de la littérature québécoise en
Roumanie (1970-2010) in Atelier de traduction, nr. 16, 2011, pp.129-141.
42. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Traduction/retraduction des auteurs maghrébins en Roumanie, in
Atelier de traduction, nr. 15, 2011, pp. 83-93.
Premii si diplome pentru activitatea de cercetare, la nivel naţional (1 premiu)
2. Moroşan, Geta, Premiul I – Crucea de Aur a Sf. Ştefan cel Mare şi Sfânt – secţiunea literatură,
acordat de Societatea Culturală “Ştefan cel Mare” – Bucovina, 15 decembrie 2011.
În anul 2011 au fost încheiate sau continuate o serie de contracte de cercetare, dintre
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi diverse instituţii academice sau culturale naţionale
sau internaţionale:
EXPLICAŢII
CNCSIS

PROGRAME
EXTERNE
FINANŢARE
NERAMBURSABILĂ

NUMĂR
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie Identitatea
lexicală şi morfologică a limbii române în contextul multilingvistic european.
Consonanţe şi disonanţe Nr. 237/2009 – Conf. univ. dr. Gina Măciucă şi Lector
univ. dr. Victor Cărcăle
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie Traducerea ca
dialog intercultural Nr. 809/2009 – Prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu şi
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie Violence,
Narrative and Myth in Joyce and Yeats: Subjective Identity and
AnarchoSyndicalist Tradition Nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-010 – coordonator
Tudor Bălinşteanu
Program IDEI, director al proiectului de cercetare exploratorie La traduction
culturelle et la littérature/les littératures francophones : histoire, réception,
critique des traductions, PN-II-ID-PCE-2011-3-0812 (2012-2014); Director :
Prof.dr. Muguras Constantinescu
Comunicare şi performanţă socială prin noi strategii didactice în etica şi
pragmatica învăţării-predării interactive - EPIGON, Contract nr.
POSDRU/87/1.3/S/62446, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1 „Educatie si formare
profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe
cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane
din educatie si formare”, Beneficiar Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava
(perioada de implementare 01.09.2010-31.08.2013)
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VALOARE
ÎN LEI
130209

130209

813526

1142000

7169936

PROGRAME
ERASMUS

BURSE
POSTDOCTORALE

ACADEMIA
ROMÂNĂ

TOTAL

1. Université de Nice Sophia Antipolis (responsabil : prof. dr. EBSteiciuc)
2. Université de Limoges (responsabil : prof : dr : EBSteiciuc)
3. Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (responsabili : Prof. dr. Muguras
Constantinescu si Prof. dr. EBSteiciuc)
4. Université de Savoie à Chambéry (responsabili : Prof. dr. Muguras
Constantinescu si Prof. dr. EBSteiciuc)
Programul „Resurse Umane”, director al proiectului de cercetare postdoctorală
Traduire la subjectivité. Style et identité dans la traduction de la littérature
d’expression française vers le roumain PN-II-RU-PD-2011-3-012 –
coordonator lector univ. dr. Raluca Balaţchi
„Şcoala Ardeleană în mărturii antologice” se derulează la Filiala Cluj-Napoca
a Academiei Române, în cadrul Bibliotecii Academiei, şi vizează
înmănuncherea într-o suită de volume a celor mai semnificative texte din
creaţia acestui curent cultural de la începuturile epocii noastre moderne –
colaborator conf. dr. Niculina Iacob:
1. Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Ioan Budai-Deleanu în mărturii antologice,
Editura Galaxia Gutenberg, 2011 (în curs de tipărire).
2. Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Petru Pavel Aron în texte antologice, în vol.
Şcoala Ardeleană V, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2011, volum
coordonat de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, p. 18-88. (ISSN 1843 – 8164)
3. Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Recitirea Cotroanţei lui Petru Furdui, în vol.
Şcoala Ardeleană V, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2011, volum
coordonat de Ioan Chindriş şi Niculina Iacob, p. 90-98. (ISSN 1843 – 8164)
11

-

276000

-

9661880

Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este
valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice (cursuri universitare, note de curs, materiale
didactice auxiliare, teste, traduceri, antologii de texte etc.); publicaţii ştiinţifice; integrarea în reţele
de cercetare europeană interuniversitară; manifestări de promovare a diversităţii lingvistice şi
culturale din Europa; granturi etc.
Fiecare cadru didactic publică anual cel puţin o lucrare ştiinţifică în reviste recunoscute
naţional/internaţional sau are o realizare didactică ori ştiinţifică notabilă. Facultatea de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării promovează şi diseminează, inclusiv prin mass-media, rezultatele obţinute
de centrele de cercetare şi de membrii lor, precum şi prin intermediul revistelor catedrelor şi
volumelor manifestărilor ştiinţifice:
13. Meridian critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: B.
Literatură, ISSN:2069-6787 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2008) –
publicaţie bianuală;
14. Atelier de Traduction, ISSN: 1584-1804 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul
2008) – publicaţie bianuală;
15. ANADISS, ISSN: 1842-0400 (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2011) –
publicaţie anuală;
16. La Lettre «R», ISSN:1841-2009 – publicaţie anuală;
17. Omul şi Mitul, Contract:POSDRU/88/1.5/S/52946, 2011, ISSN 1843-6714, 240 p.
(publicaţie care apare o dată la 2 ani)
18. Traduction et francophonie, Contract POSDRU/88/1.5/s/52946, 2011, ISBN 978-973-197463-7, 310 p.
19. Critical Discourse and Linguistic Variation. New Investigation Perspectives: Receptions,
Analyses, Openings, Contract POSDRU 88/1.5/S/52946, 2011, ISBN 978-973-666-372-7, 302 p.
20. Lexico-Morphological Idiosyncrasies of Romanian as Compared with European Romance
and Germanic Languages. Similarities and Contrasts/Identitatea Lexicală şi Morfologică a
Limbii Române în Contextul Multilingvistic European. Consonanţe şi Disonanţe, (I): The
Verb/Verbul, 2011, ISBN 978-973-666-366-6, 500 p.
Publicaţiile facultăţii sunt menţionate în baze de date naţionale şi internaţionale
(fabula.org, scipio.ro, EBSCO, CEEOL), precum şi în liste de bibliografie ale cercetătorilor şi
autorilor români şi străini.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dezvoltă o strategie de cercetare pe termen
lung, precum şi programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, care şi-au propus obiective bine
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definite, cu o finalitate clară, vizibilă în activitatea fiecărei echipe de cercetare în parte. Cercetarea
se realizează într-un cadru instituţional, în cele două centre de cercetare care funcţionează în cadrul
facultăţii din anul 2005: Centrul de Cercetare Inter Litteras şi Centrul de cercetare Analiza
discursului – CADISS. Aceste centre de cercetare promovează în mod constant un ethos şi o cultură
a cercetării, urmărind în acelaşi timp valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi
studenţilor. Cercetătorii ştiinţifici care activează în cele două centre de cercetare ale Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au dobândit recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, prin
premii, citări, participarea la manifestări naţionale şi internaţionale, includerea în jurii ale unor
organizaţii ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale, în comisii de doctorat, olimpiade,
comisii de bacalaureat etc.
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune,
într-o oarecare măsură, de resurse financiare (din resurse financiare interne, din contracte,
sponsorizări şi autofinanţări) , logistice şi umane pentru a realiza obiectivele pe care şi le-a propus.
Climatul şi cultura academică, axate pe cercetare, sunt demonstrate de granturile şi proiectele de
cercetare realizate de echipe de cercetare, precum şi în cadrul programelor de doctorat.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură standardele de calitate în cercetarea
ştiinţifică din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de cercetare,
avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu Codul etic.
În vederea pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetare,
programele educaţionale cuprind implicit o serie de obiective, dintre care menţionăm:
• includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi
a seminariilor;
• iniţierea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în metodologia cercetării şi
familiarizarea lor cu instrumentarul şi conceptele necesare;
• stimularea cercetării studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin organizarea unor
activităţi specifice: Colocviul de critică literară „Eugen Lovinescu”; „Ateliere de traducere”; Les
Journées de la Francophonie: Témoignages des pays francophones; Sesiunea de comunicări
ştiinţifice „Olga Kobylianska”; Conferinţa Naţională Studenţească CONSENSUS: Words and
Worlds of Difference etc.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de
cercetare se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin
manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Alba-Iulia, Paris, Clermont Ferrand, Lyon,
Lille, Savoie, Nice, Marsilia etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de cercetare
se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin manifestări
şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi, Sibiu, Braşov,
Alicante, Palma de Mallorca etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
În fiecare an universitar, Colectivul de Limba şi Literatura Franceză organizează Zilele
Francofoniei în luna martie. Manifestarea cuprinde conferinţe ale unor specialişti internaţionali,
mese rotunde, ateliere de traducere, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri cu
premii pentru studenţi etc.
III.3. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea activităţii de
predare/învăţare din fiecare domeniu de ierarhizare
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării profesează 59 de cadre didactice
titulare, din care 49 doctori în filologie (7 profesori, 13 conferenţiari, 28 lectori şi 11 asistenţi), 3
cadre didactice asociate şi 33 de asistenţi de cercetare (doctoranzi în cadrul Şcolii Doctorale
sucevene).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării coordonează 12 programe de studii
universitare de licenţă, din care 8 programe de studii universitare de licenţă acreditate ARACIS (zi
şi ID), 7 în domeniul Limbă şi literatură şi 1 în domeniul Ştiinţe ale Comunicării, 8 programe de
studii universitare de masterat acreditare ARACIS în domeniul Limbă şi literatură şi 4 programe de
studii universitare de doctorat acreditate.
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La admiterea din 2011, au fost înmatriculaţi în anul I de studii la programele de studii
universitare de licenţă, cursuri de zi, 222 studenţi (din care 11 din Republica Moldova), 47 de
studenţi la învăţământ la distanţă şi 146 de masteranzi.
În urma finalizării studiilor, în anul 2011, au absolvit în urma examenului de licenţă, 137
de studenţi de la zi, 22 de studenţi de la învăţământ la distanţă, iar 88 de masteranzi au finalizat
studiile în urma susţinerii dizertaţiei.
III.4. Valori variabile de ierarhizare utilizate în evaluarea relaţiei cu mediul extern
pentru fiecare domeniu de ierarhizare
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării încheie anual acorduri/parteneriate cu
organizaţii administrative sau culturale ale mediului local/regional, contracte cu edituri, parteneriate
cu instituţii de educaţie din ţară şi străinătate, desfăşoară evenimente de popularizare a ştiinţei
organizate de către membrii comunităţii academice din universitate (manifestări ştiinţifice şi de
creaţie artistică, seri de conferinţe, lansări şi prezentări de carte/autori etc.). Cadrele didactice şi de
cercetare care profesează în Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării sunt afiliate la organizaţii
profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
III.5. Calitatea resursei umane, politici referitoare la recrutarea şi formarea
personalului
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură un context propice cooptării de noi
cadre didactice şi de cercetare din rândul tinerilor absolvenţi cu rezultate academice de excepţie, şi,
de asemenea, menţine o politică transparentă şi eficientă a promovării pe posturi didactice
superioare a cadrelor care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
Cadrele didactice participă la mobilităţi didactice externe în cadrul Programului Erasmus
Teaching Staff.
III.6. Autoevaluarea cadrelor didactice, evaluare cadrelor didactice de către studenţi,
evaluarea colegială, evaluarea de către conducerea facultăţii
În urma procesului de autoevaluare, 55 din 59 de cadre didactice titulare din Facultatea de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au predat fişa de autoevaluare pe anul 2011:
Nr. crt.
Titlul
Total cadre
FB
B
S
NS
NR
didactic
didactice evaluate
9.
Profesor
7
7
10.
Conferenţiar
13
13
11.
Lector
28
28
12.
Asistent
11
11
∗
TOTAL
55
55
III.6.1. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Facultatea utilizează un fomular de evaluare de către studenţi a disciplinelor şi a activităţii
cadrelor didactice. Evaluarea de către studenţi este obligatorie şi se realizează pe baza unui formular
aprobat de conducerea universităţii. Rezultatele evaluării sunt discutate individual, sunt prelucrate
statistic şi analizate la nivel de facultate, în vederea îmbunătăţirii activităţii instructiv-educative şi
de cercetare.
Nr. crt. Titlul didactic Total cadre didactice evaluate
FB
B
S
NS
9.
Profesor
7
7
10.
Conferenţiar
13
13
11.
Lector
25
20
2
2
1
12.
Asistent
10
10
TOTAL
55
50
2
2
1
∗

Trei cadre didactice sunt plecate în străinătate, respectiv în Franţa, Spania şi Suedia, pe posturi de lectori de limba
română, iar un cadru didactic este în concediu de maternitate.
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III.6.2. Evaluarea colegială
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există preocupări pentru evaluarea
colegială. Birourile de conducere ale catedrelor evaluează performanţele didactice şi de cercetare
ale fiecărui cadru didactic, pe baza unui formular cu criterii de evaluare şi indicatori de
performanţă, stabilite la nivel de facultate.
Nr. crt.
Total cadre
FB
B
S
NS
NR
Titlul didactic
didactice evaluate
9.
Profesor
7
7
10.
Conferenţiar
13
13
11.
Lector
25
25
12.
Asistent
11
11
TOTAL
55
55
III.6.3. Evaluarea de către conducerea facultăţii
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării directorii de departamente şi decanul
efectuează evaluarea finală a cadrelor didactice. Directorii de departamente şi decanul evaluează
performanţele didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic, pe baza formularului cu criterii
de evaluare şi indicatori de performanţă, stabilite la nivel de universitate.
Nr. crt. Titlul didactic Total cadre didactice evaluate
FB
B
S
NS
9.
Profesor
7
7
10.
Conferenţiar
13
13
11.
Lector
25
22
3
12.
Asistent
10
10
TOTAL
55
52
3
III.7. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale
Conducerea facultăţii, comisiile de specialitate şi cadrele didactice asigură proiectarea
instruirii centrate pe student, concretizată în: definirea clară a obiectivelor, stabilirea metodelor şi a
condiţiilor oportune de învăţare, elaborarea strategiilor şi a modurilor de examinare şi evaluare.
Între student şi profesor se asigură o relaţie de parteneriat, interactivă, realizată în funcţie de
specificul disciplinei, la curs (prin prelegere problematizantă) şi, mai ales, la seminar (prin
diversificarea metodelor de învăţare eficientă şi creativă, de la dezbatere la referat şi „studiu de
caz”). Se stimulează implicarea directă a studentului în calitate de colaborator, ceea ce asigură
cadrului didactic posibilitatea de a testa şi regla obiectivele şi rezultatele învăţării din perspectiva
relevanţei acestora din punct de vedere cognitiv şi formativ. În măsura compatibilizării cu specificul
învăţământului umanist, în speţă filologic şi artistic, se folosesc tot mai mult resursele noilor
tehnologii (laboratoarele de translaţie simultană, e-mail, pagina personalizată de web pentru
tematică şi bibliografie, materiale auxiliare), cu accent pe conexiunile dintre conţinuturi, metode şi
mijloacele de învăţământ.
Pe lângă asigurarea transferului de cunoştinţe, cadrele didactice concep şi proiectează
activităţi menite să stimuleze resursele de creativitate ale studenţilor, prin îndrumare colectivă (în
echipă) sau personalizată, cu accent pe componenta strategică a dezvoltării intelectuale (cercuri
studenţeşti, cooptarea studenţilor şi masteranzilor în proiecte de cercetare, participarea studenţilor la
manifestări ştiinţifice şi artistice naţionale şi internaţionale).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava dispun de programe speciale menite să asigure o viaţă studenţească de calitate şi să ofere
studenţilor o gamă variată de servicii sociale, culturale şi sportive (săli de sport, Auditorium-ul,
Lectorate de limbi străine etc.) pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. O parte din
studenţii facultăţii sunt afiliaţi Ligii Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
organizaţie care colaborează permanent cu alte organizaţii pentru studenţi din Universitatea „Ştefan
cel Mare”, precum A.S.U.S. (Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Suceava). Serviciul de
consiliere în domeniul carierei, este menit a stabili conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa
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muncii, oameni de afaceri şi studenţi, pentru a-i ajuta pe aceştia din urmă să cultive deprinderi şi
contacte în domeniul afacerilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de programe de stimulare a
studenţilor cu performanţe înalte, prin: cooptarea acestora în derularea programelor SOCRATES;
acordarea de burse de mobilitate; acordarea prin concurs a burselor de merit pentru performanţă
ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă; acordarea de burse în străinătate obţinute prin concurs;
integrarea în activităţi didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice; participarea la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane, colocvii; tipărirea lucrărilor ştiinţifice în publicaţiile facultăţii şi în reviste
de cultură.
Pentru asistarea studenţilor cu dificultăţi în învăţare, cadrele didactice universitare oferă
programe de consultaţii şi de tutoriat suplimentare, la care studenţii se pot înscrie benevol.
Cadrele didactice concep şi practică predarea ca o componentă a instruirii şi ca sursă a
învăţării, strategia de predare fiind indusă de obiectivele disciplinei şi orientată în sensul obţinerii
unor rezultate conforme cu standardele calificării.
În concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii şi în scopul îmbunătăţirii continue a
procesului didactic din facultate, în completarea clasicelor manuale şi note de curs, permanent
actualizate, se aplică strategii moderne de predare, diferenţiate după programul de studiu,
caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite (cursuri
interactive, seminarii bazate pe referate şi dezbateri, proiecte didactice, culegerea şi prelucrarea de
date empirice etc.). În acest scop, în catedre au loc dezbateri şi informări pe probleme de didactică
universitară. Resursele şi serviciile pe care Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării le oferă
studenţilor la toate programele de studiu sunt suficiente, adecvate şi relevante, înlesnind atât
pregătirea lor de specialitate, cât şi o viaţă studenţească de calitate.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură pentru studenţii săi resursele de
învăţare necesare sub formă de manuale şi cursuri, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii,
antologii, literatură beletristică, reviste de specialitate etc., ce se regăsesc în colecţiile Bibliotecii
Universităţii şi ale filialelor înfiinţate în cadrul facultăţii – biblioteca Departamentului de Limba şi
Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării, Biblioteca Italiană, Reading-Room, Lectoratul Francez,
Lectoratul Spaniol, Lectoratul German, precum şi în Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” şi Arhiva
Judeţeană Suceava. Studenţii au acces gratuit la aceste resurse de învăţare prezentate în format
clasic, dar şi pe suport audio, video şi electronic. Având un caracter enciclopedic şi acoperind
variate domenii, colecţiile bibliotecilor sunt consultate de un număr mare de utilizatori, din rândul
studenţilor, al cadrelor didactice universitare, de către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, precum şi
alte categorii de beneficiari.
Ca urmare a faptului că bibliotecile au programe şi resurse de procurare a cărţilor şi
revistelor, colecţiile sporesc anual prin intermediul achiziţiilor de carte românească şi străină, al
donaţiilor din partea unor oameni de cultură din ţară şi străinătate, al universităţilor partenere, al
granturilor, al schimburilor de publicaţii, al abonamentelor la principalele reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate pentru disciplinele diverselor programe de studiu.
Ca urmare a numărului corespunzător de bibliotecari care stau în permanenţă la dispoziţia
utilizatorilor, universitatea asigură fiecărui student accesul neîngrădit la orice sursă, în conformitate
cu obiectivele şi cerinţele programelor de studiu.
III.8. Alocarea resurselor pentru învăţământ, cercetare, dezvoltare
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a existat mereu preocuparea pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare şi comunicare, pentru a facilita activitatea cadrului didactic şi
receptivitatea studentului.
În cadrul bibliotecii Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele
Comunicării există o bibliotecă proprie care conţine în jur de 500 de volume. Lectoratul German
dispune, la rândul ei, de 1000 de volume în limba germană, o parte din acestea au fost trimise de
Universitatea din Augsburg. Lectoratul Francez este o structură care funcţionează nu doar ca
bibliotecă, ci şi ca spaţiu de desfăşurare a unor activităţi cultural-artistice ce-i atrag pe toţi iubitorii
limbii franceze. Biblioteca Ucraineană este dotată cu un număr aproximativ de 500 de volume,
donaţie din partea Universităţii „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi şi de la Uniunea Ucraineanilor din
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România. Catedra de Engleză beneficiază de o bibliotecă proprie cu sală de lectură Reading Room.
Aceasta din urmă se adaugă amplelor spaţii de lectură şi împrumut de la nivelul universităţii,
asigurând o informare specifică domeniului de studiu, îndrumare specializată şi creând
oportunitatea unor noi direcţii de cercetare şi studiu individual. Biblioteca Italiană dispune de 800
de volume, primite din partea Comunităţii Montane „Valle Roveto”, Abruzzo, Italia. Lectoratul
Spaniol dispune de un număr de 400 de volume donate de către Insititutul Cervantes din Bucureşti.
Datorită colaborării cu Departamentul de Stat al S.U.A., Biblioteca Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava a primit peste 100 de volume în limba engleză, recent publicate la cele mai
prestigioase edituri nord-americane.
Protocoalele încheiate între universitatea noastră şi o serie de universităţi din străinătate
prevăd şi colaborarea la nivelul bibliotecilor: schimb de informaţii bibliografice, de reviste şi de
cărţi, precum şi schimb de publicaţii ştiinţifice şi didactice referitoare la problematica de interes
comun (cu Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova).
În anul 2011, au fost puse la dispoziţia studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării următoarele săli: 3 săli de curs, 7 săli de seminar, 5 laboratoare
şi 3 săli de bibliotecă. Spaţiile sunt prevăzute în procesul didactic al tuturor programelor de studiu
ale facultăţii. Precizăm că alocarea studenţilor pe săli s-a făcut ţinând cont de standardele de
calitate, respectând raportul dintre numărul de studenţi înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor de curs şi
seminar şi a laboratoarelor (0,76 m2 / student). Programele de studii folosesc, printr-o bună
gestionare a orarului şi a gradului de ocupare a sălilor, spaţiile de învăţământ ale Facultăţii, sălile de
curs, de seminar şi laboratoarele având capacitatea de a susţine majoritatea locurilor pentru grupele
de studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
În acest sens, sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu echipamente tehnice
moderne, corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii, fiind în acest fel compatibile
cu cele mai dezvoltate universităţi internaţionale. Spre exemplificare amintim: sisteme de proiecţie
multimedia, calculatoare, laptopuri, video-proiectoare, retroproiectoare portabile, sisteme de
traducere simultană, sisteme audio-video etc. (Vezi Anexa 1)
În ceea ce priveşte resursele financiare, trebuie precizat că s-au obţinut fonduri de la
MECTS pentru finanţarea manifestării studenţeşti CONSENSUS, la care au participat studenţi de la
facultatea noastră, dar şi de la alte universităţi din ţară.
S-au acordat burse pentru studenţi, atât din alocaţiile de la bugetul de stat, cât şi din resurse
proprii; s-au găsit sponsori pentru finanţarea diverselor manifestări culturale (Zilele Francofoniei,
Ziua Hispanităţii, Ziua culturii ucrainene, Ziua Italiei, Student pentru o zi etc.).
III.9. Transparenţa informaţiilor de interes public
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură transparenţa publică a datelor şi
informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele de
studiu, precum şi actualitatea şi corectitudinea acestor informaţii. În acelaşi timp, facultatea asigură
confidenţialitatea unor categorii de informaţii despre profesori şi studenţi, conform legii.
Site-ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (www.litere.usv.ro), în care sunt frecvent actualizate date şi
informaţii referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor de studiu, la
specializările oferite etc.
Facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi a celorlalte categorii de public interesate,
variantele tipărite şi/sau electronice ale următoarelor documente: Metodologia de admitere, Ghidul
studentului, Ghidul de practică de specialitate, Ghidul pentru utilizarea resurselor de învăţământ,
Ghidul de consiliere profesională pentru studenţii de la învăţământ la distanţă, Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind activitatea profesională a
masteranzilor, precum şi o serie de prezentări ale: programelor de studiu în domeniile şi
specializările oferite (licenţă, masterat, doctorat), de asemenea, sunt afişate şi programele analitice
ale disciplinelor de la masterat şi doctorat; conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi de doctorat;
manifestările ştiinţifice ale facultăţii; publicaţiile; parteneriatele naţionale şi internaţionale;
calificările şi competenţele personalului didactic şi de cercetare, orare etc.
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Informaţia oferită de universitate în general, şi de către facultate în special, este structurată
conform standardelor de calitate şi performanţă asemănătoare celor din spaţiul european al
învăţământului superior şi răspunde exigenţelor similare altorstructuri universitare europene cu care
facultatea noastră a iniţiat programe de mobilitate universitară, atât la nivel de studenţi, cât şi la
nivel de cadre didactice.
IV. CONCLUZII ŞI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI A
INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ UTILIZAŢI ÎN VEDEREA IERARHIZĂRII
UNIVERSITĂŢII/PROGRAMELOR DE STUDII
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării oferă programe variate şi atractive de studii
universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt în concordanţă cu
cadrul naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu programe similare din alte
universităţi din ţară şi din străinătate (Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Angers, Paris III
Sorbonne Nouvelle, Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Savoie à Chambery, Nice Sophia Antipolis,
Augsburg, Lisabona, Coruna, Insulele Baleare), iar, prin aceasta, se asigură şi mobilitatea
studenţilor şi a cadrelor didactice în spaţiul universitar european.
Programele de studii oferite (licenţă, masterat, doctorat) răspund cerinţelor şi
oportunităţilor pieţei forţei de muncă din Suceava, din România şi din străinătate, şi sporesc şansele
absolvenţilor de a ocupa posturi la nivelul calificărilor universitare. Programele de studii valorifică
avantajele şi oportunităţile pregătirii multiculturale şi multilingvistice, prin module care vizează
spaţiul cultural, local şi regional, multietnic şi plurilingvistic.
Orientarea interdisciplinară a studiilor universitare din Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării este dovedită de conţinutul disciplinelor studiate, de tematica lucrărilor de licenţă şi de
disertaţie, şi de domeniile de cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură şi pregătirea continuă, universitară şi
postuniversitară, prin cursuri de perfecţionare metodico-didactice şi de specialitate a profesorilor
din învăţământul preuniversitar, în vederea obţinerii gradelor didactice (română, franceză, engleză)
şi prin oferta variată de cursuri de limbi străine (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană,
portugheză, ucraineană).

DECAN,

ÎNTOCMIT,

Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU

Documentarist Iuliana CÎRSTIUC

I.C./1ex.
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Nr
crt.
35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

Denumire spaţiu

Nr.
Sală

Anexa 1
Dotări specifice cu descrierea configuraţiilor
conform listelor de inventar

Laborator de Creaţie
Publicitară

A 023 3 Staţii de calcul
Videoproiector L7A Hitachi
Camera video Panasonic GS 500
Camere video Sony
YAMAHA Mixer v96v2 + MY 16 M-Lan
Laborator Limbi
A 108 21 Staţii de calcul
Moderne
20 Monitoare, 17”
Scanner MusteK Paragon 3600 Pro A3
Unitate Centrală Prolang 20 pentru maxim 20 elevi
Consolă profesor cu căşti
20 unităţi cursant Kit instalare laborator
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
MP511
Laborator de Informatică LB2 Video-proiector
13 Staţii de lucruBENQ
Pentium
3 (unitate, monitor, boxe,CDrom, tastatură, monitor)
1 Laptop
Laborator Multimedia
A 119 21 Staţii de calcul Imac Intel Core 2 duo
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
Sistem de proiectie compus din videoproietor Toshiba
Laborator Fonetic
A 122 16 Calculatoare Intel Pentium 4
Departamentul de Limbi A 040 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitoare 17”
şi Literaturi Străine
1 Retroproiector
Colectivul de Engleză
1 CD- Player
1 Monitor 19”
1 Imprimantă OKI B2520 MFP
Decanat
A 001 4 PC Intel Pentium 4 cu monitor 17”
2 Imprimante OKI Laserjet B2520 MFP
1 Imprimată HP710c
1 Imprimantă HP LaserJet P2015dn
4 Laptop-uri
1 Fax Minolta HF 500A

42.

Lectoratul Francez

43.

Departamentul de Limba
şi Literatura Română şi
Ştiinţele Comunicării

44.

Centrul de Cercetare A 127 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
INTER LITTERAS
2 Multifuncţionale Canon MF-4330 D
Şcoala doctorală
Colectivul de Franceză
A 128 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
2 Imprimante (B 2520 MFP si
1 Laptop
Secretariat Masterat şi ID A 129 1 Calculator Intel Pentium 4 cu monitor 19”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
Secretar Şef
A 130 2 Calculatoare Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Xerox
1 Server
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45.

46.
47.

A 120 1 Calculator Intel Pentium 2/Monitor 17”
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 126 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
1 Laptop
1 Copiator Minolta 1052
1 Imprimanta
1 Scanner A3

48.

Lectoratul Spaniol

49.

Centru de cercetare
CADISS
Şcoala doctorală
Sala de curs “Constantin
Ciopraga”

50.

51.

Colectivele de
Hispanistică, Italiană şi
Uraineană

A 203 1 Laptop
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 202 2Calculatoare Intel Pentium 4 cu 2 monitoare 17”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Multifuncţional Canon MF-4330 D
A 206 1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector BENQ MP511
1 Laptop
A 301 1 Copiator
1 Retroproiector
2 Calculatoare Intel Pentium 4

51

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII ÎN FACULTATEA DE
LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 2010
I. ORGANIZAREA FACULTĂŢII, STRUCTURA PE DOMENII ŞI PROGRAME
DE STUDII
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este formată din trei catedre:
9. Catedra de Limba şi Literatura Română;
10. Catedra de Limba şi Literatura Franceză;
11. Catedra de Engleză.
În cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Română există şi următoarele colective:
16. Colectivul de Comunicare;
17. Colectivul de Limba şi Literatura Ucraineană;
18. Colectivul de Hispanistică;
19. Colectivul de Limba şi Literatura Italiană.
În cadrul Catedrei de Engleză există şi Colectivul de Limba şi Literatura Germană.
Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi de:
7. Secretariat;
8. Decanat.
I.1. Programe de studii de licenţă autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul

Limbă şi
literatură

Specializarea
Limba şi literatura
română – O limbă şi
literatură modernă
(franceză, germană) (A) zi
Limba şi literatura
română – O limbă şi
literatură modernă
(franceză, germană) (A) ID
Limba şi literatura
română – Limba şi
literatura spaniolă (AP)
Limba şi literatura
română – Limba şi
literatura italiană (AP)
Limba şi literatura
franceză – Limba şi
literatura germană (A) - zi
Limba şi literatura
franceză – Limba şi
literatura engleză (A)
Limba şi literatura
engleză – Limba şi
literatura germană /
Limba şi literatura
română (A)

Durata
studiilor

Autorizare
Provizorie

Acreditare

Evaluarea
periodică

3 ani

HG 568/
28.07.1995

HG 696/
17.08.2000

ARACIS 4320/
23.06.2008

3 ani

HG 944/
29.08.2002

ARACIS 9918
/ 07.12.2010

-

3 ani

CNEAA 2413/
18.12.2003

ARACIS
7989/
3.08.2010

-

3 ani

HG 676/
28.06.2007

-

-

3 ani

HG 568/
28.07.1995

HG 696/
17.08.2000

ARACIS 5334/
26.07.2008

3 ani

HG 568/
28.07.1995
HG 696/
17.08.2000

CNEAA 1832/ ARACIS 7973/
13.07.2004
3.08.2010

3 ani

HG 568/
28.07.1995
HG 696/
17.08.2000

CNEAA 1832/
13.07.2004
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ARACIS
7298/
8.07.2010

Limba şi literatura
ucraineană – O limbă şi
literatură modernă
(franceză, engleză) /
Limba şi literatura
română (A)
Literatură universală şi
comparată – Limba şi
literatura română sau O
limbă şi literatură străină
(spaniolă/italiană/
germană) (AP)
Comunicare şi relaţii
Ştiinţe ale
Comunicării publice (AP)
Limbi moderne aplicate
Limbi
(AP)
Moderne
Aplicate
Studii americane (AP)
Studii
Culturale

3 ani

HG 1215/
29.11.2000

ARACIS
4309/
23.06.2008

-

3 ani

ARACIS 3878/
05.07.2007

-

-

3 ani

CNEAA 2213/
03.11.2005

-

-

ARACIS 3878/
05.07.2007

-

-

ARACIS 4298/
23.06.2008

-

-

3 ani

3 ani

Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.2. Programe de studii de master autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul

Limbă şi
literatură

Specializarea
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul
globalizării (A)
Didactica limbilor moderne (AP)
Hermeneutică şi ideologie literară (A)
Limbă şi comunicare (A)
Literatură română în context european (A)
Semiotica limbajului în mass-media şi
publicitate (A)
Tendinţe actuale în studiul limbii şi
literaturii române (A)
Teoria şi practica traducerii (A)

Durata
studiilor

Acreditare

2 ani

ARACIS 4338/23.06.2008

2 ani
2 ani
2 ani
2 ani

ARACIS 7277/08.07.2010
ARACIS 4338/23.06.2008
ARACIS 5538/30.09.2008
ARACIS 4338/23.06.2008

2 ani

ARACIS 5538/30.09.2008

2 ani

ARACIS 4338/23.06.2008

2 ani

ARACIS 4338/23.06.2008

Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.3. Cursuri postuniversitare de perfecţionare
Denumire
Competenţă şi performanţă în limbi străine
(engleză/franceză/italiană/germană/spaniolă)

Durata
studiilor
4 luni

Autorizare
MedC 41228/03.11.2004

I.4. Conducători de doctorat
Începând cu luna decembrie 2005, prin ordinele speciale ale Ministrului Educaţiei şi
Cercetării se atribuie Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel
Mare”, din Suceava, calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD) pentru domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie. În prezent, în cadrul
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, există 7 conducători de doctorat activi şi 2
profesori consultanţi:
Conducători de doctorat activi
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Prof. univ. dr. Ioan Oprea
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu
Prof. univ. dr. Vasile Spiridon
Prof. univ. dr. Albumiţa-Muguraş
Constantinescu
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
Profesori consultanţi
Prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu
Prof. univ. dr. Vasile Dospinescu

O.M. 5658 / 12.12.2005
O.M. 5658 / 12.12.2005
O.M. 4631 / 11.08.2010
O.M. 5658 / 12.12.2005

Limba română
Literatura română
Literatura română
Literatura franceză

O.M. 1805 / 20.08.2007
O.M. 4963 / 31.07.2008
O.M. 4963 / 31.07.2008

Limba română
Limba franceză
Literatura franceză

O.M. 5658 / 12.12.2005
O.M. 5658 / 12.12.2005

Limba română
Limba franceză

II. SISTEMUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII AL FACULTĂŢII
DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
II.1. Strategia Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării în domeniul calităţii
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prin misiunea şi obiectivele asumate,
completează în mod fericit misiunea şi obiectivele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava,
instituţie universitară în care spiritul ştiinţific convieţuieşte cu cel tehnic şi cu cel umanist şi
contribuie la valorificarea şi exploatarea potenţialului uman din zonă.
Prin programele de studiu, Facultatea îşi propune să formeze specialişti în domeniul literelor,
al ştiinţelor comunicării, al limbilor moderne aplicate, al studiilor culturale, nu numai pentru zona de
nord a ţării, ci pentru întreaga ţară. Centru de iradiere ştiinţifică şi culturală pentru nordul Moldovei şi
Bucovina istorică, Facultatea îşi asumă (în contextul mentalităţii tradiţionaliste, uneori chiar
conservatoare a zonei) misiunea de a imprima un spirit modern, integrat opţiunilor contemporaneităţii,
în domeniile în care dispune de specialişti cu înaltă calificare.
Prin eforturile cadrelor didactice de prestigiu naţional de a modela studenţi în acest spirit,
Facultatea contribuie la formarea şi afirmarea unui climat cultural apt să promoveze în această zonă,
atât de complexă din punct de vedere cultural, etnic şi lingvistic, valorile umaniste naţionale şi
universale.
Absolvenţii noştri activează în multe alte domenii competitive; unii s-au dedicat
jurnalismului, editării şi traducerii de carte, diplomaţiei, biblioteconomiei, managementului cultural,
învăţământului superior şi cercetării etc., adaptându-se pieţei de muncă din ţară sau din străinătate.
În acest spirit al eficienţei şi al competitivităţii îi pregătim şi astăzi pe studenţi. Facultatea asigură
cadre cu pregătire superioară necesare relansării şi dezvoltării continue a zonei. Prin specificul ei
etno-lingvistic şi cultural, Suceava este centrul universitar cel mai apt pentru pregătirea studenţilor
români din Republica Moldova, nordul Bucovinei şi Transcarpatia într-un climat spiritual
integrator. Modelarea conştiinţei naţionale şi europene este o preocupare constantă a întregului corp
profesoral al facultăţii.
Pentru ca misiunea asumată să devină realitate, Facultatea îşi propune următoarele
obiective strategice:
• Respectarea exigenţelor şi opţiunilor reformei învăţământului superior românesc de azi.
• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economice şi pieţei muncii.
• Urmărirea integrării în standardele europene şi mondiale ale învăţământului universitar,
prin legăturile stabilite cu instituţii ştiinţifice, universităţi şi personalităţi din Franţa, Anglia, SUA,
Belgia, Spania, Germania, Polonia, Bulgaria, Cehia, Italia, Moldova, Ucraina.
• Promovarea şi adoptarea din mers a unor măsuri ce urmăresc constituirea unor structuri
didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare
profesională.
• Acordarea unei importanţe deosebite acelor domenii de cercetare fundamentale şi
aplicative considerate prioritare.
• Îmbinarea experienţei unor cadre didactice cu dinamismul unui corp profesoral tânăr, apt să
evolueze rapid pe linie profesională şi ştiinţifică şi să asigure autonomia didactică a facultăţii.
• Urmărirea creşterii permanente a eficienţei activităţilor desfăşurate şi impunerea în
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peisajul zonal şi internaţional; facultatea va stabili legături de colaborare directă cu instituţii de
învăţământ şi cu instituţii culturale atât din zonă şi din ţară, cât şi din afara graniţelor ţării.
Activitatea didactică, de cercetare şi managerială se desfăşoară conform legislaţiei
specifice, prevederilor Cartei universitare şi planurilor operaţionale şi strategice ale Facultăţii de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.
Încă de la înfiinţare Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a stabilit ca pivot
principal al tuturor activităţilor profesional-educaţionale o dublă misiune: didactică şi de cercetare.
Obiectivele strategice sunt subordonate misiunilor specifice şi competenţelor variate asigurate prin
domeniile studiilor universitare de licenţă.
Domeniul Limbă şi literatură pregăteşte profesori, asistenţi de cercetare, cercetători,
consilieri, filologi, lingvişti, traducători, translatori, interpreţi, referenţi literari, secretari literari,
funcţionari publici cu studii superioare; domeniul Ştiinţe ale comunicării pregăteşte specialişti în
comunicare şi relaţii publice (PR), specialişti în mass-media şi publicitate, funcţionari publici cu
studii superioare, referenţi, documentarişti; domeniul Limbi moderne aplicate pregăteşte
traducători, interpreţi, translatori, referenţi de specialitate, iar domeniul Studii culturale pregăteşte
analişti culturali, referenţi culturali, asistenţi de cercetare, cercetători etc.
Obiectivul principal al programelor educaţionale este continua preocupare pentru
conceperea, organizarea şi desfăşurarea întregului proces de învăţământ în conformitate cu
exigenţele şi imperativele ce decurg din procesul de reformă a şcolii româneşti actuale şi din
necesitatea compatibilizării cu standardele învăţământului universitar european, cu accent pe
îndeplinirea standardelor şi a indicatorilor de calitate.
Obiectivele comune ale tuturor programelor de studiu sunt:
• înzestrarea cetăţenilor Europei cu mijloacele necesare pentru a se putea adapta
mobilităţii internaţionale în vederea unei cooperări mai strânse, nu numai în domeniul educaţiei,
culturii şi ştiinţei, dar şi în domeniul comerţului, industriei şi turismului;
• promovarea înţelegerii şi toleranţei reciproce, respectarea identităţilor şi a diversităţii
culturale prin intermediul unei comunicări internaţionale mai eficiente;
• păstrarea şi valorificarea bogăţiei şi diversităţii vieţii culturale în Europa prin
intermediul unei cunoaşteri reciproce aprofundate a limbilor naţionale şi regionale;
• dezvoltarea considerabilă a capacităţii cetăţenilor europeni de a comunica între ei,
depăşind frontierele lingvistice şi culturale, printr-un efort de lungă durată, organizat şi finanţat de
organisme competente;
• evitarea pericolelor ce ar putea apărea ca rezultat al marginalizării celor care nu posedă
capacităţile necesare pentru a comunica într-o Europă interactivă.
• promovarea unor metode de predare a limbilor moderne care să consolideze
„independenţa gândirii, raţiunii şi a acţiunii combinate cu simţul responsabilităţii şi deprinderile
comportamentale de ordin social”.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării are misiunea de a asigura şi dezvolta
resursele şi instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei şi cercetării
ştiinţifice din domeniul umanist, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii
atât la nivel naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit
prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ
privind Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România).
Misiunea asumată de facultatea noastră se concretizează în formarea de competenţe
generale şi specifice ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă, cu eficienţă imediată sau de
perspectivă, cum sunt: asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de
specialitate, în concordanţă cu stadiile actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil, cu noile
principii şi cu parametrii evaluativi cu care operează disciplinele fundamentale din fiecare domeniu
în parte; selecţionarea riguroasă, după criterii ştiinţifice a informaţiei, a cunoştinţelor utile
procesului de învăţare în scopul formării unor competenţe adecvate cerinţelor moderne ale instruirii
şi educării tinerilor, ca obiective prioritare pentru domeniile de licenţă; asigurarea unei
interdependenţe între pregătirea fundamentală şi cea de specialitate, proprii fiecărui domeniu de
licenţă, astfel încât studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism strict didactic şi
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limitat ca informaţie, ci şi spre condiţia unui intelectual receptiv la orizonturi largi ale culturii şi
cunoaşterii, ale comunicării multilingvistice şi multiculturale, ale creaţiei artistice, ale culturii
informaţiei şi comunicării.
Prin urmare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îndeplineşte o misiune care
cuprinde elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi
cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
II.2. Structura sistemului de calitate al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, catedrele şi Consiliul Academic al
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispun de structuri, politici, strategii şi procedee în
vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează o Comisie pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii educaţiei (constituită cf. Legii 87/2006) şi comisii pe programe de
studii/catedre, care colaborează permanent. Comisia promovează o cultură a calităţii privind
valorile, normele şi activităţile desfăşurate în spaţiul academic, pentru îmbunătăţirea continuă a
standardelor de calitate a activităţilor de predare, învăţare şi cercetare, pentru alinierea calitativă şi
cantitativă la standardele unor universităţi de prestigiu: optimizarea planurilor de învăţământ,
actualizarea conţinutului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, a planurilor de cercetare, a
tehnologiei didactice, organizarea judicioasă a formaţiilor de studiu, valorificarea experienţei altor
universităţi în educaţie şi cercetare etc.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei are un program de politici
centrate pe calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile de realizare, cu prevederi,
responsabilizări şi termene concrete. Politicile şi strategiile sunt activate şi aplicate de comisiile pe
programe de studii/ catedre, prin implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în activitatea
comisiilor, în optimizarea activităţii proprii, în îndrumarea studenţilor, în îndeplinirea programelor
educaţionale şi de cercetare ale facultăţii şi ale catedrelor.
II.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al Facultăţii de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării
În anul 2010, la nivelul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-au respectat
reglementările în vigoare cu privire la sistemul de conducere a facultăţii. S-a respectat planul
operaţional şi cel strategic stabilit la nivel de facultate.
Tot în anul anul 2010, au fost reactualizate o serie de planuri de învăţământ pentru programele
de studii de licenţă şi de masterat, în baza hotărârilor Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava, avându-se, de asemenea, în vedere standardele specifice precizate de ARACIS.
Personalul didactic auxiliar al facultăţii – secretariatul şi decanatul – şi-a îndeplinit
obligaţiile, deşi volumul de muncă a fost foarte mare.
II.4. Indicatori şi rezultate ale auditului intern pentru:
II.4.1. Monitorizarea programelor de studii
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se aplică riguros şi consecvent
Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui
program de studiu aprobat la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Regulamentul este asociat unui sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe bază de
informaţii şi date, care presupune evaluări şi optimizări periodice ale calităţii acestor programe, în
perspectiva viitoarelor evaluări externe.
II.4.2. Activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este
valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice (cursuri universitare, note de curs, materiale
didactice auxiliare, teste, traduceri, antologii de texte etc.); publicaţii ştiinţifice; integrarea în reţele
de cercetare europeană interuniversitară; manifestări de promovare a diversităţii lingvistice şi
culturale din Europa; granturi etc.
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Fiecare cadru didactic publică anual cel puţin o lucrare ştiinţifică în reviste recunoscute
naţional/internaţional sau are o realizare didactică ori ştiinţifică notabilă. Facultatea de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării promovează şi diseminează, inclusiv prin mass-media, rezultatele obţinute
de centrele de cercetare şi de membrii lor, precum şi prin intermediul revistelor catedrelor şi
volumelor manifestărilor ştiinţifice:
• Meridian critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: B.
Literatură (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2008);
• Atelier de Traduction (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2008);
• ANADISS (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2011);
• La Lettre «R»;
• Concordia Discors vs. Discordia Concors.
Publicaţiile facultăţii sunt menţionate în baze de date naţionale şi internaţionale
(fabula.org, scipio.ro, EBSCO, CEEOL), precum şi în liste de bibliografie ale cercetătorilor şi
autorilor români şi străini.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dezvoltă o strategie de cercetare pe termen
lung, precum şi programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, care şi-au propus obiective bine
definite, cu o finalitate clară, vizibilă în activitatea fiecărei echipe de cercetare în parte. Cercetarea
se realizează într-un cadru instituţional, în cele două centre de cercetare care funcţionează în cadrul
facultăţii din anul 2005: Centrul de Cercetare Inter Litteras şi Centrul de cercetare Analiza
discursului – CADISS. Aceste centre de cercetare promovează în mod constant un ethos şi o cultură
a cercetării, urmărind în acelaşi timp valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi
studenţilor.
Cercetătorii ştiinţifici care activează în cele două centre de cercetare ale Facultăţii de Litere
şi Ştiinţe ale Comunicării au dobândit recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, prin premii,
citări, participarea la manifestări naţionale şi internaţionale, includerea în jurii ale unor organizaţii
ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale, în comisii de doctorat, olimpiade, comisii de
bacalaureat etc.
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune,
într-o oarecare măsură, de resurse financiare (din resurse financiare interne, din contracte,
sponsorizări şi autofinanţări) , logistice şi umane pentru a realiza obiectivele pe care şi le-a propus.
Climatul şi cultura academică, axate pe cercetare, sunt demonstrate de granturile şi proiectele de
cercetare realizate de echipe de cercetare, precum şi în cadrul programelor de doctorat.
Cele 2 granturi câştigate la CNCSIS în 2008 (Traducerea ca dialog intercultural –
coordonator prof. dr. Albumiţa-Muguraş Constantinescu, şi Identitatea lexicală şi morfologică a
limbii române în contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe – coordonator conf. dr.
Gina Măciucă) au primit în anul 2010 finanţare, în valoare 254529,26 lei pentru ambele granturi.
Tot în 2010, a fost câştigat proiectul Comunicare şi performanţă socială prin noi strategii
didactice în etica şi pragmatica învăţării-predării interactive – EPIGON, în cadrul Fondului Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa
prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere; Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane
din educaţie şi formare profesională, în valoare de 7169936 lei.
Masteratul Didactica limbilor moderne (franceză şi engleză) a fost premiat şi finanţat la
categoria „PROFESSORIA – Profesori mai buni pentru copiii noştri” de către Fundaţia „Dinu
Patriciu” şi Fundaţia CODECS PENTRU LIDERSHIP, cu o sumă de 30000 de euro.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură standardele de calitate în cercetarea
ştiinţifică din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de cercetare,
avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu Codul etic.
În vederea pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetare,
programele educaţionale cuprind implicit o serie de obiective, dintre care menţionăm:
• includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi
a seminariilor;

57

• iniţierea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în metodologia cercetării şi
familiarizarea lor cu instrumentarul şi conceptele necesare;
• stimularea cercetării studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin organizarea unor
activităţi specifice: Colocviul de critică literară „Eugen Lovinescu”; „Ateliere de traducere”; Les
Journées de la Francophonie: Témoignages des pays francophones; Sesiunea de comunicări
ştiinţifice „Olga Kobylianska”; Conferinţa Naţională Studenţească CONSENSUS: Words and
Worlds of Difference etc.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de
cercetare se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin
manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Alba-Iulia, Paris, Clermont Ferrand, Lyon,
Lille, Savoie, Nice, Marsilia etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de cercetare
se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin
manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi, Sibiu,
Braşov, Alicante, Palma de Mallorca etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi
global.
În fiecare an universitar, Catedra de Limba şi Literatura Franceză organizează Zilele
Francofoniei în luna martie. Manifestarea cuprinde conferinţe ale unor specialişti internaţionali,
mese rotunde, ateliere de traducere, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri cu
premii pentru studenţi etc.
În anul 2010 au fost încheiate sau continuate o serie de contracte de cercetare, dintre
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi diverse instituţii academice sau culturale naţionale
sau internaţionale:
CONTRACT
CNCSIS

POSDRU

PARTENERI
EXTERNI
ACADEMIA
ROMÂNĂ

TITLU PROIECT
Identitatea lexicală şi morfologică a limbii române în
contextul multilingvistic european. Consonanţe şi
disonanţe Nr. 237/2009 – Conf. univ. dr. Gina Măciucă
şi Lector univ. dr. Victor Cărcăle
Traducerea ca dialog intercultural Nr. 809/2009 – Prof.
univ. dr. Muguraş Constantinescu şi Prof. univ. dr.
Elena-Brânduşa Steiciuc
Comunicare şi performanţă socială prin noi strategii
didactice în etica şi pragmatica învăţării-predării
interactive – EPIGON – Conf. univ. dr. Mariana Boca
„PROFESSORIA – Profesori mai buni pentru copiii
noştri” – Conf. univ. dr. Simona-Aida Manolache

VALOARE
ÎN LEI
254529 lei

7169936 lei

30000 euro

Şcoala Ardeleană în mărturii antologice, în derulare la
Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, în cadrul
Bibliotecii Academiei (colaborator Niculina Iacob)

-

II.4.3. Autoevaluarea cadrelor didactice
În urma procesului de autoevaluare, 59 din 60 de cadre didactice titulare din Facultatea de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au predat fişa de autoevaluare pe anul 2010:
Grad
didactic

Nr. cadre Punctaj
Media
Performanţe
didactice
total
punctajului academice
3589.5
598.25
Profesor
6
492
6899.05
492.78
Conferenţiar
14
1582.78
7580.07
280.74
Lector
27
1033.56
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Cercetarea
ştiinţifică

824.9
822.28
1717.71

Recunoaştere
Activitatea în
Activitatea cu
naţională şi
comunitatea
studenţii
internaţională
academică

1225
1079.5
2177

810
1149.33
1233.75

237.6
2265.16
1418.05

Asistent
TOTAL

12
59

2234.07
20302.69

186.17
1557.94

739.69
3848.03

517.78
3882.67

489
4970.5

108
3301.08

379.6
4300.41

II.4.4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Facultatea utilizează un fomular de evaluare de către studenţi a disciplinelor şi a activităţii
cadrelor didactice. Evaluarea de către studenţi este obligatorie şi se realizează pe baza unui formular
aprobat de conducerea universităţii. Rezultatele evaluării sunt discutate individual, sunt prelucrate
statistic şi analizate la nivel de facultate, în vederea îmbunătăţirii activităţii instructiv-educative şi
de cercetare.
Nr. crt.

Titlul
Total cadre
FB
B
S
NS
NR
didactic
didactice evaluate
13.
Profesor
6
5
1
14.
Conferenţiar
14
12
2
15.
Lector
27
22
4
1
16.
Asistent
12
7
4
1
TOTAL
59
46
11
2
Precizăm faptul că 1 (unu) cadru didactic a fost repartizat ca Lectori de limba română în
străinătate (Franţa) şi nu a fost prezent în ţară pe durata anului 2010.
II.4.5. Evaluarea colegială
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există preocupări pentru evaluarea
colegială. Birourile de conducere ale catedrelor evaluează performanţele didactice şi de cercetare
ale fiecărui cadru didactic, pe baza unui formular cu criterii de evaluare şi indicatori de
performanţă, stabilite la nivel de facultate.
Nr. crt.
13.
14.
15.
16.

Titlul didactic
Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent
TOTAL

Total cadre
didactice evaluate
6
14
27
12
59

FB

B

S

NS

NR

6
14
25
10
55

2
2
4

-

-

-

II.4.6. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale
Conducerea facultăţii, comisiile de specialitate şi cadrele didactice asigură proiectarea
instruirii centrate pe student, concretizată în: definirea clară a obiectivelor, stabilirea metodelor şi a
condiţiilor oportune de învăţare, elaborarea strategiilor şi a modurilor de examinare şi evaluare.
Între student şi profesor se asigură o relaţie de parteneriat, interactivă, realizată în funcţie de
specificul disciplinei, la curs (prin prelegere problematizantă) şi, mai ales, la seminar (prin
diversificarea metodelor de învăţare eficientă şi creativă, de la dezbatere la referat şi „studiu de
caz”). Se stimulează implicarea directă a studentului în calitate de colaborator, ceea ce asigură
cadrului didactic posibilitatea de a testa şi regla obiectivele şi rezultatele învăţării din perspectiva
relevanţei acestora din punct de vedere cognitiv şi formativ. În măsura compatibilizării cu specificul
învăţământului umanist, în speţă filologic şi artistic, se folosesc tot mai mult resursele noilor
tehnologii (laboratoarele de translaţie simultană, e-mail, pagina personalizată de web pentru
tematică şi bibliografie, materiale auxiliare), cu accent pe conexiunile dintre conţinuturi, metode şi
mijloacele de învăţământ.
Pe lângă asigurarea retenţiei şi transferului de cunoştinţe, cadrele didactice concep şi
proiectează activităţi menite să stimuleze resursele de creativitate ale studenţilor, prin îndrumare
colectivă (în echipă) sau personalizată, cu accent pe componenta strategică a dezvoltării intelectuale
(cercuri studenţeşti, cooptarea studenţilor şi masteranzilor în proiecte de cercetare, participarea
studenţilor la manifestări ştiinţifice şi artistice naţionale şi internaţionale).
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Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava dispun de programe speciale menite să asigure o viaţă studenţească de calitate şi să ofere
studenţilor o gamă variată de servicii sociale, culturale şi sportive (săli de sport, Auditorium-ul,
Lectorate de limbi străine etc.) pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. O parte din
studenţii facultăţii sunt afiliaţi Ligii Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
organizaţie care colaborează permanent cu alte organizaţii pentru studenţi din Universitatea „Ştefan
cel Mare”, precum A.S.U.S. (Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Suceava), Serviciul de
consiliere în domeniul carierei, menit a stabili conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii,
oameni de afaceri şi studenţi, pentru a-i ajuta pe aceştia din urmă să cultive deprinderi şi contacte în
domeniul afacerilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de programe de stimulare a
studenţilor cu performanţe înalte, prin: cooptarea acestora în derularea programelor SOCRATES;
acordarea de burse de mobilitate; acordarea prin concurs a burselor de merit pentru performanţă
ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă; acordarea de burse în străinătate obţinute prin concurs;
integrarea în activităţi didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice; participarea la sesiuni
ştiinţifice, simpozioane, colocvii; tipărirea lucrărilor ştiinţifice în publicaţiile facultăţii şi în reviste
de cultură.
Pentru asistarea studenţilor cu dificultăţi în învăţare, cadrele didactice universitare oferă
programe de consultaţii şi de tutoriat suplimentare, la care studenţii se pot înscrie benevol.
Cadrele didactice concep şi practică predarea ca o componentă a instruirii şi ca sursă a
învăţării, strategia de predare fiind indusă de obiectivele disciplinei şi orientată în sensul obţinerii
unor rezultate conforme cu standardele calificării.
În concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii şi în scopul îmbunătăţirii continue a
procesului didactic din facultate, în completarea clasicelor manuale şi note de curs, permanent
actualizate, se aplică strategii moderne de predare, diferenţiate după programul de studiu,
caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite (cursuri
interactive, seminarii bazate pe referate şi dezbateri, proiecte didactice, culegerea şi prelucrarea de
date empirice etc.). În acest scop, în catedre au loc dezbateri şi informări pe probleme de didactică
universitară. Resursele şi serviciile pe care Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării le oferă
studenţilor la toate programele de studiu sunt suficiente, adecvate şi relevante, înlesnind atât
pregătirea lor de specialitate, cât şi o viaţă studenţească de calitate.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură pentru studenţii săi resursele de
învăţare necesare sub formă de manuale şi cursuri, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii,
antologii, literatură beletristică, reviste de specialitate etc., ce se regăsesc în colecţiile Bibliotecii
Universităţii şi ale filialelor înfiinţate în cadrul facultăţii – Biblioteca Catedrei de limba şi literatura
română, Biblioteca Italiană, Reading-Room, Lectoratul Francez, Lectoratul Spaniol, Lectoratul
German, precum şi în Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” şi Arhiva Judeţeană Suceava. Studenţii au
acces gratuit la aceste resurse de învăţare prezentate în format clasic, dar şi pe suport audio, video şi
electronic. Având un caracter enciclopedic şi acoperind variate domenii, colecţiile bibliotecilor sunt
consultate de un număr mare de utilizatori, din rândul studenţilor, al cadrelor didactice universitare,
de către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, precum şi alte categorii de beneficiari.
Ca urmare a faptului că bibliotecile au programe şi resurse de procurare a cărţilor şi
revistelor, colecţiile sporesc anual prin intermediul achiziţiilor de carte românească şi străină, al
donaţiilor din partea unor oameni de cultură din ţară şi străinătate, al universităţilor partenere, al
granturilor, al schimburilor de publicaţii, al abonamentelor la principalele reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate pentru disciplinele diverselor programe de studiu.
Ca urmare a numărului corespunzător de bibliotecari care stau în permanenţă la dispoziţia
utilizatorilor, universitatea asigură fiecărui student accesul neîngrădit la orice sursă, în conformitate
cu obiectivele şi cerinţele programelor de studiu.
II.4.7. Dezvoltarea bazei materiale
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a existat mereu preocuparea pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare şi comunicare, pentru a facilita activitatea cadrului didactic şi
receptivitatea studentului.
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În cadrul Catedrei de limba şi literatura română există o bibliotecă proprie care conţine în
jur de 500 de volume. Lectoratul German dispune, la rândul ei, de 1000 de volume în limba
germană, o parte din acestea au fost trimise de Universitatea din Augsburg. Lectoratul Francez este
o structură care funcţionează nu doar ca bibliotecă, ci şi ca spaţiu de desfăşurare a unor activităţi
cultural-artistice ce-i atrag pe toţi iubitorii limbii franceze. Biblioteca Ucraineană este dotată cu un
număr aproximativ de 500 de volume, donaţie din partea Universităţii „Yurii Fedkovici” din
Cernăuţi şi de la Uniunea Ucraineanilor din România. Catedra de Engleză beneficiază de o
bibliotecă proprie cu sală de lectură Reading Room. Aceasta din urmă se adaugă amplelor spaţii de
lectură şi împrumut de la nivelul universităţii, asigurând o informare specifică domeniului de studiu,
îndrumare specializată şi creând oportunitatea unor noi direcţii de cercetare şi studiu individual.
Biblioteca Italiană dispune de 800 de volume, primite din partea Comunităţii Montane „Valle
Roveto”, Abruzzo, Italia. Lectoratul Spaniol dispune de un număr de 400 de volume donate de către
Insititutul Cervantes din Bucureşti.
Datorită colaborării cu Departamentul de Stat al S.U.A., Biblioteca Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava a primit peste 100 de volume în limba engleză, recent publicate la cele mai
prestigioase edituri nord-americane.
Protocoalele încheiate între universitatea noastră şi o serie de universităţi din străinătate
prevăd şi colaborarea la nivelul bibliotecilor: schimb de informaţii bibliografice, de reviste şi de
cărţi, precum şi schimb de publicaţii ştiinţifice şi didactice referitoare la problematica de interes
comun (cu Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova).
În anul 2010, au fost puse la dispoziţia studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării următoarele săli: 3 săli de curs, 5 săli de seminar, 5 laboratoare
şi 4 săli de bibliotecă. Spaţiile sunt prevăzute în procesul didactic al tuturor programelor de studiu
ale facultăţii. Precizăm că alocarea studenţilor pe săli s-a făcut ţinând cont de standardele de
calitate, respectând raportul dintre numărul de studenţi înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor de curs şi
seminar şi a laboratoarelor (0,76 m2 / student). Programele de studii folosesc, printr-o bună
gestionare a orarului şi a gradului de ocupare a sălilor, spaţiile de învăţământ ale Facultăţii, sălile de
curs, de seminar şi laboratoarele având capacitatea de a susţine majoritatea locurilor pentru grupele
de studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
În acest sens, sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu echipamente tehnice
moderne, corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii, fiind în acest fel compatibile
cu cele mai dezvoltate universităţi internaţionale. Spre exemplificare amintim: sisteme de proiecţie
multimedia, calculatoare, laptopuri, video-proiectoare, retroproiectoare portabile, sisteme de
traducere simultană, sisteme audio-video etc. (Vezi Anexa 1)
În ceea ce priveşte resursele financiare, trebuie precizat că s-au obţinut fonduri de la
MECTS pentru finanţarea manifestării studenţeşti High Culture / Popular Culture – the
Contemporary Dialogue, la care au participat studenţi de la facultatea noastră, dar şi de la alte
universităţi din ţară.
Au fost continuate cele două granturi CNCSIS: Identitatea lexicală şi morfologică a limbii
române în contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe şi Traducerea ca dialog
intercultural, pentru care s-a primit şi finanţarea aferentă anului 2010 (85105 lei); s-au acordat
burse pentru studenţi, atât din alocaţiile de la bugetul de stat, cât şi din resurse proprii; s-au găsit
sponsori pentru finanţarea diverselor manifestări culturale (Zilele Francofoniei, Student pentru o zi,
etc.).
II.4.8. Transparenţa informaţiilor de interes public
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură transparenţa publică a datelor şi
informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele de
studiu, precum şi actualitatea şi corectitudinea acestor informaţii. În acelaşi timp, facultatea asigură
confidenţialitatea unor categorii de informaţii despre profesori şi studenţi, conform legii.
Site-ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (www.litere.usv.ro), în care sunt frecvent actualizate date şi
informaţii referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor de studiu, la
specializările oferite etc.
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Facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi a celorlalte categorii de public interesate,
variantele tipărite şi/sau electronice ale următoarelor documente: Metodologia de admitere, Ghidul
studentului, Ghidul de practică de specialitate, Ghidul pentru utilizarea resurselor de învăţământ,
Ghidul de consiliere profesională pentru studenţii de la învăţământ la distanţă, Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind activitatea profesională a
masteranzilor, precum şi o serie de prezentări ale: programelor de studiu în domeniile şi
specializările oferite (licenţă, masterat, doctorat), de asemenea, sunt afişate şi programele analitice
ale disciplinelor de la masterat şi doctorat; conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi de doctorat;
manifestările ştiinţifice ale facultăţii; publicaţiile; parteneriatele naţionale şi internaţionale;
calificările şi competenţele personalului didactic şi de cercetare, orare etc.
Informaţia oferită de universitate în general, şi de către facultate în special, este structurată
conform standardelor de calitate şi performanţă asemănătoare celor din spaţiul european al
învăţământului superior şi răspunde exigenţelor similare altorstructuri universitare europene cu care
facultatea noastră a iniţiat programe de mobilitate universitară, atât la nivel de studenţi, cât şi la
nivel de cadre didactice.
II.5. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii pentru fiecare domeniu auditat
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării oferă programe variate şi atractive de studii
universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt în concordanţă cu
cadrul naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu programe similare din alte
universităţi din ţară şi din străinătate (Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Angers, Paris III
Sorbonne Nouvelle, Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Savoie à Chambery, Nice Sophia Antipolis,
Augsburg, Lisabona, Coruna, Insulele Baleare), iar, prin aceasta, se asigură şi mobilitatea
studenţilor şi a cadrelor didactice în spaţiul universitar european.
Programele de studii oferite (licenţă, masterat, doctorat) răspund cerinţelor şi
oportunităţilor pieţei forţei de muncă din Suceava, din România şi din străinătate, şi sporesc şansele
absolvenţilor de a ocupa posturi la nivelul calificărilor universitare. Programele de studii valorifică
avantajele şi oportunităţile pregătirii multiculturale şi multilingvistice, prin module care vizează
spaţiul cultural, local şi regional, multietnic şi plurilingvistic.
Orientarea interdisciplinară a studiilor universitare din Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării este dovedită de conţinutul disciplinelor studiate, de tematica lucrărilor de licenţă şi de
disertaţie, şi de domeniile de cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură şi pregătirea continuă, universitară şi
postuniversitară, prin cursuri de perfecţionare metodico-didactice şi de specialitate a profesorilor
din învăţământul preuniversitar, în vederea obţinerii gradelor didactice (română, franceză, engleză)
şi prin oferta variată de cursuri de limbi străine (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană,
portugheză, ucraineană).

DECAN,
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU
I.C./1ex.
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Nr
crt.
52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

Denumire spaţiu

Nr.
Sală

Anexa 1
Dotări specifice cu descrierea configuraţiilor
conform listelor de inventar

Laborator de Creaţie
Publicitară

A 023 3 Staţii de calcul
Videoproiector L7A Hitachi
Camera video Panasonic GS 500
Camere video Sony
YAMAHA Mixer v96v2 + MY 16 M-Lan
Laborator Limbi
A 108 21 Staţii de calcul
Moderne
20 Monitoare, 17”
Scanner MusteK Paragon 3600 Pro A3
Unitate Centrală Prolang 20 pentru maxim 20 elevi
Consolă profesor cu căşti
20 unităţi cursant Kit instalare laborator
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
MP511
Laborator de Informatică LB2 Video-proiector
13 Staţii de lucruBENQ
Pentium
3 (unitate, monitor, boxe,CDrom, tastatură, monitor)
1 Laptop
Laborator Multimedia
A 119 21 Staţii de calcul Imac Intel Core 2 duo
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77
Sistem de proiectie compus din videoproietor Toshiba
Laborator Fonetic
A 122 16 Calculatoare Intel Pentium 4
Catedra de Engleză
A 040 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitoare 17”
1 Retroproiector
1 CD- Player
1 Monitor 19”
1 Imprimantă OKI B2520 MFP
Decanat
A 001 4 PC Intel Pentium 4 cu monitor 17”
2 Imprimante OKI Laserjet B2520 MFP
1 Imprimată HP710c
1 Imprimantă HP LaserJet P2015dn
4 Laptop-uri
1 Fax Minolta HF 500A

59.

Lectoratul francez

60.

Catedra de Limba şi
literatura română

61.

Centrul de Cercetare A 127 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
INTER LITTERAS
2 Multifuncţionale Canon MF-4330 D
Şcoala doctorală
Catedra de Limba şi
A 128 2 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
literatura franceză
2 Imprimante (B 2520 MFP si
1 Laptop
Secretariat Masterat
A 129 1 Calculator Intel Pentium 4 cu monitor 19”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
Secretar Şef
A 130 2 Calculatoare Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Xerox
1 Server
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62.

63.
64.

A 120 1 Calculator Intel Pentium 2/Monitor 17”
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 126 4 Calculatoare Intel Pentium 4 cu monitor 17”
1 Laptop
1 Copiator Minolta 1052
1 Imprimanta
1 Scanner A3

65.

Lectoratul spaniol

66.

Centru de cercetare
CADISS
Şcoala doctorală
Sala de curs “Constantin
Ciopraga”

67.

68.

Departamentul de
Spaniolă, Italiană şi
Uraineană

A 203 1 Laptop
1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector TOSHIBA
A 202 2Calculatoare Intel Pentium 4 cu 2 monitoare 17”
1 Calculator Intel Pentium 3 cu monitor 19”
1 Multifuncţional Canon MF-4330 D
A 206 1 Tablă interactivă Hitachi 77" pn , fx –77
1 Video-proiector BENQ MP511
1 Laptop
A 301 1 Copiator
1 Retroproiector
2 Calculatoare Intel Pentium 4
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UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Nr. ........ din .....................

CĂTRE
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

Ca urmare a adresei dvs. nr. 67 din 17.02.2010, vă trimitem alăturat Raportul
de evaluare internă a calităţii pentru Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
pentru anul 2009.

DECAN,
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU
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RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII ÎN FACULTATEA DE
LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 2009
I. ORGANIZAREA FACULTĂŢII, STRUCTURA PE DOMENII ŞI PROGRAME
DE STUDII
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este formată din trei catedre:
12. Catedra de Limba şi Literatura Română;
13. Catedra de Limba şi Literatura Franceză;
14. Catedra de Engleză.
În cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Română există şi următoarele departamente:
20. Departamentul de Comunicare;
21. Departamentul de Limba şi Literatura Ucraineană;
22. Departamentul de Hispanistică;
23. Departamentul de Limba şi Literatura Italiană.
În cadrul Catedrei de Engleză există şi Departamentul de Limba şi Literatura Germană.
Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi de:
9. Secretariat;
10. Decanat.
I.1. Programe de studii de licenţă autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul
Specializarea
Durata Autorizare Acreditare
studiilor Provizorie
Limba şi literatura română – O
HG 568/
HG 696/
limbă şi literatură modernă
3 ani
28.07.1995 17.08.2000
(franceză, germană) (A) - zi
Limba şi literatura română – O
HG 944/
3 ani
limbă şi literatură modernă
29.08.2002
(franceză, germană) (A) - ID
Limba şi literatura română –
CNEAA 2413/
3 ani
Limba şi literatura spaniolă (AP)
18.12.2003
Limba şi literatura română –
HG 676/
3 ani
Limba şi literatura italiană (AP)
28.06.2007
Limba şi literatura franceză –
HG 568/
HG 696/
Limba şi literatura germană (A) 3 ani
28.07.1995 17.08.2000
zi
Limba şi literatura franceză –
HG 568/
CNEAA
Limbă şi
Limba şi literatura engleză (A)
28.07.1995
3 ani
1832/
literatură
HG 696/
13.07.2004
17.08.2000
Limba şi literatura engleză –
HG 568/
CNEAA
28.07.1995
Limba şi literatura germană /
3 ani
1832/
Limba şi literatura română (A)
HG 696/
13.07.2004
17.08.2000
Limba şi literatura ucraineană –
ARACIS
O limbă şi literatură modernă
HG 1215/
3 ani
4309/
(franceză, engleză) / Limba şi
29.11.2000
23.06.2008
literatura română (A)
Literatură universală şi
comparată – Limba şi literatura
ARACIS
română sau O limbă şi literatură
3 ani
3878/
străină (spaniolă/italiană/
05.07.2007
germană) (AP)
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Evaluarea
periodică
ARACIS
4320/
23.06.2008
ARACIS
5334/
26.07.2008
-

-

-

-

Comunicare şi relaţii publice
Ştiinţe ale
Comunicării (AP)
Limbi moderne aplicate (AP)
Limbi
Moderne
Aplicate
Studii americane (AP)
Studii
Culturale

CNEAA 2213/
03.11.2005
3 ani
ARACIS
3878/
05.07.2007
3 ani
ARACIS
4298/
23.06.2008

3 ani

-

-

-

-

-

-

Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.2. Programe de studii de master autorizate provizoriu sau acreditate:
Domeniul
Specializarea
Durata
Acreditare
studiilor
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul
2 ani
ARACIS 4338/23.06.2008
globalizării (A)
Didactica limbilor moderne (AP)
2 ani
BS USV / 02.02.2010
Hermeneutică şi ideologie literară (A)
2 ani
ARACIS 4338/23.06.2008
Limbă şi comunicare (A)
2 ani
ARACIS 5538/30.09.2008
Limbă şi
Literatură română în context european (A)
2 ani
ARACIS 4338/23.06.2008
literatură
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
2 ani
ARACIS 5538/30.09.2008
(A)
Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii
2 ani
ARACIS 4338/23.06.2008
române (A)
2 ani
ARACIS 4338/23.06.2008
Teoria şi practica traducerii (A)
Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.3. Cursuri postuniversitare de perfecţionare
Denumire
Durata studiilor
4 luni
Competenţă şi performanţă în limbi străine
(engleză/franceză/italiană/germană/spaniolă)

Autorizare
MedC 41228/03.11.2004

I.4. Conducători de doctorat
Începând cu luna decembrie 2005, prin ordinele speciale ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării
se atribuie Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel Mare”, din
Suceava, calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) pentru
domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie. Există 8 conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Oprea
O.M. 5658 / 12.12.2005
Limba română
Prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu
O.M. 5658 / 12.12.2005
Limba română
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu
O.M. 5658 / 12.12.2005
Literatura română
Prof. univ. dr. Albumiţa-Muguraş Constantinescu
O.M. 5658 / 12.12.2005
Literatura franceză
Prof. univ. dr. Vasile Dospinescu
O.M. 5658 / 12.12.2005
Limba franceză
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
O.M. 1805 / 20.08.2007
Limba română
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
O.M. 4963 / 31.07.2008
Limba franceză
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
O.M. 4963 / 31.07.2008
Literatura franceză
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II. SISTEMUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII AL FACULTĂŢII
DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
II.1. Strategia Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării în domeniul calităţii
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prin misiunea şi obiectivele asumate,
completează în mod fericit misiunea şi obiectivele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava,
instituţie universitară în care spiritul ştiinţific convieţuieşte cu cel tehnic şi cu cel umanist şi
contribuie la valorificarea şi exploatarea potenţialului uman din zonă.
Prin programele de studiu, Facultatea îşi propune să formeze specialişti în domeniul
literelor, al ştiinţelor comunicării, al limbilor moderne aplicate, al studiilor culturale, nu numai
pentru zona de nord a ţării, ci pentru întreaga ţară. Centru de iradiere ştiinţifică şi culturală pentru
nordul Moldovei şi Bucovina istorică, Facultatea îşi asumă (în contextul mentalităţii tradiţionaliste,
uneori chiar conservatoare a zonei) misiunea de a imprima un spirit modern, integrat opţiunilor
contemporaneităţii, în domeniile în care dispune de specialişti cu înaltă calificare.
Prin eforturile cadrelor didactice de prestigiu naţional de a modela studenţi în acest spirit,
Facultatea contribuie la formarea şi afirmarea unui climat cultural apt să promoveze în această zonă, atât
de complexă din punct de vedere cultural, etnic şi lingvistic, valorile umaniste naţionale şi universale.
Absolvenţii noştri funcţionează onorabil şi în multe alte domenii competitive; unii s-au
dedicat jurnalismului, editării şi traducerii de carte, diplomaţiei, biblioteconomiei, managementului
cultural, învăţământului superior şi cercetării etc., adaptându-se pieţei de muncă din ţară sau din
străinătate. În acest spirit al eficienţei şi al competitivităţii îi pregătim şi astăzi pe studenţi. Facultatea
asigură cadre cu pregătire superioară necesare relansării şi dezvoltării continue a zonei. Prin
specificul ei etno-lingvistic şi cultural, Suceava este centrul universitar cel mai apt pentru pregătirea
studenţilor români din Republica Moldova, nordul Bucovinei şi Transcarpatia într-un climat
spiritual integrator. Modelarea conştiinţei naţionale şi europene este o preocupare constantă a
întregului corp profesoral al facultăţii.
Pentru ca misiunea asumată să devină realitate, Facultatea îşi propune următoarele
obiective strategice:
• Respectarea exigenţelor şi opţiunilor reformei învăţământului superior românesc de azi.
• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economice şi pieţei muncii.
• Urmărirea integrării în standardele europene şi mondiale ale învăţământului universitar,
prin legăturile stabilite cu instituţii ştiinţifice, universităţi şi personalităţi din Franţa, Anglia, SUA,
Belgia, Spania, Germania, Bulgaria, Cehia, Italia, Moldova, Ucraina.
• Promovarea şi adoptarea din mers a unor măsuri ce urmăresc constituirea unor structuri
didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare
profesională.
• Acordarea unei importanţe deosebite acelor domenii de cercetare fundamentale şi
aplicative considerate prioritare.
• Îmbinarea experienţei unor cadre didactice cu dinamismul unui corp profesoral tânăr, apt
să evolueze rapid pe linie profesională şi ştiinţifică şi să asigure autonomia didactică a facultăţii.
• Urmărirea creşterii permanente a eficienţei activităţilor desfăşurate şi impunerea în
peisajul zonal şi internaţional, facultatea va stabili legături de colaborare directă cu instituţii de
învăţământ şi cu instituţii culturale atât din zonă şi din ţară, cât şi din afara graniţelor ţării.
Activitatea didactică, de cercetare şi managerială se desfăşoară conform legislaţiei specifice,
prevederilor Cartei universitare şi planurilor operaţionale ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.
Încă de la înfiinţare Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a stabilit ca pivot
principal al tuturor activităţilor profesional-educaţionale o dublă misiune: didactică şi de cercetare.
Obiectivele strategice sunt subordonate misiunilor specifice şi competenţelor variate asigurate prin
domeniile studiilor universitare de licenţă.
Domeniul Limbă şi literatură pregăteşte profesori, asistenţi de cercetare, cercetători,
consilieri, filologi, lingvişti, traducători, referenţi literari, secretari literari, funcţionari publici cu
studii superioare); domeniul Ştiinţe ale comunicării pregăteşte specialişti în comunicare şi relaţii
publice (PR), specialişti în mass-media şi publicitate, funcţionari publici cu studii superioare,
referenţi; domeniul Limbi moderne aplicate pregăteşte traducători, interpreţi, translatori,
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referenţi de specialitate, iar domeniul Studii culturale pregăteşte analişti culturali, referenţi
culturali, asistenţi de cercetare, cercetători etc.
Obiectivul principal al programelor educaţionale este continua preocupare pentru
conceperea, organizarea şi desfăşurarea întregului proces de învăţământ în conformitate cu
exigenţele şi imperativele ce decurg din procesul de reformă a şcolii româneşti actuale şi din
necesitatea compatibilizării cu standardele învăţământului universitar european, cu accent pe
îndeplinirea standardelor şi a indicatorilor de calitate.
Obiectivele comune ale tuturor programelor de studiu sunt:
• înzestrarea cetăţenilor Europei cu mijloacele necesare pentru a se putea adapta
mobilităţii internaţionale în vederea unei cooperări mai strânse, nu numai în domeniul educaţiei,
culturii şi ştiinţei, dar şi în domeniul comerţului, industriei şi turismului;
• promovarea înţelegerii şi toleranţei reciproce, respectarea identităţilor şi a diversităţii
culturale prin intermediul unei comunicări internaţionale mai eficiente;
• păstrarea şi valorificarea bogăţiei şi diversităţii vieţii culturale în Europa prin
intermediul unei cunoaşteri reciproce aprofundate a limbilor naţionale şi regionale;
• dezvoltarea considerabilă a capacităţii cetăţenilor europeni de a comunica între ei,
depăşind frontierele lingvistice şi culturale, printr-un efort de lungă durată, organizat şi finanţat de
organisme competente;
• evitarea pericolelor ce ar putea apărea ca rezultat al marginalizării celor care nu posedă
capacităţile necesare pentru a comunica într-o Europă interactivă.
• promovarea unor metode de predare a limbilor moderne care să consolideze
„independenţa gândirii, raţiunii şi a acţiunii combinate cu simţul responsabilităţii şi deprinderile
comportamentale de ordin social”.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi
instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei şi cercetării ştiinţifice din
domeniul umanist, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii atât la nivel
naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile
de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională
pentru Învăţământul Superior din România).
Misiunea asumată de facultatea noastră se concretizează în formarea de competenţe generale şi
specifice ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă, cu eficienţă imediată sau de perspectivă, cum
sunt: asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice de specialitate, în
concordanţă cu stadiile actuale ale cunoaşterii în domeniile de profil, cu noile principii şi cu parametrii
evaluativi cu care operează disciplinele fundamentale din fiecare domeniu în parte; selecţionarea
riguroasă, după criterii ştiinţifice a informaţiei, a cunoştinţelor utile procesului de învăţare în scopul
formării unor competenţe adecvate cerinţelor moderne ale instruirii şi educării tinerilor, ca obiective
prioritare pentru domeniile de licenţă; asigurarea unei interdependenţe între pregătirea fundamentală şi
cea de specialitate, proprii fiecărui domeniu de licenţă, astfel încât studenţii să evolueze nu numai în
sensul unui profesionalism strict didactic şi limitat ca informaţie, ci şi spre condiţia unui intelectual
receptiv la orizonturi largi ale culturii şi cunoaşterii, ale comunicării multilingvistice şi multiculturale,
ale creaţiei artistice, ale culturii informaţiei şi comunicării.
Prin urmare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îndeplineşte o misiune care
cuprinde elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi
cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
II.2. Structura sistemului de calitate al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, catedrele şi Consiliul Academic al
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispun de structuri, politici, strategii şi procedee în
vederea asigurării unei calităţi corespunzătoare activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează o Comisie pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei (constituită cf. Legii 87/ 2006) şi comisii pe programe de studii/catedre,
care colaborează permanent. Comisia promovează o cultură a calităţii privind valorile, normele şi
activităţile desfăşurate în spaţiul academic, pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate a
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activităţilor de predare, învăţare şi cercetare, pentru alinierea calitativă şi cantitativă la standardele unor
universităţi de prestigiu: optimizarea planurilor de învăţământ, actualizarea conţinutului ştiinţific al
cursurilor şi seminariilor, a planurilor de cercetare, a tehnologiei didactice, organizarea judicioasă a
formaţiilor de studiu, valorificarea experienţei altor universităţi în educaţie şi cercetare etc.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei are un program de politici centrate pe
calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile de realizare, cu prevederi, responsabilizări şi termene
concrete. Politicile şi strategiile sunt activate şi aplicate de comisiile pe programe de studii/ catedre,
prin implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în activitatea comisiilor, în optimizarea activităţii
proprii, în îndrumarea studenţilor, în îndeplinirea programelor educaţionale şi de cercetare ale
facultăţii şi ale catedrelor.
II.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al Facultăţii de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării
În anul 2009, la nivelul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-au respectat
reglementările în vigoare cu privire la sistemul de conducere a facultăţii. S-a respectat planul
operaţional şi cel strategic stabilit la nivel de facultate.
Tot în anul anul 2009, au fost reactualizate planurile de învăţământ pentru programele de studii
de licenţă, de masterat şi de doctorat, avându-se în vedere standardele specifice precizate de ARACIS.
Personalul administrativ al facultăţii – secretariatul şi personalul administrativ – şi-a
îndeplinit obligaţiile, deşi volumul de muncă ar pretinde poate un personal mai numeros (ceea ce ar
duce la mărirea numărului de ore alocate relaţiilor cu publicul) şi un spaţiu mai generos.
II.4. Indicatori şi rezultate ale auditului intern pentru:
II.4.1. Monitorizarea programelor de studii
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se aplică riguros şi consecvent
Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui
program de studiu aprobat la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Regulamentul este asociat unui sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe bază de
informaţii şi date, care presupune evaluări şi optimizări periodice ale calităţii acestor programe, în
perspectiva viitoarelor evaluări externe.
II.4.2. Activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este
valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice (cursuri universitare, note de curs, materiale
didactice auxiliare, teste, traduceri, antologii de texte etc.); publicaţii ştiinţifice; integrarea în reţele
de cercetare europeană interuniversitară; manifestări de promovare a diversităţii lingvistice şi
culturale din Europa.
Fiecare cadru didactic publică anual cel puţin o lucrare ştiinţifică în reviste recunoscute
naţional/internaţional sau are o realizare didactică ori ştiinţifică. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării promovează şi diseminează, inclusiv prin mass-media, rezultatele obţinute de centrele
de cercetare şi de membrii lor, şi prin revistele catedrelor şi volumele manifestărilor ştiinţifice:
• „Meridian critic”. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: B.
Literatură (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2008);
• Atelier de Traduction (revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2008);
• Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: A. Lingvistică (revistă
recunoscută de CNCSIS tip C din anul 2009);
• ANADISS (revistă recunoscută de CNCSIS tip C din anul 2008);
• La Lettre «R»;
• Limbaje şi Comunicare;
• Messages, Sages, and Ages;
• Omul şi Mitul;
• Inter Literras et Terras.
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Publicaţiile facultăţii sunt menţionate în baze de date internaţionale (fabula.org), precum şi
în liste de bibliografie ale altor cercetători şi autori români şi străini.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dezvoltă o strategie de cercetare pe termen
lung precum şi programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, care şi-au propus obiective bine
definite, cu o finalitate clară, vizibilă în activitatea fiecărei echipe de cercetare în parte. Cercetarea se
realizează într-un cadru instituţional, în cele două centre de cercetare care funcţionează în cadrul
facultăţii, din anul 2005: Centrul de Cercetare Inter Litteras şi Centrul de cercetare Analiza
discursului. Aceste centre de cercetare promovează în mod constant un ethos şi o cultură a cercetării,
urmărind în acelaşi timp valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor.
Cercetătorii ştiinţifici care activează în cele două centre de cercetare ale Facultăţii de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării au dobândit recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, prin premii, citări,
participarea la manifestări naţionale şi internaţionale, includerea în jurii ale unor organizaţii ştiinţifice şi
profesionale naţionale şi internaţionale, în comisii de doctorat, olimpiade, comisii de bacalaureat etc.
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de
resurse financiare, logistice şi umane (din resurse financiare interne, din contracte, sponsorizări şi
autofinanţări) pentru a realiza obiectivele pe care şi le-a propus. Climatul şi cultura academică, axate pe
cercetare, sunt demonstrate de granturile şi proiectele de cercetare realizate de echipe de cercetare,
precum şi în cadrul programelor de doctorat coordonate de cei 8 coordonatori de doctorat din facultate.
Cele 2 granturi acceptate la CNCSIS în 2008 (Traducerea ca dialog intercultural –
coordonator prof. dr. Albumiţa-Muguraş Constantinescu, şi Identitatea lexicală şi morfologică a limbii
române în contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe – coordonator conf. dr. Gina
Măciucă) au primit finanţare începând cu anul 2009, în valoare de 94406,68 lei şi respectiv 245727 lei.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură standardele de calitate în cercetarea
ştiinţifică din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de cercetare,
avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu Codul etic.
În vederea pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetare,
programele educaţionale cuprind implicit o serie de obiective, dintre care menţionăm:
• includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica cursurilor şi
a seminariilor;
• iniţierea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în metodologia cercetării şi
familiarizarea lor cu instrumentarul şi conceptele necesare;
• stimularea cercetării studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin organizarea unor
activităţi specifice: Colocviul de critică literară „Eugen Lovinescu”; Seminarul de etnografie şi
folclor; Workshop - Mitologie românească în context internaţional; Tradiţii româneşti şi ucrainene
de Paşte; Dezbateri ale Clubului CeRePrezentăm; Simpozionul Internaţional de Comunicare şi
Relaţii Publice „Identitate şi comunicare”; Seminarul „Ateliere de traducere”; La francophonie
aujourd’hui; Seminarul „Olga Kobylianska”; Simpozionul Studenţesc „Taras Şevcenko”; Ziua
culturii ucrainene; CONSENSUS: High Culture / Popular Culture – the Contemporary Dialogue;
CONSENSUS: Words and Worlds of Difference; America: Questioned, Explained, Interpreted;
Colocviu Internaţional Studenţesc „El español para el tercer milenio”; Zilele culturii spaniole;
Lectura Dantis – masă rotundă şi workshop; Cultura italiana fra tradizione e modernità, Concursul
de creaţie literară pentru elevi şi studenţi „Más que palabras” etc.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de
cercetare se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin
manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Alba-Iulia, Paris, Clermont Ferrand, Lyon,
Lille, Savoie, Nice, Marsilia etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de cercetare se
realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin manifestări şi
publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi, Sibiu, Braşov, Alicante,
Palma de Mallorca etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
La Colocviul Internaţional de Mitologie „Omul şi Mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului
întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare”, aflat la cea de-a treia ediţie (mai 2009) au
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participat renumiţi invitaţi din ţară şi din străinătate (Spania, Italia, Cehia, Franţa, Polonia,
Republica Moldova etc.).
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a X-a –
octombrie 2009, s-a impus în lumea lingviştilor şi a literaţilor, bucurându-se de aprecieri ale
participanţilor din mai toate centrele universitare din România, dar şi din Franţa, Germania, Spania,
Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, S.U.A. etc.
În fiecare an universitar, Catedra de limba şi literatura franceză organizează Zilele
Francofoniei în luna martie. Manifestarea cuprinde conferinţe ale unor specialişti internaţionali,
mese rotunde, ateliere de traducere, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri cu
premii pentru studenţi etc.
Anual, începând cu anul universitar 2004-2005, în luna octombrie, Departamentul de
Hispanistică organizează Ziua Hispanităţii, manifestare ştiinţifică şi culturală, la care participă
cadre didactice, studenţii specializării, precum şi invitaţi din străinătate şi din ţară.
În anul 2009 au fost încheiate sau continuate o serie de contracte de cercetare, dintre
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi diverse instituţii academice sau culturale naţionale
sau internaţionale:
CONTRACT
TITLU PROIECT
VALOARE
ÎN LEI
Identitatea lexicală şi morfologică a limbii române în
245727
CNCSIS
contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe
Nr. 237/2009 – Conf. univ. dr. Gina Măciucă şi Lector univ.
dr. Victor Cărcăle
Traducerea ca dialog intercultural Nr. 809/2009 – Prof. univ. dr.
94406,68
Muguraş Constantinescu şi Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
I. Valorificarea operelor Şcolii Ardelene: Biblia lui Timotei
ACADEMIA
Cipariu. Ediţie princeps după manuscrisul inedit. (Editor
ROMÂNĂ
coordonator Ioan Chindriş, coordonare filologică Niculina Iacob)
– Conf. univ. dr. Niculina Iacob
II. De la Inochentie Micu la Memorandum. Scrisul ardelean
în texte antologice, condus de acad. Camil Mureşanu – Conf.
univ. dr. Niculina Iacob
5160
PARTENERIATE Contract de finanţare AUF 2009/06.10.2009 pentru organizarea
manifestării ştiinţifice: Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale
INTERNE
Limbajului, „Eugeniu Coşeriu” – coordonator prof. univ. dr.
Sanda-Maria Ardeleanu
Contract de asociere cu Primăria Municipiului Suceava
10000
30844/7.10.2009 pentru organizarea manifestării ştiinţifice:
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, „Eugeniu
Coşeriu” – coordonator prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
Contract de asociere cu Consiliul Judeţean Suceava
15000
6400/3.06.09 pentru organizarea manifestării ştiinţifice:
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, „Eugeniu
Coşeriu” – coordonator prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
«Langue française, diversité culturelle et linguistique: culture
PROGRAME
d’enseignement, culture d’apprentissage», proiect internaţional
EXTERNE
finanţat de CRAPEL, AUF şi FIPF, derulat în perioada 2007FINANŢARE
2009 www.ceca.auf.org - membră în colectivul de cercetare al
NERAMBURproiectului conf. univ. dr. Simona-Aida Manolache
SABILĂ
816,10
Finantarea proiectului de editare a două numere ale revistei
studenţeşti de limbă germanăa 100% Deutsch, pe anul 20082009 de către Bukowina Institut, Augsburg – coordonator
lector univ. dr. Raluca Dimian
Contract de traducere semnat cu editura Cartier, Chişinău,
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Republica Moldova pentru editarea volumului Istoria ideilor
politice în timpurile moderne şi contemporane, de Philippe
Nemo (apărut în 2002, la Presses Universitaires de France, Paris,
Franţa) – coordonator asist. univ. drd. Crina Coroi (traducere în
colaborare cu lector univ. dr. Nicoleta-Loredana Moroşan)
Contract de traducere semnat cu editura Cartier, Chişinău,
Republica Moldova pentru editarea volumului Rasismul pe înţelesul
fiicei mele, de Tahar Ben Jelloun (apărut în 2004, la Éditions du
Seuil, Paris, Franţa) – coordonator asist. univ. drd. Crina Coroi
POSDRU/6/1.5/S/24 (Prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu 11059924,75
BURSE
şi Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc)
DOCTORALE
16322
BURSE
(POST) Stagiu de cercetare postdoctoral cu finanţare externă DAAD la
Freie Universität, Berlin, noiembrie-decembrie 2009, pentru
DOCTORALE
documentarea în vederea realizării unei monografii pe tema:
Memoria involuntară la începutul secolului XX: Marcel
Proust, Thomas Mann, Andre Gide, Hofmannsthal) (prin
Oficiul Naţional German pentru Mobilităţi Academice) –
lector univ. dr. Raluca Dimian
II.4.3. Autoevaluarea cadrelor didactice
În urma procesului de autoevaluare, 56 din 62 de cadre didactice titulare din Facultatea de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au predat fişa de autoevaluare pe anul 2009.
Media punctajelor ponderate pe grade didactice se încadrează în parametrii normali, ceea
ce demonstrează că majoritatea cadrelor didactice din facultatea noastră au valorificat la cote
maxime activitatea didactică, ştiinţifică, profesională şi de cercetare.
Punctaj ponderat
Nr. cadre didactice cu acelaşi
Media punctajelor
Grad didactic
(total pe grad
grad care au depus fişa de
ponderate
didactic)
autoevaluare
Profesor
3182.27
6
530.37
Conferenţiar
2521.33
14
180.95
Lector
2942.93
26
113.18
Asistent
832.87
10
83.27
TOTAL
9479.4
56
169.27
II.4.4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Facultatea utilizează un fomular de evaluare de către studenţi a disciplinelor şi a activităţii
cadrelor didactice. Evaluarea de către studenţi este obligatorie şi se realizează pe baza unui formular
aprobat de conducerea universităţii. Rezultatele evaluării sunt discutate individual, sunt prelucrate statistic
şi analizate la nivel de facultate, în vederea îmbunătăţirii activităţii instructiv-educative şi de cercetare.
Nr. crt.
Total cadre didactice
FB
B
S
NS
Titlul didactic
evaluate
17.
Profesor
8
6
2
18.
Conferenţiar
14
10
4
19.
Lector
26
21
4
1
20.
Asistent
12
10
2
TOTAL
60
47
14
1
Precizăm faptul că 2 (două) cadre didactice au fost repartizate ca Lectori de limba
română în străinătate (Franţa, respectiv Spania) şi nu au fost prezente în ţară pe durata anului 2009.
II.4.5. Evaluarea colegială
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există preocupări pentru evaluarea
colegială. Birourile de conducere ale catedrelor evaluează performanţele didactice şi de cercetare
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ale fiecărui cadru didactic, pe baza unui formular cu criterii
performanţă, stabilite la nivel de facultate.
Nr. crt.
Titlul didactic
17.
Profesor
18.
Conferenţiar
19.
Lector
20.
Asistent
TOTAL

de evaluare şi indicatori de
FB
8
14
26
12
60

B
-

S
-

NS
-

II.4.6. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale
Conducerea facultăţii, comisiile de specialitate şi cadrele didactice asigură proiectarea
instruirii centrate pe student, concretizată în: definirea clară a obiectivelor, stabilirea metodelor şi a
condiţiilor oportune de învăţare, elaborarea strategiilor şi a modurilor de examinare şi evaluare. Între
student şi profesor se asigură o relaţie de parteneriat, interactivă, realizată în funcţie de specificul
disciplinei, la curs (prin prelegere problematizantă) şi, mai ales, la seminar (prin diversificarea
metodelor de învăţare eficientă şi creativă, de la dezbatere la referat şi „studiu de caz”). Se stimulează
implicarea directă a studentului în calitate de colaborator, ceea ce asigură cadrului didactic
posibilitatea de a testa şi regla obiectivele şi rezultatele învăţării din perspectiva relevanţei acestora
din punct de vedere cognitiv şi formativ. În măsura compatibilizării cu specificul învăţământului
umanist, în speţă filologic şi artistic, se folosesc tot mai mult resursele noilor tehnologii (laboratoarele
de translaţie simultană, e-mail, pagina personalizată de web pentru tematică şi bibliografie, materiale
auxiliare), cu accent pe conexiunile dintre conţinuturi, metode şi mijloacele de învăţământ.
Pe lângă asigurarea retenţiei şi transferului de cunoştinţe, cadrele didactice concep şi
proiectează activităţi menite să stimuleze resursele de creativitate ale studenţilor, prin îndrumare
colectivă (în echipă) sau personalizată, cu accent pe componenta strategică a dezvoltării intelectuale
(cercuri studenţeşti, cooptarea studenţilor şi masteranzilor în proiecte de cercetare, participarea
studenţilor la manifestări ştiinţifice şi artistice naţionale şi internaţionale).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
dispun de programe speciale menite să asigure o viaţă studenţească de calitate şi să ofere studenţilor o
gamă variată de servicii sociale, culturale şi sportive (săli de sport, Auditorium-ul, Lectorate de limbi
străine etc.) pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. O parte din studenţii facultăţii sunt afiliaţi
Ligii Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, organizaţie care colaborează
permanent cu alte organizaţii pentru studenţi din Universitatea „Ştefan cel Mare”, precum A.S.U.S.
(Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Suceava), Serviciul de consiliere în domeniul carierei, menit
a stabili conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii, oameni de afaceri şi studenţi, pentru a-i
ajuta pe aceştia din urmă să cultive deprinderi şi contacte în domeniul afacerilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de programe de stimulare a
studenţilor cu performanţe înalte, prin: cooptarea acestora în derularea programelor SOCRATES;
acordarea de burse de mobilitate; acordarea prin concurs a burselor de merit pentru performanţă
ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă; acordarea de burse în străinătate obţinute prin concurs;
integrarea în activităţi didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice; participarea la sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, colocvii; tipărirea lucrărilor ştiinţifice în publicaţiile facultăţii şi în reviste de cultură.
Pentru asistarea studenţilor cu dificultăţi în învăţare, cadrele didactice universitare oferă
programe de consultaţii şi de tutoriat suplimentare, la care studenţii se pot înscrie benevol.
Cadrele didactice concep şi practică predarea ca o componentă a instruirii şi ca sursă a
învăţării, strategia de predare fiind indusă de obiectivele disciplinei şi orientată în sensul obţinerii
unor rezultate conforme cu standardele calificării.
În concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii şi în scopul îmbunătăţirii continue a
procesului didactic din facultate, în completarea clasicelor manuale şi note de curs, permanent
actualizate, se aplică strategii moderne de predare, diferenţiate după programul de studiu,
caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite (cursuri
interactive, seminarii bazate pe referate şi dezbateri, proiecte didactice, culegerea şi prelucrarea de
date empirice etc.). În acest scop, în catedre au loc dezbateri şi informări pe probleme de didactică
universitară. Resursele şi serviciile pe care Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării le oferă
74

studenţilor la toate programele de studiu sunt suficiente, adecvate şi relevante, înlesnind atât
pregătirea lor de specialitate, cât şi o viaţă studenţească de calitate.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură pentru studenţii săi resursele de
învăţare necesare sub formă de manuale şi cursuri, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii,
antologii, literatură beletristică, reviste de specialitate etc., ce se regăsesc în colecţiile Bibliotecii
Universităţii şi ale filialelor înfiinţate în cadrul facultăţii – Biblioteca Catedrei de limba şi literatura
română, Biblioteca Italiană, Reading-Room, Lectoratul Francez, Lectoratul Spaniol, Lectoratul
Ucrainean, precum şi în Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” şi Arhiva Judeţeană Suceava. Studenţii au
acces gratuit la aceste resurse de învăţare prezentate în format clasic, dar şi pe suport audio, video şi
electronic. Având un caracter enciclopedic şi acoperind variate domenii, colecţiile bibliotecilor sunt
consultate de un număr mare de utilizatori, din rândul studenţilor, al cadrelor didactice universitare, de
către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, precum şi alte categorii de beneficiari.
Ca urmare a faptului că bibliotecile au programe şi resurse de procurare a cărţilor şi
revistelor, colecţiile sporesc anual prin intermediul achiziţiilor de carte românească şi străină, al
donaţiilor din partea unor oameni de cultură din ţară şi străinătate, al universităţilor partenere, al
granturilor, al schimburilor de publicaţii, al abonamentelor la principalele reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate pentru disciplinele diverselor programe de studiu.
Ca urmare a numărului corespunzător de bibliotecari care stau în permanenţă la dispoziţia
utilizatorilor, universitatea asigură fiecărui student accesul neîngrădit la orice sursă, în conformitate
cu obiectivele şi cerinţele programelor de studiu.
II.4.7. Dezvoltarea bazei materiale
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a existat mereu preocuparea pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare şi comunicare, pentru a facilita activitatea cadrului didactic şi
receptivitatea studentului.
În cadrul Catedrei de limba şi literatura română există o bibliotecă proprie care conţine în jur
de 500 de volume. Biblioteca de limba şi literatura germană dispune, la rândul ei, de 1000 de volume
în limba germană, o parte din acestea au fost trimise de Universitatea din Augsburg. Lectoratul
Francez este o structură care funcţionează nu doar ca bibliotecă, ci şi ca spaţiu de desfăşurare a unor
activităţi cultural-artistice ce-i atrag pe toţi iubitorii limbii franceze. Lectoratul Ucrainean „Olga
Kobylianska” este dotat cu un număr aproximativ de 500 de volume, donaţie din partea Universităţii
„Yurii Fedkovici” din Cernăuţi şi de la Uniunea Ucraineanilor din România. Catedra de Engleză
beneficiază de o bibliotecă proprie cu sală de lectură Reading Room. Aceasta din urmă se adaugă
amplelor spaţii de lectură şi împrumut de la nivelul universităţii, asigurând o informare specifică
domeniului de studiu, îndrumare specializată şi creând oportunitatea unor noi direcţii de cercetare şi
studiu individual. Biblioteca de limba şi literatura italiană dispune de 800 de volume, primite din
partea Comunităţii Montane „Valle Roveto”, Abruzzo, Italia. Lectoratul Spaniol dispune de o
bibliotecă ce cuprinde un număr de 400 de volume donate de către Insititutul Cervantes din Bucureşti.
Datorită colaborării cu Departamentul de Stat al S.U.A., Biblioteca Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava a primit peste 100 de volume în limba engleză, recent publicate la cele mai
prestigioase edituri nord-americane.
Protocoalele încheiate între universitatea noastră şi o serie de universităţi din străinătate
prevăd şi colaborarea la nivelul bibliotecilor: schimb de informaţii bibliografice, de reviste şi de
cărţi, precum şi schimb de publicaţii ştiinţifice şi didactice referitoare la problematica de interes
comun (cu Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova).
În anul 2009, sălile puse la dispoziţia studenţilor au fost: 3 săli de curs, 7 săli de seminar, 5
laboratoare şi 3 săli de bibliotecă. Spaţiile sunt prevăzute în procesul didactic al tuturor programelor de
studiu ale facultăţii. Precizăm că alocarea studenţilor pe săli s-a făcut ţinând cont de standardele de
calitate, respectând raportul dintre numărul de studenţi înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor şi laboratoarelor
(0,81 m2 / student). Programele de studii folosesc, printr-o bună gestionare a orarului şi a gradului de
ocupare pe săli, spaţiile de învăţământ ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, sălile de curs şi
de seminar având capacitatea de a susţine locurile pentru formaţiile de studenţi de la specializare.
În acest sens, sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu echipamente tehnice
moderne, corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii, fiind în acest fel compatibile
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cu cele mai dezvoltate universităţi internaţionale. Spre exemplificare amintim: sisteme de proiecţie
multimedia, calculatoare, laptopuri, video-proiectoare, retroproiectoare portabile, sisteme de
traducere simultană, sisteme audio-video etc.
În ceea ce priveşte resursele financiare, trebuie precizat că s-au obţinut fonduri ANCS pentru
finanţarea unor manifestări ştiinţifice (Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen
Coşeriu”, Colocviul Internaţional de Mitologie „Omul şi Mitul. Fiinţa umană şi aventura spiritului
întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare” etc.); manifestarea studenţească High Culture /
Popular Culture – the Contemporary Dialogue, la care au participat studenţi de la facultatea noastră, dar
şi de la alte universităţi din ţară, a fost sponsorizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului; au
fost demarate două granturi CNCSIS: Identitatea lexicală şi morfologică a limbii române în contextul
multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe şi Traducerea ca dialog intercultural, pentru care s-a
primit şi finanţarea aferentă anului 2009; s-au acordat burse pentru studenţi atât din alocaţiile de la
bugetul de stat, cât şi din resurse proprii; s-au găsit sponsori pentru finanţarea diverselor manifestări
culturale (Zilele Francofoniei, Zilele Hispanităţii, Student pentru o zi).
II.4.8. Transparenţa informaţiilor de interes public
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură transparenţa publică a datelor şi
informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele de
studiu, precum şi actualitatea şi corectitudinea acestor informaţii. În acelaşi timp, facultatea asigură
confidenţialitatea unor categorii de informaţii despre profesori şi studenţi, conform legii.
Site-ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (www.litere.usv.ro), în care sunt permanent actualizate date şi
informaţii referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor de studiu, la
specializările oferite etc.
Facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi a celorlalte categorii de public interesate,
variantele tipărite şi/sau electronice ale următoarelor documente: Metodologia de admitere, Ghidul
studentului, Ghidul de practică de specialitate, Ghidul pentru utilizarea resurselor de învăţământ,
Ghidul de consiliere profesională pentru studenţii de la învăţământ la distanţă, Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind activitatea profesională a
masteranzilor, precum şi o serie de prezentări ale: programelor de studiu în domeniile şi
specializările oferite (licenţă, masterat, doctorat), precum şi programele analitice ale disciplinelor de
la masterat şi doctorat; conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi de doctorat; manifestările
ştiinţifice ale facultăţii; publicaţiile; parteneriatele naţionale şi internaţionale; programele de
asigurare a mobilităţii studenţilor; baza materială a facultăţii; calificările şi competenţele
personalului didactic şi de cercetare, orare etc.
Informaţia oferită de universitate în general, şi de către facultate în special, este structurată
conform standardelor de calitate şi performanţă asemănătoare celor din spaţiul european al
învăţământului superior şi răspunde exigenţelor similare altorstructuri universitare europene cu care
facultatea noastră a iniţiat programe de mobilitate universitară, atât la nivel de studenţi, cât şi la
nivel de cadre didactice.
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II.5. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii pentru fiecare domeniu auditat
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării oferă programe variate şi atractive de studii
universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt în concordanţă cu
cadrul naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu programe similare din alte
universităţi din ţară şi din străinătate (Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Angers, Paris III
Sorbonne Nouvelle, Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Savoie à Chambery, Nice Sophia Antipolis,
Augsburg, Lisabona, Coruna, Insulele Baleare), iar, prin aceasta, se asigură şi mobilitatea
studenţilor şi a cadrelor didactice în spaţiul universitar european.
Programele de studii oferite (licenţă, masterat, doctorat) răspund cerinţelor şi
oportunităţilor pieţei forţei de muncă din Suceava, din România şi din străinătate, şi sporesc şansele
absolvenţilor de a ocupa posturi la nivelul calificărilor universitare. Programele de studii valorifică
avantajele şi oportunităţile pregătirii multiculturale şi multilingvistice, prin module care vizează
spaţiul cultural, local şi regional, multietnic şi plurilingvistic.
Orientarea interdisciplinară a studiilor universitare din Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării este dovedită de conţinutul disciplinelor studiate, de tematica lucrărilor de licenţă şi de
disertaţie, şi de domeniile de cercetare a cadrelor didactice şi a studenţilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură şi pregătirea continuă, universitară şi
postuniversitară, prin cursuri de perfecţionare metodico-didactice şi de specialitate a profesorilor
din învăţământul preuniversitar, în vederea obţinerii gradelor didactice (română, franceză, engleză)
şi prin oferta variată de cursuri de limbi străine (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană,
portugheză, ucraineană).

DECAN,
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU

Preşedinte al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE

Membri ai Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Lector univ. dr. Monica BILAUCA
Lector univ. drd. Daniela LINGURARU
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FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII (FLSC)
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 2008
I. ORGANIZAREA FACULTĂŢII, STRUCTURA PE DOMENII ŞI PROGRAME
DE STUDII
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este formată din trei catedre:
15. Catedra de Limba şi Literatura Română;
16. Catedra de Limba şi Literatura Franceză;
17. Catedra de Engleză.
Catedra de Limba şi Literatura Română cuprinde următoarele departamente:
24. Departamentul de Comunicare;
25. Departamentul de Limba şi Literatura Ucraineană;
26. Departamentul de Hispanistică;
27. Departamentul de Limba şi Literatura Italiană.
În cadrul Catedrei de Engleză există şi Departamentul de Limba şi Literatura Germană.
Desfăşurarea activităţilor didactice şi administrative din cadrul facultăţii este asigurată şi de:
11. Secretariat;
12. Decanat.
I.1. Programe de studii de licenţă autorizate provizoriu sau acreditate:
HG
Domeniul
Specializarea
Durata
studiilor
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură
3 ani
HG 635/2008
modernă (franceză, germană) (A) - zi
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură
3 ani
HG 635/2008
modernă (franceză, germană) (A) - ID
Limba şi literatura română – Limba şi literatura
3 ani
HG 635/2008
spaniolă (AP)
Limba şi literatura română – Limba şi literatura
3 ani
HG 635/2008
italiană (AP)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura
3 ani
HG 635/2008
germană (A) - zi
Limbă şi
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura
3 ani
HG 635/2008
literatură
germană (A) - ID
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura
3 ani
HG 635/2008
engleză (A)
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura
3 ani
HG 635/2008
germană / Limba şi literatura română (A)
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură
modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura
3 ani
HG 635/2008
română (A)
Literatură universală şi comparată – Limba şi
literatura română sau O limbă şi literatură străină
3 ani
HG 635/2008
(spaniolă/italiană/germană) (AP)
Comunicare şi relaţii publice (AP)
Ştiinţe ale
3 ani
HG 635/2008
Comunicării
3 ani
HG 635/2008
Limbi Moderne Limbi moderne aplicate (AP)
Aplicate
3 ani
HG 635/2008
Studii Culturale Studii americane (AP)
Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)
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I.2. Programe de studii de master autorizate provizoriu sau acreditate:
O.M.
Domeniul Specializarea
Durata
studiilor
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul
2 ani O.M. 5538/30.09.2008
globalizării (A)
Hermeneutică şi ideologie literară (A)
2 ani O.M. 5538/30.09.2008
Literatură română în context european (A)
2 ani O.M. 5538/30.09.2008
Limbă şi
Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii
2 ani O.M. 5538/30.09.2008
literatură
române (A)
Teoria şi practica traducerii (A)
2 ani O.M. 5538/30.09.2008
Limbă şi comunicare (A)
2 ani O.M. 5538/30.09.2008
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate (A)
2 ani O.M. 5538/30.09.2008
Notă: (A – acreditat, AP – autorizare provizorie)

I.3. Programe de masterat autorizate provizoriu sau acreditate, în curs de lichidare:
Domeniul Specializarea
Durata studiilor
Autorizare
Comunicare şi relaţii publice
1 an
MedC 28266/05.04.2004
Filologie
Literatura română postbelică
1 an
MedC 28266/05.04.2004
I.4. Cursuri postuniversitare de perfecţionare
Denumire
Durata studiilor
Competenţă şi performanţă în limbi străine
4 luni
(engleză/franceză/italiană/germană/spaniolă)

Autorizare
MedC 41228/03.11.2004

I.5. Conducători de doctorat
Începînd cu luna decembrie 2005, prin ordinele speciale ale Ministrului Educaţiei şi
Cercetării se atribuie Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea „Ştefan cel
Mare”, din Suceava, calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD) pentru domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie.
Există 8 conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Oprea
O.M. nr. 5658 din 12.12.2005
Limba română
Prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu
O.M. nr. 5658 din 12.12.2005
Limba română
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu
O.M. nr. 5658 din 12.12.2005
Literatura română
Prof. univ. dr. Albumiţa-Muguraş
O.M. nr. 5658 din 12.12.2005
Literatura franceză
Constantinescu
Prof. univ. dr. Vasile Dospinescu
O.M. nr. 5658 din 12.12.2005
Limba franceză
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
O.M. nr. 1805 din 20.08.2007
Limba română
Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
O.M. nr. 4963 din 31.07.2008
Limba franceză
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc
O.M. nr. 4963 din 31.07.2008
Literatura franceză
Prin transfer de la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi a fost susţinută prima teză de doctorat
în martie 2007.
II. SISTEMUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII AL FACULTĂŢII
DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
II.1. Strategia Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării în domeniul calităţii
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, prin misiunea şi obiectivele asumate,
completează în mod fericit misiunea şi obiectivele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava,
instituţie universitară în care spiritul ştiinţific convieţuieşte cu cel tehnic şi cu cel umanist şi
contribuie la valorificarea şi exploatarea potenţialului uman din zonă.
Prin programele de studiu: limba şi literatura română – limba şi literatura franceză/
germană/spaniolă/italiană, limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză/germană,
limba şi literatura engleză – limba şi literatura germană/română, limba şi literatura ucraineană –
limba şi literatura română/franceză/engleză, literatură universală şi comparată – limba şi
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literatura română/spaniolă/italiană/germană, comunicare şi relaţii publice, limbi moderne
aplicate, studii americane, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îşi propune să formeze
specialişti în domeniul literelor, al ştiinţelor comunicării, al limbilor moderne aplicate, al studiilor
culturale, nu numai pentru zona de nord a ţării, ci pentru întreaga ţară.
Centru de iradiere ştiinţifică şi culturală pentru nordul Moldovei şi Bucovina istorică,
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îşi asumă (în contextul mentalităţii tradiţionaliste,
uneori chiar conservatoare a zonei) misiunea de a imprima un spirit modern, integrat opţiunilor
contemporaneităţii, în domeniile în care dispune de specialişti cu înaltă calificare.
Prin eforturile cadrelor didactice de prestigiu naţional de a modela studenţi în acest spirit,
facultatea contribuie la formarea şi afirmarea unui climat cultural apt să promoveze în această zonă, atât
de complexă din punct de vedere cultural, etnic şi lingvistic, valorile umaniste naţionale şi universale.
Tradiţia învăţământului superior la Suceava a impus în conştiinţa publică, încă din 1963,
profilurile umaniste ale facultăţii: un mare procent din numărul profesorilor de limba română,
franceză, germană, şi engleză din judeţul Suceava şi din judeţele limitrofe este asigurat de
absolvenţi ai facultăţii noastre; ei sunt nu numai integraţi în viaţa spirituală a zonelor în care
lucrează, dar mulţi dintre ei sunt şi creatori ai unei mentalităţi inovatoare.
Absolvenţii noştri funcţionează onorabil şi în multe alte domenii competitive; unii s-au
dedicat jurnalismului, editării şi traducerii de carte, diplomaţiei, biblioteconomiei, managementului
cultural, învăţământului superior şi cercetării etc., adaptându-se pieţei de muncă din ţară sau din
străinătate. În acest spirit al eficienţei şi al competitivităţii îi pregătim şi astăzi pe studenţi.
Dat fiind că Universitatea Suceava e înconjurată de judeţe fără instituţii de învăţămînt
superior (Botoşani, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Harghita), facultatea îşi propune să contribuie, în timp,
la eliminarea deficitului de cadre calificate din domeniul învăţământului.
Facultatea va asigura cadre cu pregătire superioară necesare relansării şi dezvoltării
continue a zonei. Patrimoniul cultural de excepţie de care dispune Bucovina (de valoare universală,
aflat în în evidenţa UNESCO, prin salba de ctitorii şi necropole voievodale, valoroasa reţea de
muzee, biblioteci, case memoriale) obligă la formarea unor specialişti cu o înaltă pregătire, capabili
să-i garanteze valorificarea în plan naţional şi universal.
Prin specificul ei etno-lingvistic şi cultural, Suceava este centrul universitar cel mai apt
pentru pregătirea studenţilor români din Republica Moldova, nordul Bucovinei şi Transcarpatia întrun climat spiritual integrator. Modelarea conştiinţei naţionale şi europene este o preocupare
constantă a întregului corp profesoral al facultăţii.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, ca de altfel întreaga Universitate „Ştefan cel
Mare” din Suceava, trebuie să reprezinte, pentru învăţământul superior românesc şi cultura
românească, un obiectiv important al strategiei naţionale culturale şi geopolitice.
Pentru ca misiunea asumată să devină realitate, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării îşi propune ca obiective strategice:
• Respectarea exigenţelor şi opţiunilor reformei învăţămîntului superior românesc de azi.
• Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica economice şi pieţei muncii.
• Implementarea la nivel de universitate a sistemului Bologna începută în anul universitar
2005-2006.
• Urmărirea integrării în standardele europene şi mondiale ale învăţămîntului universitar,
prin legăturile stabilite cu instituţii ştiinţifice, universităţi şi personalităţi din Franţa, Anglia, SUA,
Belgia, Spania, Germania, Bulgaria, Cehia, Italia, Moldova, Ucraina.
• Promovarea şi adoptarea din mers a unor măsuri ce urmăresc constituirea unor structuri
didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de integrare
profesională.
• Acordarea unei importanţe deosebite acelor domenii de cercetare fundamentale şi
aplicative considerate prioritare.
• Îmbinarea experienţei unor cadre didactice cu dinamismul unui corp profesoral tînăr, apt
să evolueze rapid pe linie profesională şi ştiinţifică şi să asigure autonomia didactică a facultăţii.
• Urmărirea creşterii permanente a eficienţei activităţilor desfăşurate şi impunerea în
peisajul zonal şi internaţional, facultatea va stabili legături de colaborare directă cu instituţii de
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învăţământ şi cu instituţii culturale atât din zonă şi din ţară, cât şi din afara graniţelor ţării.
Activitatea didactică, de cercetare şi managerială se desfăşoară conform legislaţiei specifice,
prevederilor Cartei universitare şi planurilor operaţionale ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.
Încă de la înfiinţare Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a stabilit ca pivot
principal al tuturor activităţilor profesional-educaţionale o dublă misiune: didactică şi de cercetare.
Obiectivele strategice sunt subordonate misiunilor specifice şi competenţelor variate asigurate prin
domeniile studiilor universitare de licenţă.
Domeniul Limbă şi literatură pregăteşte profesori, asistenţi de cercetare, cercetători,
consilieri, filologi, lingvişti, traducători, referenţi literari, secretari literari, funcţionari publici cu
studii superioare); domeniul Ştiinţe ale comunicării pregăteşte specialişti în comunicare şi relaţii
publice (PR), specialişti în mass-media şi publicitate, funcţionari publici cu studii superioare,
referenţi; domeniul Limbi moderne aplicate pregăteşte traducători, interpreţi, translatori,
referenţi de specialitate, iar domeniul Studii culturale pregăteşte analişti culturali, referenţi
culturali, asistenţi de cercetare, cercetători etc.
Obiectivul principal al programelor educaţionale este continua preocupare pentru
conceperea, organizarea şi desfăşurarea întregului proces de învăţămînt în conformitate cu
exigenţele şi imperativele ce decurg din procesul de reformă a şcolii româneşti actuale şi din
necesitatea compatibilizării cu standardele învăţămîntului universitar european, cu accent pe
îndeplinirea standardelor şi a indicatorilor de calitate.
Obiectivele comune ale tuturor programelor de studii (menţionate şi în Cadrul european
comun de referinţă pentru limbi) sunt:
• înzestrarea cetăţenilor Europei cu mijloacele necesare pentru a se putea adapta
mobilităţii internaţionale în vederea unei cooperări mai strânse, nu numai în domeniul educaţiei,
culturii şi ştiinţei, dar şi în domeniul comerţului, industriei şi turismului;
• promovarea înţelegerii şi toleranţei reciproce, respectarea identităţilor şi a diversităţii
culturale prin intermediul unei comunicări internaţionale mai eficiente;
• păstrarea şi valorificarea bogăţiei şi diversităţii vieţii culturale în Europa prin
intermediul unei cunoaşteri reciproce aprofundate a limbilor naţionale şi regionale;
• dezvoltarea considerabilă a capacităţii cetăţenilor europeni de a comunica între ei,
depăşind frontierele lingvistice şi culturale, printr-un efort de lungă durată, organizat şi finanţat de
organisme competente;
• evitarea pericolelor ce ar putea apărea ca rezultat al marginalizării celor care nu posedă
capacităţile necesare pentru a comunica într-o Europă interactivă.
• promovarea unor metode de predare a limbilor moderne care să consolideze
„independenţa gândirii, raţiunii şi a acţiunii combinate cu simţul responsabilităţii şi deprinderile
comportamentale de ordin social”.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi
instrumentele necesare derulării procesului academic specific educaţiei şi cercetării ştiinţifice din
domeniul umanist, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii atât la nivel
naţional, cât şi în Spaţiul European al Învăţămîntului Superior şi al Cercetării (definit prin Declaraţiile
de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona şi promovat prin complexul legislativ privind Strategia Naţională
pentru Învăţământul Superior din România). Misiunea asumată de facultatea noastră se concretizează în
formarea de competenţe generale şi specifice ale absolvenţilor studiilor universitare de licenţă, cu
eficienţă imediată sau de perspectivă, cum sunt: asigurarea unei temeinice pregătiri profesionalştiinţifice şi metodice de specialitate, în concordanţă cu stadiile actuale ale cunoaşterii în domeniile de
profil, cu noile principii şi cu parametrii evaluativi cu care operează disciplinele fundamentale din
fiecare domeniu în parte; selecţionarea riguroasă, după criterii ştiinţifice a informaţiei, a cunoştinţelor
utile procesului de învăţare în scopul formării unor competenţe adecvate cerinţelor moderne ale instruirii
şi educării tinerilor, ca obiective prioritare pentru domeniile de licenţă; asigurarea unei interdependenţe
între pregătirea fundamentală şi cea de specialitate, proprii fiecărui domeniu de licenţă, astfel încât
studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism strict didactic şi limitat ca informaţie, ci şi
spre condiţia unui intelectual receptiv la orizonturi largi ale culturii şi cunoaşterii, ale comunicării
multilingvistice şi multiculturale, ale creaţiei artistice, ale culturii informaţiei şi comunicării.
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Prin studiile universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat se asigură realizarea
cercetării ştiinţifice şi formarea de cercetători.
Prin urmare, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îndeplineşte o misiune care
cuprinde elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi
cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
II.2. Structura sistemului de calitate al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, catedrele şi Consiliul Facultăţii de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării dispun de structuri, politici, strategii şi procedee în vederea asigurării unei
calităţi corespunzătoare activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării funcţionează o comisie pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii educaţiei (constituită cf. Legii 87/ 2006) şi comisii pe programe de studii/catedre,
care colaborează permanent. Comisia promovează o cultură a calităţii privind valorile, normele şi
activităţile desfăşurate în spaţiul academic, pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate a
activităţilor de predare, învăţare şi cercetare, pentru alinierea calitativă şi cantitativă la standardele unor
universităţi de prestigiu: optimizarea planurilor de învăţământ, actualizarea conţinutului ştiinţific al
cursurilor şi seminariilor, a planurilor de cercetare, a tehnologiei didactice, organizarea judicioasă a
formaţiilor de studiu, valorificarea experienţei altor universităţi în educaţie şi cercetare etc.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei are un program de politici
centrate pe calitate, fiind precizate obiectivele şi strategiile de realizare, cu prevederi,
responsabilizări şi termene concrete.
Politicile şi strategiile sunt activate şi aplicate de comisiile pe programe de studii/ catedre,
prin implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în activitatea comisiilor, în optimizarea activităţii
proprii, în îndrumarea studenţilor, în îndeplinirea programelor educaţionale şi de cercetare ale
facultăţii şi ale catedrelor.
II.3. Practici şi proceduri pentru realizarea auditului intern al Facultăţii de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării
În anul 2008, la nivelul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării s-au respectat
reglementările în vigoare cu privire la sistemul de conducere a facultăţii. S-au organizat noi alegeri.
S-a respectat planul operaţional stabilit la nivel de universitate.
Tot în anul anul 2008, au fost reactualizate planurile de învăţământ pentru programele de studii
de licenţă, de masterat şi de doctorat, avându-se în vedere standardele specifice precizate de ARACIS.
Personalul administrativ al facultăţii – secretariatul şi personalul administrativ – şi-a
îndeplinit obligaţiile, deşi volumul de muncă ar pretinde poate un personal mai numeros (ceea ce ar
duce la mărirea numărului de ore alocate relaţiilor cu publicul) şi un spaţiu mai generos.
II.4. Indicatori şi rezultate ale auditului intern pentru:
II.4.1. Monitorizarea programelor de studii
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se aplică riguros şi consecvent
Regulamentul privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui
program de studiu aprobat la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
Regulamentul este asociat unui sistem de monitorizare a programelor de studiu, pe bază de
informaţii şi date, care presupune evaluări şi optimizări periodice ale calităţii acestor programe, în
perspectiva viitoarelor evaluări externe.
În anul 2008, a fost acreditat programul de studii Limba şi literatura ucraineană – O
limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română, au fost supuse
evaluării periodice programele de studii: Limba şi literatura română – O limbă şi literatură
modernă (franceză, germană) şi Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană.
Programul de studii Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană / Limba şi
literatura română a fost selectat din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării pentru a
reprezenta facultatea în procesul de acreditare instituţională. Aprecierea favorabilă a acestui
program de studii de către comisia de evaluare externă a contribuit decisiv la acordarea
calificativului grad de încredere ridicată Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.
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Tot în anul 2008, au fost acreditate programele de studii de masterat, cu o durată de 2 ani,
din cadrul facultăţii, şi anume: Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării,
Hermeneutică şi ideologie literară, Literatură română în context european, Tendinţe actuale în
studiul limbii şi literaturii române, Teoria şi practica traducerii, Limbă şi comunicare, Semiotica
limbajului în mass-media şi publicitate.
II.4.2. Activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este
valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice (cursuri universitare, note de curs, materiale
didactice auxiliare, teste, traduceri, antologii de texte etc.); publicaţii ştiinţifice; integrarea în reţele
de cercetare europeană interuniversitară; manifestări de promovare a diversităţii lingvistice şi
culturale din Europa.
Fiecare cadru didactic publică anual cel puţin o lucrare ştiinţifică în reviste recunoscute
naţional/internaţional sau are o realizare didactică ori ştiinţifică. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării promovează şi diseminează, inclusiv prin mass-media, rezultatele obţinute de centrele
de cercetare şi de membrii lor, şi prin revistele catedrelor:
• Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: B. Literatură
(revistă recunoscută de CNCSIS tip B+ din anul 2008);
• Atelier de Traduction (revistă recunoscută de CNCSIS tip B din anul 2006);
• Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Seria Filologie: A. Lingvistică;
• Omul şi Mitul;
• Limbaje şi Comunicare;
• Messages, Sages and Ages;
• La Lettre «R»;
• ANADISS;
• Inter Literras et Terras.
Publicaţiile facultăţii sunt menţionate în baze de date internaţionale (universităţi, biblioteci,
centre de cercetare), precum şi în liste de bibliografie ale altor cercetători şi autori români şi străini.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dezvoltă o strategie de cercetare pe termen
lung precum şi programe de cercetare pe termen mediu şi scurt, care şi-au propus obiective bine
definite, cu o finalitate clară, vizibilă în activitatea fiecărei echipe de cercetare în parte. Cercetarea se
realizează într-un cadru instituţional, în cele două centre de cercetare care funcţionează în cadrul
facultăţii, din anul 2005: Centrul de Cercetare Inter Litteras şi Centrul de cercetare Analiza
discursului. Aceste centre de cercetare promovează în mod constant un ethos şi o cultură a cercetării,
urmărind în acelaşi timp valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor.
Cele două centre de cercetare, precum şi programele lor ştiinţifice au fost aprobate şi
adoptate de Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” şi de Consiliul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării, care au validat propunerile de obţinere şi alocare a resurselor de realizare şi ale
modalităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării. Interesele de cercetare sunt preponderent
instituţionale, prin subordonarea acestora activităţii instructiv-educative.
Cercetătorii ştiinţifici care activează în cele două centre de cercetare ale Facultăţii de Litere şi
Ştiinţe ale Comunicării au dobândit recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, prin premii, citări,
participarea la manifestări naţionale şi internaţionale, includerea în jurii ale unor organizaţii ştiinţifice şi
profesionale naţionale şi internaţionale, în comisii de doctorat, olimpiade, comisii de bacalaureat etc.
Activitatea de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de
resurse financiare, logistice şi umane (din resurse financiare interne, din contracte, sponsorizări şi
autofinanţări) pentru a realiza obiectivele pe care şi le-a propus. Climatul şi cultura academică, axate pe
cercetare, sunt demonstrate de granturile şi proiectele de cercetare realizate de echipe de cercetare,
precum şi în cadrul programelor de doctorat coordonate de cei 8 coordonatori de doctorat din facultate.
Din următoarele şapte granturi propuse la CNCSIS în 2008, ultimele două au fost acceptate
spre finanţare:
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•

Dinamica limbajelor de specialitate în economie şi administraţie în contextul
amplificării contactelor lingvistice în spaţiul românesc (DILSEA) – coordonator
prof. dr. Sanda-Maria Ardeleanu;
• Reprezentări ale monstruosului în mentalul colectiv neolatin – coordonator conf.
dr. Claudia Costin;
• Modele culturale şi schimbarea mentalităţii umane: enunţul religios în imaginarul
lingvistic popular şiu în mass-media contemporană – coordonator conf. dr. Claudia
Costin;
• Literatură şi ideologie. Ipostaze ale modernităţii şi reprezentarea României în
opera scriitorilor români din exil – coordonator prof. dr. Mircea A. Diaconu;
• „Spune-me tout” – fenomene de interferenţă lingvistică în comunicarea curentă.
Creativitate şi imaginar lingvistic – coordonator conf. dr. Evelina Graur;
• Identitatea lexicală şi morfologică a limbii române în contextul multilingvistic
european. Consonanţe şi disonanţe – coordonator conf. dr. Gina Măciucă –
acceptat spre finanţare începând cu anul 2009;
• Traducerea ca dialog intercultural – coordonator prof. dr. Albumiţa-Muguraş
Constantinescu – acceptat spre finanţare începând cu anul 2009.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură standardele de calitate în cercetarea
ştiinţifică din punctul de vedere al organizării, urmăririi desfăşurării proiectelor de cercetare,
avizării interne a rezultatelor şi eliminării practicilor neconforme cu Codul etic.
În vederea pregătirii studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor pentru cercetare,
programele educaţionale cuprind implicit o serie de obiective, dintre care menţionăm:
• includerea unor elemente de oportunitate şi pertinenţă ştiinţifică în tematica
cursurilor şi a seminariilor;
• iniţierea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în metodologia cercetării şi
familiarizarea lor cu instrumentarul şi conceptele necesare;
• stimularea cercetării studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor prin organizarea
unor activităţi specifice în cadrul seminariilor ştiinţifice ale facultăţii:
o Seminarul „Mircea Eliade”;
o Seminarul de critică literară;
o Seminarul „Ateliere de traducere”;
o Seminarul de etnografie şi folclor;
o Seminarul „Olga Kobylianska”.
Din punctul de vedere al competitivităţii şi al valorificării cercetării, programele de
cercetare se realizează şi sunt relevante şi valorificate atât în plan naţional, cât şi internaţional, prin
manifestări şi publicaţii realizate în colaborare cu universităţi şi centre de cercetare din Iaşi,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Braşov, Alba-Iulia, Paris, Clermont Ferrand, Lyon,
Lille, Savoie, Nice, Marsilia etc., raportându-se şi adaptându-se la cadrul european şi global.
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, ediţia a IX-a – 2008, sa impus în lumea lingviştilor şi a literaţilor, bucurându-se de aprecieri elogioase ale participanţilor
din mai toate centrele universitare din România, dar şi din Franţa, Germania, Spania, Ungaria,
Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, S.U.A. etc.
Conferinţa Internaţională “Messages, Sages and Ages”, aflată la cea de-a treia ediţie
(octombrie 2008) a reunit prestigioşi invitaţi din ţară şi din străinătate (Nigeria, Maria Britanie,
Franţa, Polonia, Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Turcia, Japonia, Spania etc.).
Conferinţa „Cultura, tradizione e modernità nel mondo italiano”, ediţia întâi (2 iunie
2008) a fost organizată de Departamentul de limba şi literatura italiană, având invitaţi prestigioşi
din Comunitatea Montană „Valle Roveto”, regiunea Abruzzo, Italia.
Colocviul Internaţional „Panaït Istrati – sous le signe de la relecture”, ediţia I (30-31
noiembrie 2008) a reunit specialişti din ţară şi din străinătate (Franţa, Spania).
În fiecare an universitar, Catedra de limba şi literatura franceză organizează Zilele
Francofoniei în luna martie. Manifestarea cuprinde conferinţe ale unor specialişti internaţionali,
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mese rotunde, ateliere de traducere, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri cu
premii pentru studenţi etc.
Din anul 2004, Departamentul de Hispanistică organizează, pe 12 octombrie, Ziua
Hispanităţii, o manifestare ştiinţifică, culturală şi artistică, care reuneşte personalităţi din ţară şi din
Spania, trupe de dans şi de muzică, trupe de teatru, cântăreţi etc.
În anul 2008 au fost încheiate sau continuate o serie de contracte de cercetare naţionale şi
internaţionale, între Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi diverse instituţii academice sau
culturale:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Nr. contract/
Tip
Act Adiţional
nr. 12 din
31.01.2008
Proiect
internaţional
CECA

4.

POSDRU/
6/1.5/S/22
Finanţare

5.

Finanţare

6.

Proiect
bilateral
belgianoromân

7.

Proiect de
cercetare

8.

Finanţare

9.

Grant
S-RO100-08GR-057

Denumire

Insituţia parteneră

Enciclopedia mentalităţilor, reprezentărilor şi
credinţelor populare din Bucovina – Director
de proiect: Conf. univ. dr. Claudia COSTIN
Langue française, diversité culturelle et
linguistique: culture d’enseignement, culture
d’apprentissage – Director de proiect: Prof. univ.
dr. Sanda-Maria ARDELEANU
Doctoral Bourses at USV – Director de proiect:
Prof. univ. dr. Ion-Horia BÎRLEANU
La traduction du langage religieux en tant que
dialogue interculturel et interconfessionnel (1013 iulie 2008) – Directori de proiect: Prof. univ.
dr. Muguraş CONSTANTINESCU şi Prof. univ.
dr. Elena-Brânduşa STEICIUC
Colocviul Panait Istrati – sous le signe de la
relecture (30-31 octombrie 2008) – Directori
de proiect: Prof. univ. dr. Muguraş
CONSTANTINESCU şi Prof. univ. dr. ElenaBrânduşa STEICIUC
Abordare didactică a literaturii europene în
cadrul unei antologii şi al unui manual
propuse de grupul de cercetare RES –
Responsabili: Lector univ. dr. Olga
GANCEVICI-OPREA, Conf. univ. dr.
Simona-Aida MANOLACHE şi Prof. univ.
dr. Elena-Brânduşa STEICIUC
Opera istorică a lui Samuil Micu. Ediţie
critică după manuscrise inedite şi ediţii rare –
Coordonare filologică: Conf. univ. dr.
Niculina IACOB
America mea. Scriitori în context. Dicţionar
A1 şi A2 – Coordonator: Conf. univ. dr. Silvia
MANOLIU
Sustaining Initiatives: Books for an American
Studies Undergraduate Program in Bukovina
– Director de proiect: Conf. univ. dr.
Luminiţa-Elena TURCU

Direcţia Judeţeanăpentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu
Naţional Suceava
FIPF, AUF, CRAPEL

Uniunea Europeană, MECI

Valoare
2008
8.700
RON
3300
EURO

Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF)

10.213.68
2 RON
4000
EURO

Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF)

500
EURO

Arhivele şi Muzeul
Literaturii Bruxelles

-

Academia Române

-

ANCS

1500
RON

Departamentul de Stat al
S.U.A.

4000
DOLARI

II.4.3. Autoevaluarea cadrelor didactice
În urma procesului de autoevaluare, 52 din 63 de cadre didactice titulare din Facultatea de
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării au predat fişa de autoevaluare pe anul 2008.
Media punctajelor ponderate pe grade didactice se încadrează în parametrii normali, ceea
ce demonstrează că majoritatea cadrelor didactice din facultatea noastră au valorificat la cote
maxime activitatea didactică, ştiinţifică, profesională şi de cercetare.
Punctaj ponderat
Nr. cadre didactice cu acelaşi
Media punctajelor
Grad didactic
(total pe grad
grad care au depus fişa de
ponderate
didactic)
autoevaluare
Profesor
4310
6
718.33
Conferenţiar
3069
11
279.00
Lector
5882
23
255.74
85

Asistent
TOTAL

2039
15300

12
52

169.92
-

II.4.4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi
Facultatea utilizează un fomular de evaluare de către studenţi a disciplinelor şi a activităţii
cadrelor didactice. Evaluarea de către studenţi este obligatorie şi se realizează pe baza unui formular
aprobat de conducerea universităţii. Rezultatele evaluării sunt discutate individual, sunt prelucrate statistic
şi analizate la nivel de facultate, în vederea îmbunătăţirii activităţii instructiv-educative şi de cercetare.
Nr. crt.
21.
22.
23.
24.

Titlul didactic

FB
6
10
19
10

Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent

B
2
5
3
5

S
1
-

NS
-

II.4.5. Evaluarea colegială
În Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există preocupări pentru evaluarea
colegială. Birourile de conducere ale catedrelor evaluează performanţele didactice şi de cercetare
ale fiecărui cadru didactic, pe baza unui formular cu criterii de evaluare şi indicatori de
performanţă, stabilite la nivel de facultate.
Nr. crt.
21.
22.
23.
24.

Titlul didactic

FB
8
15
23
15

Profesor
Conferenţiar
Lector
Asistent

B
-

S
-

NS
-

II.4.6. Centrarea pe student a activităţilor didactice şi sociale
Conducerea facultăţii, comisiile de specialitate şi cadrele didactice asigură proiectarea
instruirii centrate pe student, concretizată în: definirea clară a obiectivelor, stabilirea metodelor şi a
condiţiilor oportune de învăţare, elaborarea strategiilor şi a modurilor de examinare şi evaluare. Între
student şi profesor se asigură o relaţie de parteneriat, interactivă, realizată în funcţie de specificul
disciplinei, la curs (prin prelegere problematizantă) şi, mai ales, la seminar (prin diversificarea
metodelor de învăţare eficientă şi creativă, de la dezbatere la referat şi „studiu de caz”). Se stimulează
implicarea directă a studentului în calitate de colaborator, ceea ce asigură cadrului didactic
posibilitatea de a testa şi regla obiectivele şi rezultatele învăţării din perspectiva relevanţei acestora
din punct de vedere cognitiv şi formativ. În măsura compatibilizării cu specificul învăţământului
umanist, în speţă filologic şi artistic, se folosesc tot mai mult resursele noilor tehnologii (laboratoarele
de translaţie simultană, e-mail, pagina personalizată de web pentru tematică şi bibliografie, materiale
auxiliare), cu accent pe conexiunile dintre conţinuturi, metode şi mijloacele de învăţământ.
Pe lângă asigurarea retenţiei şi transferului de cunoştinţe, cadrele didactice concep şi
proiectează activităţi menite să stimuleze resursele de creativitate ale studenţilor, prin îndrumare
colectivă (în echipă) sau personalizată, cu accent pe componenta strategică a dezvoltării intelectuale
(cercuri studenţeşti, cooptarea studenţilor şi masteranzilor în proiecte de cercetare, participarea
studenţilor la manifestări ştiinţifice şi artistice naţionale şi internaţionale).
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
dispun de programe speciale menite să asigure o viaţă studenţească de calitate şi să ofere studenţilor o
gamă variată de servicii sociale, culturale şi sportive (săli de sport, Auditorium-ul, Lectorate de limbi
străine etc.) pe care le monitorizează şi le evaluează periodic. O parte din studenţii facultăţii sunt afiliaţi
Ligii Studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, organizaţie care colaborează
permanent cu alte organizaţii pentru studenţi din Universitatea „Ştefan cel Mare”, precum A.S.U.S.
(Asociaţia Studenţilor din Universitatea din Suceava), Serviciul de consiliere în domeniul carierei, menit
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a stabili conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa muncii, oameni de afaceri şi studenţi, pentru a-i
ajuta pe aceştia din urmă să cultive deprinderi şi contacte în domeniul afacerilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării dispune de programe de stimulare a
studenţilor cu performanţe înalte, prin: cooptarea acestora în derularea programelor SOCRATES;
acordarea de burse de mobilitate; acordarea prin concurs a burselor de merit pentru performanţă
ştiinţifică, cultural-artistică şi sportivă; acordarea de burse în străinătate obţinute prin concurs;
integrarea în activităţi didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice; participarea la sesiuni ştiinţifice,
simpozioane, colocvii; tipărirea lucrărilor ştiinţifice în publicaţiile facultăţii şi în reviste de cultură.
Pentru asistarea studenţilor cu dificultăţi în învăţare, cadrele didactice universitare oferă
programe de consultaţii şi de tutoriat suplimentare, la care studenţii se pot înscrie benevol.
Cadrele didactice concep şi practică predarea ca o componentă a instruirii şi ca sursă a
învăţării, strategia de predare fiind indusă de obiectivele disciplinei şi orientată în sensul obţinerii
unor rezultate conforme cu standardele calificării.
În concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii şi în scopul îmbunătăţirii continue a
procesului didactic din facultate, în completarea clasicelor manuale şi note de curs, permanent
actualizate, se aplică strategii moderne de predare, diferenţiate după programul de studiu,
caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite (cursuri
interactive, seminarii bazate pe referate şi dezbateri, proiecte didactice, culegerea şi prelucrarea de
date empirice etc.). În acest scop, în catedre au loc dezbateri şi informări pe probleme de didactică
universitară. Resursele şi serviciile pe care Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării le oferă
studenţilor la toate programele de studiu sunt suficiente, adecvate şi relevante, înlesnind atât
pregătirea lor de specialitate, cât şi o viaţă studenţească de calitate.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură pentru studenţii săi resursele de
învăţare necesare sub formă de manuale şi cursuri, tratate, referinţe bibliografice, crestomaţii,
antologii, literatură beletristică, reviste de specialitate etc., ce se regăsesc în colecţiile Bibliotecii
Universităţii şi ale filialelor înfiinţate în cadrul facultăţii – Biblioteca Catedrei de limba şi literatura
română, Biblioteca Italiană, Biblioteca Spaniolă, Reading-Room, Lectoratul Francez, Lectoratul
Ucrainean, precum şi în Biblioteca Judeţeană „I.G. Sbiera” şi Arhiva Judeţeană Suceava. Studenţii au
acces gratuit la aceste resurse de învăţare prezentate în format clasic, dar şi pe suport audio, video şi
electronic. Având un caracter enciclopedic şi acoperind variate domenii, colecţiile bibliotecilor sunt
consultate de un număr mare de utilizatori, din rândul studenţilor, al cadrelor didactice universitare, de
către cercetători ştiinţifici, doctoranzi, precum şi alte categorii de beneficiari.
Ca urmare a faptului că bibliotecile au programe şi resurse de procurare a cărţilor şi
revistelor, colecţiile sporesc anual prin intermediul achiziţiilor de carte românească şi străină, al
donaţiilor din partea unor oameni de cultură din ţară şi străinătate, al universităţilor partenere, al
granturilor, al schimburilor de publicaţii, al abonamentelor la principalele reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate pentru disciplinele diverselor programe de studiu.
Ca urmare a numărului corespunzător de bibliotecari care stau în permanenţă la dispoziţia
utilizatorilor, universitatea asigură fiecărui student accesul neîngrădit la orice sursă, în conformitate
cu obiectivele şi cerinţele programelor de studiu.
II.4.7. Dezvoltarea bazei materiale
În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a existat mereu preocuparea pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare şi comunicare, pentru a facilita activitatea cadrului didactic şi
receptivitatea studentului.
În cadrul Catedrei de limba şi literatura română există o bibliotecă proprie care conţine în jur
de 500 de volume. Biblioteca de limba şi literatura germană dispune, la rândul ei, de 500 de volume în
limba germană, o parte din acestea au fost trimise de Universitatea din Augsburg. Lectoratul Francez
este o structură care funcţionează nu doar ca bibliotecă, ci şi ca spaţiu de desfăşurare a unor activităţi
cultural-artistice ce-i atrag pe toţi iubitorii limbii franceze. Lectoratul Ucrainean „Olga Kobylianska”
este dotat cu un număr aproximativ de 500 de volume, donaţie din partea Universităţii „Yurii
Fedkovici” din Cernăuţi şi de la Uniunea Ucraineanilor din România. Catedra de Engleză beneficiază
de o bibliotecă proprie cu sală de lectură Reading Room. A., Aceasta din urmă se adaugă amplelor
spaţii de lectură şi împrumut de la nivelul universităţii, asigurînd o informare specifică domeniului de
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studiu, îndrumare specializată şi creînd oportunitatea unor noi direcţii de cercetare şi studiu
individual. Biblioteca de limba şi literatura italiană dispune de 800 de volume, primite din partea
Comunităţii Montane „Valle Roveto”, Abruzzo, Italia. Biblioteca de limba şi literatura spaniolă
cuprinde un număr de 400 de volume donate de către Insititutul Cervantes din Bucureşti.
Datorită colaborării cu Departamentul de Stat al S.U.A., Biblioteca Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava a primit peste 100 de volume în limba engleză, recent publicate la cele mai
prestigioase edituri nord-americane.
Protocoalele încheiate între universitatea noastră şi o serie de universităţi din străinătate
prevăd şi colaborarea la nivelul bibliotecilor: schimb de informaţii bibliografice, de reviste şi de
cărţi, precum şi schimb de publicaţii ştiinţifice şi didactice referitoare la problematica de interes
comun (cu Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova).
În anul 2008, sălile puse la dispoziţia studenţilor au rămas aceleaşi ca şi în anii precedenţi, 2
săli de curs, 7 săli de seminar şi 3 laboratoare: (2 săli de curs, 3 seminar şi 2 laboratoare în corpul A, 1
sală de seminar şi 1 laborator în Căminul nr.1, 3 săli de seminar în Clădirea „Proiect Bucovina”).
Spaţiile sunt prevăzute în procesul didactic al tuturor programelor de studiu ale facultăţii. Precizăm că
alocarea studenţilor pe săli s-a făcut ţinînd cont de standardele de calitate, respectînd raportul dintre
numărul de studenţi înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor şi laboratoarelor (1,9 m2 / student). Programele
de studii folosesc, printr-o bună gestionare a orarului şi a gradului de ocupare pe săli, spaţiile de
învăţămînt ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, sălile de curs şi de seminar avînd
capacitatea de a susţine locurile pentru formaţiile de studenţi de la specializare.
În acest sens, sălile de curs, seminar şi laborator sunt dotate cu echipamente tehnice
moderne, corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii, fiind în acest fel compatibile
cu cele mai dezvoltate universităţi internaţionale. Spre exemplificare amintim: sisteme de proiecţie
multimedia, calculatoare, laptopuri, video-proiectoare, retroproiectoare portabile, sisteme de
traducere simultană, sisteme audio-video etc.
Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani
An
Valoare
Sursa de
Nr.
Echipamentul
crt.
fabricaţie
(Lei)
finanţare
1. CS4 Master Collection 4 IE MAC AOO
2008
16412.92
Fonduri buget
2. CS4 Master Collection 4IE MAC DVSET
2008
395,16
Fonduri buget
Set audio German Maestro GMH-8000DFonduri buget
3.
2008
13709,30
USB - 21 buc.
4. Infovox Mac Pack 5 limbi - 1 buc.
2008
3194,15
Fonduri buget
5. KallyLang Versiune 21 posturi
2008
27417,60
Fonduri buget
Notebook Lenovo Think Pad Sl 500t 5670 Fonduri buget
6.
2008
9807,18
3 buc.
Sistem de proiectie compus din videoproietor
Fonduri buget
7.
2008
8200,12
Toshiba 2 buc.
Tabla interactiva Hitachi 77" pn , fx –77 + 8
Fonduri buget
8.
2008
43348,88
buc.
Staţie Imac Intel Core 2 duo /2.4 ghz /1 gddr
Fonduri buget
9.
2008
70243,95
/250 mo 21 buc.
Unitate Centrală Prolang 20 pentru maxim
Fonduri buget
10.
2008
9.597,61
20 persoane
Sistem De Proiectie [Toshiba Xd 3000
Fonduri buget
11.
2008
7.334,63
Projector, Lenovo 1 buc.
12. Canon PCD copierprinter
2007
1109,54
Fonduri proprii
13. Scanner MUSTEK Express A3 USB 600pro
2007
566,18
Fonduri proprii
14. Staţii Desktop PC Pentium 4 (20 buc.)
2007
37911,8
Fonduri buget
15. Imprimantă OKI B2520 MFP (4 buc.)
2007
3696,44
Fonduri proprii
Scanner EPSON Perfection V350 Photo A3
Fonduri buget
16.
2007
483,16
(1 buc.)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Imprimantă Laser colorSamsung CLP510 N
Fonduri buget
2007
1200,23
(1 buc.)
Reportofoane digitale Cenix VR-P2340 (6
Fonduri buget
2007
1234,29
buc.)
Camera video Sony (2 buc.)
2007
1828,75
Fonduri buget
Cameră video Panasonic G500
2007
3404,76
Fonduri buget
Aparate foto Cannon EOS 400 (2 buc.)
2007
6731,68
Fonduri buget
Microfon cu fir + monitor Activ studio (1
Fonduri buget
2007
2365,02
buc.)
Scanner G4050 A4 (1 buc.)
2007
657,71
Fonduri buget
Calculator PC Sistem Alphis Gold (2 buc.)
2007
4556,86
Fonduri buget
PC Sistem ALPIS Speedrom (1 buc.)
2007
466,92
Fonduri buget
PC Sistem ALPIS Speedrom (2 buc.)
2007
5072,54
Fonduri buget
Aparat foto Canon EOS 400 (1 buc.)
2007
3281,9
Fonduri buget
Cameră video Panasonic (2 buc.)
2007
6800,77
Fonduri buget
Laptop – Notebook Elsaco 8150 (5 buc.)
2007
12851,88
Fonduri buget
Video-proiector BENQ MP511 (3 buc.)
2007
9139,67
Fonduri buget
Sistem video proiecţie (1 buc.)
2007
7019,32
Fonduri buget
Calculatoare PC (Sistem ALPIS Gold (1
Fonduri buget
2007
2792,51
buc.)
PC Pentium 4 (15 buc.)
2007
26052,08
Fonduri buget
Sistem desktop Allinine Apple Imac 17” (1
Fonduri proprii
2007
3095,90
buc.)
Scanner Mustek paragon 3600 ProA3 (1
Fonduri proprii
2007
1867,11
buc.)
PC Pentium 4 (10 buc)
2007
17325,57
Sponsorizări
YAMAHA Mixer v96v2 + MY 16 M-Lan
Fonduri buget
2007
10877,60
(1 buc.)
PC Pentium 4 (19 buc.)
2006
31323,59
Fonduri buget
Laptop –FSC Amilo Prov 2060 (5 buc.)
2006
16223,65
Fonduri buget
PC Pentium 4 (8 buc.)
2006
13791,13
Fonduri buget
PC (Sistem Alpis Supermania, Monitor 17”
Fonduri buget
2006
3447,84
LCD) (2 buc.)
Scanner -Canon Microfilm Scanner 350(1
Fonduri buget
2006
11740
buc.)
Imprimantă multifuncţională (1 buc.)
2006
436,23
Fonduri buget
Laptop - Notebook Acer as 5110 (1buc)
2006
3412,12
Fonduri buget
Dispozitiv portabil multimedia (1 buc)
2006
2750
Fonduri proprii
Copiator KM 1650
2005
8151,50
Fonduri buget
Video-proiector L 78 A Hitachi (1 buc.)
2005
2471,8
Fonduri proprii
Laptop - Notebook ACER TM 2702 (1
Fonduri buget
2005
3568,48
buc.)
PC-uri (unitate, monitor, boxe, tastatură) 16
Fonduri proprii
2003
16227
buc
Imprimantă
2003
994,47
Fonduri proprii
Scanner
2003
160
Fonduri proprii
Televizor color
2000
410
Fonduri proprii
Combina audio
2000
215,32
Fonduri proprii
Multiplexor audio-video
2000
225
Fonduri proprii
Retroproiector
2000
473,66
Fonduri proprii
În ceea ce priveşte resursele financiare, trebuie precizat că
• s-au depus mai multe cereri pentru finanţarea unor proiecte de cercetare;
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•

•

•
•
•

s-au obţinut fonduri ANCS pentru finanţarea unor manifestări ştiinţifice (Colocviul
Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu”, Colocviul Internaţional
„Inter Litteras et terras”, Colocviul Internaţional „Omul şi Mitul. Fiinţa umană şi
aventura spiritului întru cunoaştere. Dimensiune mitică şi demitizare” etc.);
au fost acceptate spre finanţare două granturi CNCSIS: Identitatea lexicală şi
morfologică a limbii române în contextul multilingvistic european. Consonanţe şi
disonanţe – coordonator conf. dr. Gina Măciucă şi Traducerea ca dialog intercultural –
coordonator prof. dr. Albumiţa-Muguraş Constantinescu;
s-au acordat burse pentru studenţi atât din alocaţiile de la bugetul de stat, cât şi din
resurse proprii;
s-au găsit sponsori pentru finanţarea diverselor manifestări culturale (Editurile Polirom
şi Cartier au sponsorizat concursul din cadrul Zilelor Francofoniei, Institutul Cervantes
din Bucureşti a sponsorizat manifestarea Zilele Hispanităţii);
datorită colaborării cu Regiunea Abruzzo, Italia, s-a obţinut un grant care a permis
dotarea cabinetului de italiană cu 14 calculatoare, o imprimanta multifuncţională şi 30
DVD-uri cu filme şi cursuri în limba italiană (în valoare de 36000 RON).

II.4.8. Transparenţa informaţiilor de interes public
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură transparenţa publică a datelor şi
informaţiilor, în formă tipărită şi în formă electronică, despre toate calificările şi programele de
studiu, precum şi actualitatea şi corectitudinea acestor informaţii. În acelaşi timp, facultatea asigură
confidenţialitatea unor categorii de informaţii despre profesori şi studenţi, conform legii.
Site-ul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava găzduieşte şi pagina web a Facultăţii
de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (www.litere.usv.ro), în care sunt permanent actualizate date şi
informaţii referitoare la calificarea absolvenţilor, la conţinutul programelor de studiu şi la
specializările oferite. De asemenea, sunt prezentate şi reactualizate periodic CV-urile personalului
didactic, activităţile ştiinţifice şi culturale din facultate etc.
Facultatea pune la dispoziţia studenţilor şi a celorlalte categorii de public interesate,
variantele tipărite şi electronice ale următoarelor documente: „Ghidul studentului”, Regulamentul
concursului de admitere, rezultatele acestui concurs, programele de studiu în domeniile şi
specializările oferite (licenţă, masterat, doctorat), conducătorii lucrărilor de licenţă, masterat şi de
doctorat, manifestările ştiinţifice ale facultăţii, publicaţii, parteneriate naţionale şi internaţionale,
programe de asigurare a mobilităţii studenţilor, baza materială a facultăţii, calificările şi
competenţele personalului didactic şi de cercetare etc.
Informaţia oferită de universitate în general, şi de către facultate în special, este structurată
conform standardelor de calitate şi performanţă asemănătoare celor din spaţiul european al
învăţămîntului superior şi răspunde exigenţelor similare altorstructuri universitare europene cu care
facultatea noastră a iniţiat programe de mobilitate universitară, atât la nivel de studenţi, cât şi la
nivel de cadre didactice.
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II.5. Concluzii şi măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii pentru fiecare domeniu auditat
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării oferă programe variate şi atractive de studii
de licenţă, de studii universitare de masterat şi de doctorat, care sunt în concordanţă cu cadrul
naţional al calificărilor şi care asigură compatibilitatea cu programe similare din alte universităţi din
ţară şi din străinătate (Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Angers, Paris III Sorbonne Nouvelle,
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Savoie à Chambery, Nice Sophia Antipolis, Augsburg, Lisabona,
Coruna, Insulele Baleare), iar, prin aceasta, se asigură şi mobilitatea studenţilor şi a cadrelor
didactice în spaţiul universitar european.
Programele de studii oferite (studii de licenţă, masterate de profesionalizare şi de
complementaritate, masterate de cercetare ştiinţifică) răspund cerinţelor şi oportunităţilor pieţei
forţei de muncă din Suceava, din România şi din străinătate, şi sporesc şansele absolvenţilor de a
ocupa posturi la nivelul calificărilor universitare. Programele de studii valorifică avantajele şi
oportunităţile pregătirii multiculturale şi multilingvistice, prin module care vizează spaţiul cultural,
local şi regional, multietnic şi plurilingvistic.
Orientarea interdisciplinară a studiilor universitare din Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale
Comunicării este dovedită de conţinutul disciplinelor fundamentale, de specialitate şi
complementare, de tematica lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, şi de domeniile de cercetare a
cadrelor didactice şi a studenţilor.
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării asigură şi pregătirea continuă, universitară şi
postuniversitară, prin cursuri de perfecţionare metodico-didactică şi de specialitate a profesorilor, în
vederea obţinerii gradelor didactice (română, franceză, engleză) şi prin oferta variată de cursuri de
limbi străine (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, ucraineană).

PRODECAN,
Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU
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