PLANUL STRATEGIC 2013-2017
AL FACULTĂŢII DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

1.

Analiza stării prezente a facultăţii

În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
şcolarizează un număr de 916 studenţi, din care: 587 de studenţi la studii universitare de licenţă –
învăţământ de zi, 102 studenţi studii universitare de licenţă – învăţământ la distanţă şi 227 de
studenţi la studii postuniversitare de masterat. Există 11 programe de licenţă şi 6 programe de
masterat. Două centre de cercetare – Analiza discursului şi Inter Litteras – polarizează activitatea
ştiinţifică din Facultate. Domeniul de studii Limbă şi Literatură este încadrat, în urma ierarhizării
făcute la nivel naţional, în categoria B. 60 de cadre didactice titulare şi 4 cadre auxiliare îşi
desfăşoară activitatea în Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.

2.

Misiunea facultăţii

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării contribuie în mod fericit la îndeplinirea
misiunii didactice şi de cercetare a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, existenţa ei în
cadrul acestei universităţi constituind garanţia armoniei dintre spiritul ştiinţific, cel tehnic şi cel
umanist. Deschise candidaţilor din lumea întreagă, diversele programe de studii de licenţă, de
masterat şi de doctorat pe care le oferă Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării valorifică
în mod deosebit potenţialul uman din judeţul Suceava şi din judeţele limitrofe, formând
specialişti în domeniul literelor şi comunicării, capabili să-şi asume un rol activ în dezvoltarea
din punct de vedere lingvistic, cultural şi ştiinţific a societăţii româneşti, dar şi în evoluţia
cercetării la nivel european şi mondial. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
promovează limba română şi cultura română, în cadrul unui complex proces educaţional, pus sub
semnul plurilingvismului şi al multiculturalismului.
Valori şi principii
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării respectă principiile enunţate în Carta
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Prin specificul ei, Facultatea acordă o atenţie deosebită
formării acelor atitudini care caracterizează adevăratul cetăţean european: respectul faţă de
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drepturile fundamentale ale omului, respectul pentru limbile şi culturile lumii, toleranţa etnică şi
religioasă, solidaritatea, admiraţia faţă de marile personalităţi şi opere artistice, culturale şi
ştiinţifice.

3.

Obiectivele academice ale facultăţii

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, ca parte constitutivă a Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava, contribuie la realizarea obiectivelor acesteia, înscrise în Carta
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (aprobată în Senatul Universităţii din 31.01.2012 şi
avizată favorabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la data de
31.01.2012).
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a
fixat obiective strategice specifice, pe termen mediu şi lung, care au în vedere proiectarea şi
organizarea activităţilor didactice, ştiinţifice, culturale, administrative şi manageriale în vederea
îndeplinirii misiunii Facultăţii.
3.1. Unul dintre obiectivele Facultăţii este punerea în valoare a patrimoniului cultural de
excepţie de care dispune Bucovina (ctitorii şi necropole voievodale, muzee, biblioteci, case
memoriale),

prin

formarea

unor

specialişti

(profesori,

traducători,

ghizi,

interpreţi,

documentarişti, referenţi) care să-i înţeleagă importanţa şi să-i garanteze vizibilitatea.
3.2. Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării îşi propune să valorifice tradiţia
învăţământului superior la Suceava, dar şi să promoveze o atitudine modernă, adecvată
exigenţelor contemporaneităţii; absolvenţii acestei Facultăţi se vor putea integra cu uşurinţă din
punct de vedere economic şi cultural în zonele unde vor lucra, majoritatea fiind în acelaşi timp
capabili să exercite o influenţă pozitivă asupra mentalităţii din zonele respective, prin dinamizarea
vieţii culturale.
3.3. Se va continua organizarea manifestărilor anuale, al căror rol este întărirea relaţiei dintre
mediul academic şi comunitate, dar şi promovarea unor valori spirituale (Zilele
Francofoniei, Zilele Hispanităţii, etc.)
3.4. Se vor găsi soluţii financiare şi artistice pentru eficientizarea site-ului Facultăţii.
3.5. Pentru promovarea Facultăţii pe plan internaţional, se va urmări încheierea de noi
acorduri de colaborare şi menţinerea celor vechi cu instituţiile culturale străine din
România (Agenţia Universitară a Francofoniei, Ambasada Franţei, Institutul Francez, Delegaţia
Wallonie-Bruxelles, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, etc.).
3.6. Pentru promovarea Facultăţii pe plan naţional, se va avea în vedere încheierea de noi
acorduri de colaborare şi menţinerea celor vechi cu instituţii din mass-media (edituri, ziare,
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posturi de televiziune).
3.7. Pentru promovarea Facultăţii pe plan local, se va întări colaborarea cu diverse
firme/instituţii (Librăriile Alexandria, de exemplu).
3.8. Pentru promovarea limbii şi culturii române, se va urmări atragerea unui număr cât mai
mare de cursanţi, din diverse ţări, la cursurile Şcolii de vară.
3.9. Cu scopul măririi vizibilităţii activităţii ştiinţifice din Facultate, se va încuraja
participarea unor cadre universitare din Facultate în comisiile concursurilor de
titularizare şi de doctorate organizate în universităţi din ţară şi din străinătate.
3.10. Se va continua organizarea unor diverse activităţi în vederea promovării programelor
de studii furnizate de Facultate („Caravana admiterii”, „Student pentru 1 zi”, concursuri,
conferinţe, „Ziua porţilor deschise” etc.).

4.

Numărul de studenţi

Se va acorda o atenţie deosebită construirii unui parteneriat real între personalul
didactic şi student/masterand/doctorand/cursant, benefic pentru toţi cei implicaţi în procesul
de predare/învăţare, care să ducă la creşterea numărului de persoane înmatriculate la diversele
programe propuse de Facultate1, chiar în situaţia în care se decide diminuarea numărului de
programe.

5.

Cercetare ştiinţifică

5.1. Se va urmări stimularea în permanenţă a activităţii de cercetare a tinerilor
(studenţi, masteranzi, doctoranzi), acordându-se o atenţie deosebită consolidării şcolii
doctorale, prin sprijinirea consecventă a doctoranzilor. Se are în vedere adăugarea domeniului
limba şi literatura engleză la domeniile deja existente: limba şi literatura română, limba şi
literatura franceză.2
5.2. Va fi încurajată înfiinţarea şi dezvoltarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
1

În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şcolarizează un număr de 916
studenţi, din care: 587 de studenţi la studii universitare de licenţă – învăţământ de zi, 102 studenţi studii universitare
de licenţă – învăţământ la distanţă şi 227 de studenţi la studii postuniversitare de masterat.
2

Începând cu l

(IOSUD) pentru domeniul Ştiinţe umaniste, domeniul de doctorat Filologie. In anul universitar 2012-2013, în
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării există 5 conducători de doctorat titulari:
- Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, O.M. nr. 5658 / 12.12.2005, Literatură română;
- Prof. univ. dr. Rodica Nagy, O.M. nr. 1805 / 20.08.2007, Limba română;
- Prof. univ. dr. Muguraş-Albumiţa Constantinescu, O.M. nr. 5658 / 12.12.2005, Literatura franceză;
- Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, O.M. nr. 4963 / 31.07.2008, Limba franceză;
- Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, O.M. nr. 4963 / 31.07.2008, Literatura franceză.

3

5.3. Se va urmări dezvoltarea celor două centre de cercetare din Facultate, Inter
Litteras şi Analiza discursului.
5.4. Se va sprijini promovarea contribuţiilor originale aduse de personalul didactic,
doctoranzi, masteranzi şi studenţi la dezvoltarea cercetării ştiinţifice, prin susţinerea financiară
şi logistică a publicaţiilor editate de Facultate, dar şi prin găsirea unor surse alternative de
finanţare pentru cercetătorii din Facultate care publică în reviste recunoscute pe plan
internaţional sau care participă la manifestări ştiinţifice internaţionale prestigioase.

6.

Preocupări şi perspective pentru pentru cooperarea internaţională

6.1. Facultatea îşi propune să organizeze manifestări ştiinţifice (conferinţe, colocvii,
congrese, dezbateri publice) menite să ducă la dezvoltarea colaborării cu alte facultăţi sau
instituţii de cercetare din ţară şi

din străinătate, dar şi la promovarea rezultatelor

cercetărilor realizate de membrii Facultăţii.

Se va continua şi ameliora organizarea

manifestărilor ştiinţifice internaţionale care au dobândit deja un anumit prestigiu (Colocviul
Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Colocviul „Omul şi Mitul”, etc.)
6.2. Personalul Facultăţii va participa la competiţiile organizate de Ministere şi de
diverse organizaţii (din România şi din Europa) pentru atragerea fondurilor necesare bunei
desfăşurări a activităţilor de cercetare, didactice şi culturale.
6.3. 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. Facultatea îşi va asuma în continuare această misiune, privilegiind colaborarea
tradiţională cu universităţile din Chişinău şi Bălţi (Republica Moldova), din Cernăuţi şi Kiev
(Ucraina).

7.

Strategia de tehnologie didactică

7.1. Se va urmări în permanenţă buna desfăşurare a tuturor programelor de studii
aprobate să funcţioneze de către Consiliul Facultăţii.
7.2. La nivel de licenţă, Facultatea îşi propune formarea iniţială a studenţilor în
domeniile Limbă şi literatură şi Ştiinţe ale comunicării. Studenţii vor dobândi competenţele
generale individuale şi de specialitate necesare pentru ca, la terminarea studiilor, să poată
practica una dintre meseriile specifice fiecărui domeniu. Absolvenţii studiilor din domeniul
Limbă şi literatură vor putea deveni cu precădere profesori, filologi, lingvişti, traducători,
interpreţi, referenţi literari, secretari literari, consilieri, funcţionari de stat sau funcţionari

4

publici. Studenţii care vor finaliza programul din domeniul Ştiinţe ale Comunicării vor avea
competenţele necesare pentru a lucra ca funcţionari în domeniul comunicării şi relaţiilor publice.
Facultatea va contribui astfel la eliminarea deficitului de cadre calificate (mai ales în domeniul
învăţământului) din judeţul Suceava şi din judeţele limitrofe în care nu există instituţii de
învăţământ superior (Botoşani, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Harghita).
7.3. În vederea adaptării ofertei educaţionale a Facultăţii la cererea de pe piaţa muncii şi la
standardele de calitate ale învăţământului european, dar şi la constrângerile financiare, se va urmări
reorganizarea programelor de licenţă existente3 şi/sau iniţierea şi acreditarea unor noi programe
de licenţă, astel încât să se vină în întâmpinarea nevoilor din ce în ce mai diversificate ale candidaţilor
la admitere. Se va dezbate public la nivel de Facultate şi se va decide oportunitatea propunerii de noi
programe (de exemplu Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura spaniolă, sau Limba şi
literatura engleză – Limba şi literatura italiană, etc.)
7.4. Prin programele sale de masterat, Facultatea va urmări specializarea
masteranzilor în meseriile enumerate mai sus, dar şi dobândirea de către masteranzi a
competenţelor necesare pentru a lucra în cercetare, ca asistenţi de cercetare sau cercetători.
7.5. În vederea adaptării ofertei educaţionale a Facultăţii la cererea de pe piaţa muncii şi la
standardele de calitate ale învăţământului european, dar şi la exigenţele financiare, se va urmări
reorganizarea programelor de masterat4 şi/sau înfiinţarea unor programe noi de masterat.
7.6. Se va avea în vedere analizarea şi reorganizarea practicii de specialitate a
studenţilor şi masteranzilor, în scopul unei mai rapide şi corecte inserţii profesionale.
3

Programe de licenţă care funcţionează în anul universitar 2012-2013:
Domeniul: Limbă şi literatură
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) (A = acreditat) (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 engleză (A) (ZI)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană (A) (ZI)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană (A) (ID)
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană (A) (ID)
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană sau Limba şi literatura română (A) (ZI)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română sau O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) (A) (ZI)
Domeniul: Ştiinţe ale Comunicării
Comunicare şi relaţii publice (A) (ZI).
4
Prin Ordinul MECT nr. 5538/30.09.2008, au fost acreditate următoarele şapte programe de masterat din
Domeniul Limbă şi Literatură, în sistem Bologna, învăţământ de 2 ani, zi:
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării,
Hermeneutică şi ideologie literară,
Limbă şi comunicare,
Literatura română în context european,
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate,
Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române,
Teoria şi practica traducerii (franceză, engleză, germană).
Prin adresa ARACIS nr. 7277 din 08.07.2010, s-a acreditat şi programul de master Didactica limbilor
moderne, tot în domeniul Limbă şi Literatură.
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7.7. Personalul didactic al Facultăţii va menţine şi va îmbogăţi acordurile de colaborare
încheiate în cadrul Programului Erasmus, astfel încât să faciliteze mobilitatea unui număr cât
mai mare de studenţi.
7.8. Facultatea va încuraja orientarea celor mai studioşi dintre masteranzi către
cercetarea avansată şi va sprijini consolidarea programelor de doctorat.
7.9. Facultatea va contribui activ la formarea continuă, prin proiectarea, organizarea şi
desfăşurarea unor programe variate, flexibile, adaptate unor exigenţe diverse. Personalul
academic se va implica atât în programele de formare organizate în Universitate (de exemplu,
pentru obţinerea gradelor didactice), cât şi în cele din exteriorul ei (obţinerea definitivatului).
7.10. Interesul Facultăţii pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii se va concretiza în
organizarea unor cursuri de literatură si de limbă română, de limbi şi literaturi moderne şi de
comunicare adecvate nevoilor unor diverse tipuri de public.
7.11. Asumarea unui rol activ în educaţia la toate nivelele va impune întărirea
colaborării dintre Facultate, instituţiile din învăţământul preuniversitar, inspectoratele
şcolare, Casele personalului didactic şi alte instituţii/firme implicate (sau „implicabile”) în
procesul de predare/învăţare.

8.

Strategia cu privire la resursele umane

8.1. Formarea continuă a cadrelor didactice din Facultate este un obiectiv prioritar,
de îndeplinirea căruia depinde ducerea la bun sfârşit a multora dintre celelalte obiective.
Facultatea va încuraja participarea personalului academic la stagii de formare, organizate în ţară
şi în străinătate.
8.2. Pentru buna desfăşurare a procesului didactic, se va avea în vedere analizarea şi
reorganizarea structurii celor două Departamente (prin promovări ale cadrelor didactice sau
prin angajarea, de exemplu, de noi cadre didactice pentru limbile unde există un deficit de
personal5). Se vor face eforturi pentru angajarea unor lectori străini, locutori nativi ai limbilor
predate în Facultate.
8.3. Se va încuraja participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la stagii de
formare în scopul asimilării noilor tehnologii pentru informare şi comunicare în domeniul
educaţiei, dar şi a însuşirii tehnicilor de gestionare a spaţiului în vederea animării
grupurilor.
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În facultate sunt angajate, în anul universitar 2012-2013, 60 de cadre didactice titulare (6 profesori, 13
conferenţiari, 30 lectori, 11 asistenţi), dintre care 51 au titlul ştiinţific de doctor, iar 9 sunt în stagiul de doctorat.
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9.

Strategia de dezvoltare a bazei materiale

9.1. Se va urmări respectarea standardelor desfăşurării unui proces instructiveducativ de calitate. Spaţiile de învăţământ asigurate facultăţii vor fi corelate cu cifrele de
şcolarizare şi cu activităţile prevăzute în planurile de învăţământ. Alocarea sălilor pentru studenţi
se va face în continuare ţinându-se cont de standardele de calitate, respectându-se deci raportul
dintre numărul de studenţi înmatriculaţi şi suprafaţa sălilor şi laboratoarelor (1,5 m2 / student).
9.2. Se va face tot posibilul pentru corelarea între inovaţia didactică şi inovaţia
tehnică. Se va urmări dotarea laboratoarelor facultăţii cu utilităţi şi aparatură performantă de
implementare a metodelor moderne de predare: aparatură pentru proiecţie (laptopuri, videoproiectoare, table interactive); aparatură video-tv; calculatoare, scanere, imprimante etc.;
programe specifice domeniului (ProLang).
9.3. Se vor găsi soluţii financiare pentru menţinerea spaţiilor de curs şi a aparaturii
în stare de funcţionare.
9.4. Se va viza analiza şi optimizarea programului diverselor laboratoare, săli de
curs, lectorate.
9.5. Se va analiza oportunitatea reamenajării spaţiului din corpul A al Universităţii,
astfel încât să reflecte mai bine specificul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.

10.

Strategia privind informaţia, documentarea şi bibliotecile

10.1. O atenţie deosebită va fi acordată (re)editării şi actualizării materialelor de
informare didactice şi de promovare (ghidul studentului, programe analitice, cursuri, caiete de
seminarii, antologii, site-uri, etc.) necesare tuturor categoriilor de public (studenţi, masteranzi,
doctoranzi, cursanţi).
10.2. În colaborarea cu Biblioteca Universităţii, se vor face eforturi pentru accesul
studenţilor şi cadrelor didactice la cât mai multe şi prestigioase baze de date.
10.3. Personalul didactic va fi încurajat să folosească o parte din fondurile obţinute prin
diversele proiecte câştigate pentru mărirea fondului de carte şi de periodice al Bibliotecii şi
pentru îmbogăţirea bazei materiale a Facultăţii (inclusiv pentru mărirea fondului de carte al
lectoratelor francez, spaniol, italian, german, al reading-roomului).

11.

Strategia financiară

11.1. Conducerea Facultăţii va urmări implementarea unor strategii adecvate pentru atragerea
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unor resurse financiare cât mai importante din sectorul public şi privat.
11.2. Conducerea Facultăţii va impune adoptarea unor practici manageriale transparente care să
aibă ca scop utilizarea eficientă a tuturor resurselor financiare ale facultăţii.

12.

Strategia calităţii

Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura calitatea procesului didactic şi a
cercetării ştiinţifice.

13.

Strategia managerială

13.1. Conducerea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (Decanatul şi Consiliul
Facultăţii) va face tot ce e necesar şi posibil pentru îndeplinirea misiunii Facultăţii, pentru
organizarea eficientă şi corectă, într-un climat agreabil şi stimulator, a tuturor activităţilor
ce se desfăşoară în Facultate.
13.2. Conducerea Facultăţii va urmări respectarea principiilor, regulamentelor şi
procedurilor stabilite de Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, atât de către cadrele
didactice şi auxiliare, cât şi de studenţi/masteranzi/doctoranzi/cursanţi.
Decanatul Facultăţii va asigura comunicarea între Facultate şi Rectorat, aplicând deciziile
acestuia după negocieri în care opiniile membrilor Facultăţii au fost clar prezentate.

Planul strategic al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării se doreşte destul de
flexibil încât să poată fi modificat dacă o impun noi condiţii economice, sociale, legislative sau o
serioasă reflecţie epistemologică a membrilor comunităţii academice.

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

8

