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Obiective principale:
Principalele obiectivele ale Departamentului de Limbi Moderne constă în dezvoltarea activităţii
de cercetare şi are ca scop transformarea sa într-o sursă educaţional-formativă competitivă la
nivel naţional şi internaţional.
-

creșterea stabilității, adaptabilității și predictibilității programelor de învățământ;

-

reactualizarea conținuturilor disciplinelor din Planurile de învățământ;

-

Promovarea învăţământului centrat pe student prin stabilirea unui traseu de învăţare

(obiective, activităţi, rezultate) gândit şi realizat în funcţie de student, prin corelarea
obiectivelor cu rigorile academice, aşteptările studenţilor, dar şi cu cerintele pieţei muncii,
prin asigurarea unei consilieri profesionale şi tutoriat, prin stabilirea unui parteneriat cu
studenţii bazat pe o relaţie deschisă şi fondată pe încredere şi respect reciproc;
-

modernizarea metodelor și tehnicilor de predare, aplicarea cu preponderență a metodelor

interactive și creative, a cursurilor-dezbatere cu suport explicitar din activitatea de
comunicare publică și jurnalism;
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valorificarea competențelor în comunicare și jurnalism pentru diseminarea informațiilo
în spațiul public despre mediul universitar aradean, contribuind astfel la promovarea

imaginii instituției;
-

comunicarea multimodală cu studenții (tutoriate, întâlniri tematice);

În vederea atingerii obiectivului principal mai sus enunţat, consider că este necesar să se atingă
următoarele obiective specifice:
Obiective specifice:
În vederea atingerii obiectivului principal mai sus enunţat, consider că este necesar să se atingă
următoarele obiective specifice:
1. Creşterea calităţii procesului de învăţământ
2. Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică
3. Completarea, dezvoltarea şi utilizarea eficientă a resurselor (umane şi de infrastructură)
4. Mobilitatea academică
5. Recrutarea de viitori studenţi şi relaţiile cu mediul extern

1. CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Dezvoltarea Departamentului de Limbi Moderne în intervalul 2017-2018 este determinată de
cerinţa tot mai acută de cunoaştere a uneia sau a 2 limbi străine, de implicarea colectivului
acestui departament şi de modificările majore survenite la nivelul învăţământului superior o dată
cu punerea în aplicare a noii Legi a Învăţământului. În contextul creşterii accentuate a
competiţiei în interiorul sistemului universitar românesc, îmbunătăţirea calităţii procesului de
învăţământ devine o prioritatea majoră. În vederea atingerii acestui obiectiv, consider că la
nivelul departamentului trebuie luate următoarele măsuri:
a. Consolidarea specializărilor existente la nivel de licenţă şi master.
b. Perfecţionarea planurilor de învăţământ, în conformitatea cu standardele specifice ARACIS şi
în directă corelaţie cu resursa umană disponibilă.
c. Monitorizarea procesului de completare a fişelor de disciplină de către cadrele didactice. În
vederea atingerii acestui obiectiv se vor organiza la nivelul Departamentului şedinţe de instruire
cu toate cadrele didactice.
d. Modernizarea metodelor de predare, atât la nivelul cursurilor cât şi al seminariilor.
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Consider că activitatea de instruire didactico-pedagogică reprezintă o componentă esenţială în
asigurarea unui proces de învăţământ de calitate. De asemenea, este necesară implementarea
metodelor moderne de predare-învăţare, centrate pe student.
e. Redactarea de către cadrele didactice a suporturilor de curs, pentru disciplinele pe care le
susţin. Suporturile de curs trebuie redactate în conformitate cu normele didacticopedagogice
naţionale şi internaţionale, pe baza fişei de disciplină. În cazul disciplinelor de la specializările la
zi, se recomandă redactarea unor readere, care să cuprindă direcţiile majore ale cursului şi
selecţii de material bibliografic.
f. Bibliografia recomandată studenţilor se va regăsi în mod obligatoriu în bibliotecile
universităţii, respectându-se echilibrul dintre bibliografia în limba română şi cea în limbi străine.
g. Voi insista în mod deosebit pe urmărirea şi monitorizarea continuă a procesului de predareînvăţare: de la asistenţa la cursuri şi seminarii la verificarea corectitudinii metodelor de evaluare
(necesitatea punctării activităţii la seminar, a evaluărilor pe parcurs etc.) şi asistenţa la examene.
Voi urmări în mod deosebit şi responsabilizarea studenţilor, implicarea lor continuă şi activă în
activităţile de curs şi seminar.
h. O atenţie deosebită trebuie acordată activităţii de practică, care trebuie să devină o activitate
eficientă şi de real folos studenţilor. În acest sens, mă voi implica în alegerea atentă a partenerilor
de practică, dar şi în monitorizarea continuă a activităţii studenţilor în timpul practicii.
i. Departamentul de Limbi Moderne trebuie să fie deschis în ceea ce priveşte colaborarea cu
mediul universitar naţional şi internaţional. În acest sens, consider că trebuie continuate
activităţile de succes începute în anii anteriori, de colaborare cu mediul universitar extern:
realizarea de conferinţe tematice susţinute de personalităţi recunoscute din ţară şi străinătate,
susţinerea de videoconferinţe şi cursuri on-line, de programe de studiu comune cu universităţi
din ţară şi străinătate etc.

2. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie să reprezinte o continuare şi o completare firească a
activităţii didactice desfăşurate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne. Concurenţa la
nivel naţional cu departamente similare din cadrul altor universităţi nu se poate realiza decât
printr-o activitate de cercetare ştiinţifică de calitate. Pentru atingerea acestui obiectiv propun
următoarele măsuri:
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a. Stabilirea clară a unor teme anuale şi semestriale de cercetare ştiinţifică în cadrul
Departamentului. Monitorizarea constantă a progresului înregistrat în realizarea acestor teme.
Susţinerea unor măsuri de recompensare a cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul
cercetării ştiinţifice.
b. Instituirea de evaluări semestriale a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor
didactice.
c. Organizarea de congrese naţionale şi internaţionale în parteneriat cu instituţii din ţară
şi străinătate. Încurajarea participării cadrelor didactice la congrese naţionale şi
internaţionale.
d. Susţinerea proiectelor de cercetare existente şi depunerea de proiecte noi, atât pe liniile
de finanţare existente la nivel naţional, cât şi pe cele de la nivelul Uniunii Europene.
e. Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin publicarea de
materiale ştiinţifice în revistele universităţii, participarea la congrese ştiinţifice
studenţeşti, atragerea în proiecte de cercetare ştiinţifică etc
3. COMPLETAREA, DEZVOLTAREA ŞI UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR
(UMANE ŞI DE INFRASTRUCTURĂ)
Realizarea obiectivelor enunţate în capitolele 1 şi 2 nu este posibilă decăt printr-o utilizare
eficientă a resurselor umane. Pentru realizarea acestui deziderat cred că se impun următoarele
măsuri:
a) Completarea resursei umane în cazul specializărilor care prezintă deficienţe din acest
punct de vedere. Prioritară este angajarea de personal didactic calificat la specializările
Limba Romana.
b) Stimularea cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea educaţională, de
cercetare, dar şi a celor ce se implică în munca la nivel administrativ.
c) Folosirea cât mai eficientă a bazei materiale existente, dar şi înnoirea şi îmbunătăţirea ei
prin achiziţionarea de calculatoare, videoproiectoare, materiale didactice etc.
d) Organizarea cât mai eficientă a activităţii personalului auxiliar, în special cea a
secretariatului (stabilirea unui orar de funcţionare clar, care să fie respectat, stabilirea de
sarcini concrete etc.)
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4. MOBILITATEA ACADEMICĂ
Un obiectiv important îl reprezintă şi încurajarea mobilităţii academice, atât la nivelul
studenţilor, cât şi la cel al cadrelor didactice. Pe lângă continuarea colaborării cu Universitatea
din Banska Bystrica (Slovacia), Universitatea Gödöllö din Ungaria, Universitatea din Miskolc,
Ungaria, Higher Vocational School in Wloclawek din Polonia, Universitatea din Moskova,
Universitatea Danubianădin Krems, Austria, Universitatea d`Aix Marseille AMU din Franţa,
Universitatea Tor Vergata din Roma, Italia, universităţi cu care sau stabilit deja contacte ferme,
cred că este necesară extinderea acestor contacte, mai ales cu mediul universitar de limbă
germană (Austria, Germania), dar şi cu cel din Marea Britanie, Franţa şi din alte state
5. RECRUTAREA DE VIITORI STUDENŢI ŞI RELAŢIILE CU MEDIUL EXTERN
Una dintre priorităţile Departamentului o constituie atragerea de noi studenţi. În acest sens se
impun următoarele măsuri:
a. Intensificarea activităţilor de orientare şcolară prin prezentarea ofertei educaţionale a
Departamentului în liceele din judeţul Arad, dar şi în liceele din alte judeţe. Este absolut necesară
şi implicarea studenţilor în activităţile de orientare şcolară. Deasemenea, consider că activitatea
de orientare şcolară trebuie promovată şi prin intermediul Internet-ului, care permite un contact
mult mai larg şi eficient cu diferite instituţii de învăţământ din ţară.
b. Organizarea de cursuri, semninarii, prezentări de carte şi proiecţii de filme în cadrul
Departamentului, la care să participe şi elevii de la diferite licee împreună cu diriginţii lor.
c. Dezvoltarea unei relaţii strânse cu instituţiile administraţiei publice locale (Prefectură,
Primărie, Consiliul Judeţean), dar şi cu mediul economic şi cu diferite ONG-uri, prin care să se
facă cunoscută oferta educaţională a Departamentului.
d. Organizarea de evenimente publice (diferite conferinţe: Ziua Facultăţii, Ziua Europei, Ziua
traducătorului, etc.)
e. Participarea la diferite emisiuni televizate, atât a cadrelor didactice, cât mai ales a studenţilor
reprezentativi ai Departamentului.
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MANAGEMENTUL DEPARTAMENTULUI:
1. Continuarea dezvoltării de instrumente şi structuri de management, pentru creşterea calităţii
proceselor didactice, de cercetare ştiinţifică şi administrative.
2. Specializarea cadrelor didactice în noile domenii ce apar în cadrul noilor specializări şi
perfecţionarea lor prin diferite forme de pregătire (cursuri intensive, centre de „updating” etc.)
3. Creşterea gradului de acoperire cu cadre didactice titulare a posturilor vacante din statele de
funcţii.
4. Acoperirea cu manuale şi cursuri atât pentru noile discipline cât şi pentru cele existente.
5. Dezvoltarea unor instrumente de comunicare în interiorul şi exteriorul Departamentului.
6.

Preocuparea

permanentă

pentru

menţinerea

şi

asigurarea

continuităţii

existenţei

Departamentului prin cooptarea şi formarea tinerilor specialişti din domeniu dar şi prin
promovarea resursei umane existente în departament.
7. Creşterea calităţii proceselor de educaţie şi cercetare, prin trecerea de la nivelul actual al
indicatorilor de performanţă la standarde superioare (ARACIS).
8. Cursuri de limba romana si de limbi straine pentru grupuri de refugiati

DIRECTOR DE DEPARTAMENT
Prof. Univ. Dr. Vanda Stan
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TEMATICA (orientativă) A ŞEDINŢELOR CONSILIULUI
DEPARTAMENTULUI DE LIMBI MODERNE
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

SEMESTRUL I
1. Octombrie 2018
- Probleme organizatorice legate de începutul anului universitar: discutarea statului de
funcţii, a orarelor, numirea decanilor de an. Prezintă: Prof. univ. dr. Vanda Stan
- Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică a Catedrei de Limbi Moderne în anul
universitar 2017/2018. Prezintă: Prof. univ. dr. Vanda Stan
- Stabilirea direcţiilor de cercetare la nivelul Departamentului de Limbi Moderne în anul
universitar 2017/2018. Prezintă: Prof. univ. dr. Vanda Stan
2. Noiembrie 2018
- Analiza şi aprobarea tematicii examenului de licenţă şi a subiectelor pentru tezele de
licenţă ale studenţilor din anii terminali. Prezintă: decanii de an.
- Aprobarea strategiei de orientare vocaţională pentru anul universitar 2018/2019
Prezintă: Prof. univ. dr. Vanda Stan
- Discutarea fişelor disciplinelor şi a modalităţilor de obţinere a performanţei şi excelenţei
în activitatea didactică. Prof. univ. dr. Vanda Stan
3. Decembrie 2018
- Evaluarea activităţii şi a perspectivelor cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Prezintă:
Îndrumătorii de cerc
4. Ianuarie 2019
- Pregătirea sesiunii de examene – Prof. univ. dr. Vanda Stan
- Evaluarea activităţii filialelor din Baia Mare, Satu Mare şi Zalău.
- Responsabilii filialelor:

4. Februarie 2019
- Managementul sesiunii de examene.
- Probleme organizatorice privind organizarea alegerilor in Universitate si facultate.
Prezintă: Prof. univ. dr. Vanda Stan

SEMESTRUL II
1. Martie 2019
- Analiza sesiunii de examene – Prezintă: Prof. univ. dr. Vanda Stan, decanii de an
- Prezentarea programului de activităţi a departamentului pentru sem. II
Prezintă: directorul de departament
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2. Aprilie 2019
- Pregătirea Zilelor Academice Arădene

3. Mai 2019
- Participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la Zilele Academice Arădene
- Pregătirea examenelor de licenţă
Prezintă: director de departament, Prof. univ. dr. Vanda Stan
4. Iunie 2019
- Managementul sesiunii de examene
- Desfăşurarea licenţei
Prezintă: director de departament, Prof. univ. dr. Vanda Stan

Director de Departament,
PROF. UNIV. DR. VANDA STAN
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