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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Litere

Candidatură pentru poziţia de director al Departamentului de Limbi şi literaturi
străine, Facultatea de Litere
Prof. dr. Rodica-Ioana Dimitriu
Departamentul de Limbi şi literaturi străine al Facultăţii de Litere se compune din cinci
catedre/colective de specialişti în limbi, culturi şi civilizaţii diferite (Catedra de Limba şi
literatura engleză, Catedra de Limba şi literatura franceză, Catedra de Germanistică, Catedra
de Limbi clasice, italiană, spaniolă, Catedra de Slavistică), cu o specificitate bine conturată şi
un prestigiu atestat de o lungă tradiţie, în care au funcţionat, de-a lungul timpului, profesori şi
cercetători ce şi-au lăsat o puternică amprentă asupra dezvoltării învăţământului universitar
filologic românesc. Preocupările didactico-ştiinţifice manifestate în cadrul acestor
catedre/colective de specialişti, cu o activitate asiduă şi judicios planificată, reprezintă puncte
de reper esenţiale şi inconturnabile în configurarea şi proiectarea activităţilor didactice si de
cercetare ale Departamentul de Limbi şi literaturi străine. Buna funcţionare a departamentului
se bazează pe comunicarea şi colaborarea armonioasă şi eficientă între membrii acestor
catedre/colective, după cum ni se pare firesc ca şefii/coordonatorii lor să facă parte din
Consiliul departamentului.
In acelaşi timp, în planurile de învăţământ ale Departamentului Limbi şi literaturi străine
această colaborare între catedre/colective se regăseşte în dimensiunea interdisciplinară,
multiculturală şi plurilingvistică, a multor programe sau discipline de studiu oferite de
departament, la nivel de licenţă şi masterat, în interdisciplinaritatea unor proiecte de cercetare
în cadrul cărora s-au stabilit colaborări între specialişti provenind din colective diferite, ca şi
în activitatea Şcolii doctorale de filologie.
Ţinând cont de complexitatea acestor realităţi – identitatea colectivelor de limbi, culturi şi
civilizaţii, corelată cu principiile interdisciplinarităţii şi ale pluralităţii - în cele ce urmează, aş
dori să conturez câteva direcţii de acţiune, a căror promovare constantă ar putea contribui la
eficientizarea activităţii Departamentului de Limbi şi literaturi străine în perioada următoare:
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I.

Obiective generale

1. Promovarea unui învăţământ eficient şi de bună calitate, în acord cu dezvoltările
curiculare şi cerinţele de pe piaţa muncii la nivel naţional şi internaţional, bazat pe
principii moderne de transmitere şi prelucrare a informaţiei;
2. Amplificarea şi diversificarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare conform
standardelor europene şi internaţionale;
3. Intensificarea parteneriatelor profesionale şi de cercetare cu instituţii de invăţământ
superior, cu alte întreprinderi şi instituţii, în calitate de potenţiali beneficiari din ţară şi
din străinătate;
4. Asigurarea unui climat de dialog sincer şi constructiv, de colaborare şi respect
reciproc între toţi membrii departamentului.

II.

Direcţii de acţiune

1. Activitatea didactică


Recrutarea de studenţi motivaţi şi cu o bună pregătire pentru toate nivelurile de studiu
prin promovarea, pe site-urile facultăţii şi ale catedrelor, sub formă de pliante si
broşuri, dar şi prin dialog direct cu potenţiali candidaţi a programelor oferite de
catedre şi de Departamentul de Limbi şi literaturi străine, în cadrul Facultăţii de
Litere;



Evaluarea si ameliorarea (acolo unde este cazul) a planurilor de invăţământ
(conţinuturi, număr de credite, număr de studenţi, număr de ore, corelarea anumitor
cursuri cu anul de studiu, etc), în conformitate cu legislaţia şi regulamentele în
vigoare, cu recomandările ARACIS şi cu ofertele educaţionale europene;



Diversificarea ofertei de studiu, dezvoltarea de direcţii noi şi atractive, studierea unor
noi limbi, culturi şi civilizaţii în condiţiile dublei specializări şi în acord cu nevoile
mediului socio-economic, cu ofertele educaţionale europene, dar şi cu ofertele
celorlalte universităţi româneşti din consorţiu;



Găsirea celor mai eficiente modalităţi de a organiza, în condiţii optime, pregătirea
metodico- pedagogică a studenţilor;



Incheierea de acorduri de practică de specialitate, mai numeroase şi mai diversificate,
atât cu instituţii de profil cultural, cât şi cu agenţi economici şi cu mediul de afaceri
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care ar putea beneficia de serviciile studenţilor de la diferite programe din cadrul
departamentului (redactări de texte, traduceri specializate, etc.);


Creşterea calităţii şi eficienţei examenelor de licenţă şi de disertaţie prin rediscutarea
şi elaborarea unui regulament în acest sens la nivelul întregii facultăţi;



Modernizarea strategiilor didactice, cu accent pe componenta interactivă, care implică
participarea activă a studenţilor la prelucrarea conţinuturilor, corelată cu tehnologii
informaţionale şi de comunicare moderne, cu modalităţi atractive de organizare şi
sintetizare a informatiei;



Încurajarea reflectării rezultatelor activităţii de cercetare a membrilor departamentului
în activitatea didactică;



Consiliere în vederea publicării cursurilor, caietelor de seminar, a unor antologii de
texte utile procesului didactic, la Editura Universităţii, la alte edituri de prestigiu,
inclusiv în format electronic;



Consolidarea prestigiului corpului academic, asigurarea standardelor viitoare de
calitate ale departamentului şi, implicit, ale facultăţii prin integrarea în colectivul
departamentului a celor mai valoroşi absolvenţi;



Invitarea unor reputaţi specialişti din străinatate să ţină cursuri în programele de studii
la toate nivelurile prin proiecte de mobilitate (Erasmus +, CEEPUS, etc);



Sprijin în organizarea unui număr mai mare de deplasări în scop didactic ale
membrilor departamentului prin proiecte de mobilitate;

2. Activitatea de cercetare


Stimularea participării membrilor departamentului la competiţii naţionale şi
internaţionale în scopul materializării unor proiecte de cercetare ştiinţifică, în
conformitate cu priorităţile prevăzute în planul naţional de cercetare-dezvoltare şi cu
priorităţile internaţionale de cercetare în domeniu;



Încurajarea participărilor la instruiri privind elaborarea de proiecte, precum şi la
sesiuni de informare privind oportunităţile de finanţare în vederea îmbunătăţirea
dotării materiale;



Realizarea unor programe de cercetare atât pe teme specifice fiecărei catedre/colectiv
cât şi pe teme interdisciplinare prin colaborarea intre catedre, departamente şi
facultăţi;
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Cooptarea în programele de cercetare ale departamentului a studenţilor, masteranzilor
şi doctoranzilor de elită;



Încurajarea informării constante a tinerilor specialişti din departament asupra
noutăţilor din domeniul /domeniile de care se ocupă, actualizarea permanentă a
fondului de carte şi găsirea unor posibilităţi de finanţare în acest sens, popularizarea
volumelor existente în bibliotecile şi lectoratele catedrelor prin cataloage electronice.



Continuarea demersurilor necesare pentru accesul specialiştilor filologi ai
Departamentului de Limbi şi literaturi străine la un număr mai mare de articole în
reviste de specialitate de prestigiu în format electronic;



Încurajarea stagiilor de documentare ale tinerilor cercetători la universităţi din
străinătate în cadrul parteneriatelor între catedre sau al unor proiecte care prevăd astfel
de mobilităţi;



Stimularea şi sprijinirea membrilor departamentului în direcţia publicării rezultatelor
cercetării ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale bine cotate, la Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi la alte edituri importante din ţară şi
din străinătate;



Încurajarea cadrelor didactice de a se înregistra pe platforme care să le sporească
gradul de vizibilitate şi impactul cercetării (Google Scholar, Thomson Web of
Knowledge, etc);



Stimularea membrilor departamentului să participe la formarea de colective
interdisciplinare, care să ofere condiţii optime pentru îndeplinirea criteriilor de
performanţă necesare accesării de granturi naţionale şi internaţionale;



Susţinerea participării membrilor departamentului la conferinţe şi alte manifestări
naţionale şi internaţionale de certă valoare ştiinţifică, soldate cu publicarea lucrărilor
în volume şi/sau reviste de prestigiu, precum şi organizarea unor astfel de evenimente
de înaltă ţinută academică, cu caracter interdisciplinar în catedre şi la nivel de
departament;



Îmbunătăţirea cotei ştiinţifice a publicaţiilor facultăţii prin colaborarea efectivă (care
să ia locul nominalizărilor formale), cu specialişti recunoscuţi din străinătate incluşi în
colectivele editoriale, precum şi prin selecţia bazată pe peer reviewing a articolelor
publicate;



Dezvoltarea studiilor doctorale şi diversificarea temelor de cercetare prin încurajarea
colegilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să îşi obţină examenul de
abilitare.
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3. Activitatea administrativă


Gestionarea activităţilor din department prin asumarea de responsabilităţi concrete,
atât în beneficiul membrilor cât şi al studenţilor;



Întocmirea normelor didactice astfel încât să fie valorificate potenţialul didactic şi de
cercetare al fiecărui membru al departamentului conform legislaţiei în vigoare şi în
conformitate cu standardele ARACIS; repartizarea echilibrată a sarcinilor didactice în
statul de funcţii;



Eficientizarea relaţiei cu colaboratorii externi care susţin activităţi în regim de plata cu
ora;



Coordonarea activităţilor didactice prin colaborarea strânsă cu şefii de colective,
precum şi cu coordinatorii de programe de studiu la nivel de licenţă şi masterat;



În scopul consolidării prestigiului academic al departamentului se va urmări atragerea,
menţinerea şi promovarea pe criterii obiective şi de performanţă a absolvenţilor şi a
tuturor colegilor cu rezultate profesionale deosebite;



Stimularea iniţiativei personale a membrilor departamentului în găsirea celor mai
bune soluţii pentru rezolvarea problemelor profesionale, conform principiilor cartei
universitare;



Promovarea unui climat de dialog colegial între membrii departamentului, bazat pe
integritate, onestitate şi respect reciproc; organizarea de întâlniri periodice formale,
dar şi informale, ori de câte ori este necesar, pentru eficientizarea activităţii didactice
şi de cercetare;



Colaborarea permanentă cu conducerea universităţii, a Facultăţii de Litere, cu
Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură
comparată, cu şefii de catedră/colective în conformitate cu legile în vigoare/cadrul
legislativ şi cu regulamentele elaborate în cadrul universităţii;



Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării între departament şi partenerii săi din
exteriorul universităţii: departamente şi catedre/colective de profil asemănător de la
universităţi din ţară şi din străinătate, instituţii de învăţământ preuniversitar, instituţii
culturale, agenţi economici, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
etc;



Menţinerea unui dialog constant şi constructiv cu studenţii, înspre a căror educaţie şi
formare se concertează toate eforturile noastre;
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Cultivarea unei etici manageriale bazate pe deschidere, transparenţă, comunicare şi
înţelegere, în care atribuţiile şi responsabilităţile individuale să fie cunoscute şi
respectate la fiecare nivel.

Am elaborat această propunere de plan – desigur perfectibilă – în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu documentele elaborate la nivelul Universităţii şi al Facultăţii de Litere. În
acelaşi timp, consider că dispun de experienţa didactică, de cercetare şi administrativă
corespunzătoare spre a coordona, în mod eficient şi echilibrat, activitatea acestui
departament. În vederea materializării cu succes a acestui demers, îmi sunt însă necesare
sprijinul, profesionalismul, experienţa şi competenţele dumneavoastră, ale tuturor.

30 august 2016

Prof. dr. Rodica-Ioana Dimitriu

