Universitatea ”Babeș-Bolyai”
Facultatea de Litere
Evaluarea planului operațional 2019
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Departamentul de Limba Română și Lingvistică Generală

-

Dezvoltarea
managementului în cadrul
departamentului
Site-ul departamentului
Structura departamentului

Structura departamentului

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Specializarea si stabilizarea colectivelor pe
grupuri de discipline pentru următorii ani

30%

Realizarea unui site, în vederea creşterii
vizibilităţii pe plan naţional şi internaţional
Scoatere la concurs a unor posturi de
asistent pe perioadă nedeterminată

20%

50%

30%

100%
(cf. politica de
cadre
UBB/lector)
100%

Susţinerea unor avansări

2. Domeniul ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

20%

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

Ajustarea curriculum-ului
la standardele europene, cu
o atenţie sporită acordată
calităţii învățământului

Modificări curriculare aduse planului de
învăţământ

15%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

Masterat de 2 ani, tip
Bologna

Ajustarea planului de învăţământ

15%

100%

Cultivarea limbii române

Demararea în colaborare cu ISJ/CCD Cluj a
unor proiecte ce vizează predarea limbii
române

15%

100%

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

-

-

-

-

buget

-

-

-

-

-

-

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

2000 RON

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr. C.
Vilcu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)

Extrabug.

Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
2

Perfecţionarea ştiinţifică a
profesorilor de limba
română

Organizarea unor module de perfecţionare
pentru profesorii de limba română din
judeţul Cluj şi cele limitrofe

15%

50%

Atragerea studenţilor din
ţară şi din străinătate

Popularizarea programei de învăţământ,
realizarea unor pliante, deplasări la licee din
Transilvania

5%

100%

Îmbunătăţirea continuă a
procesului didactic şi
adaptarea lui la necesităţile
actuale
Modernizarea formelor de
evaluare a cunoştinţelor
studenţilor

Actualizarea la catedră a unor cursuri şi
seminarii

10%

100%

Valorificarea experienţei
de predare şi învăţare în
universităţi străine

a. Evaluare continuă în cadrul
seminariilor şi al cursurilor practice;
lucrari, teste, proiecte
b. Evaluarea comprehensivă a
cunoştinţelor la cursurile generale, prin
extinderea utilizării testelor grilă şi a
proiectelor individuale de cercetare
Continuarea schimburilor în cadrul
acordului cu Univ. Aix-en-Provence şi La
Sapienza Roma, mobilităţi de lungă şi
scurtă durată

3. Domeniul CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Ridicarea calitativă a
cercetării
ştiinţifice la catedră
Creşterea vizibilităţii
naţionale
(internaţionale) a
membrilor departamentului

Publicarea de către fiecare membru al
departamentului a cel puţin două studii întro revistă CNCSIS, nivel B, şi a două cărţi
pe catedră
Participarea membrilor departamentului la
manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi
internaţionale

15%

100%

10%

100%

Cuantificarea
Obiectivului
25%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

20%

100%

Extrabug.

Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Lect. univ. dr. Oana
Boc
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Lect. univ. dr.
Cornel Vîlcu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Departamentul de
Limba Română

Extrabug.

Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
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Lect. univ. dr. Oana
Boc
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Asist. dr. Cristian
Pașcalău
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Lect. univ. dr. Oana
Boc
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Prof. univ. dr. G.G.
Neamţu
Conf. univ. dr. Ştefan
Gencărău

Proiecte de atragere de
fonduri extrabugetare

Alcătuirea unor proiecte

10%

50%

Excerptarea surselor şi
resurselor de informare
pentru documentarea
studenţilor în vederea
implicării în acţiuni de
cercetare
Susţinerea prin studii şi
articole a revistei
Dacoromania (o mai
vizibilă prezenţă a
membrilor departamentului
în coloanele acestei reviste)
Studia UBB

Prezentarea rezultatelor cercetării în sesiuni
de comunicare ale studenţilor

5%

100%

Redactarea de materiale de către membrii
departamentului

15%

100%

Asigurarea cantitativă şi calitativă a
materialelor ştiinţifice pentru un număr al
revistei Studia UBB, Departamentul de
Limba Română şi Lingvistică Generală
Antrenarea tinerilor în granturi, colective
de cercetare
Sprijinirea tinerilor în vederea publicării
de studii în reviste de specialitate
recunoscute
Conducerea de echipe de cercetare,
participarea ca membri în echipe

5%

100%

10%

100%

Lect. univ. dr. Oana
Boc

10%

100%

Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)

Iniţierea în cercetarea
ştiinţifică a tinerilor prin
teme de lungă durată
Cercetare pe bază de
granturi naţionale şi
internaţionale

4. Domeniul STUDENȚI
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
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Creşterea interesului
ştiinţific pentru problemele
la limba română şi
lingvistică generală

Consolidarea cercetării ştiinţifice
studenţeşti pe probleme de L.R.C. şi
lingvistică generală (colective specializate)

20%

100%

Activităţi cu doctoranzii

Organizarea şi impulsionarea activităţii de
cercetare a doctoranzilor bursieri de la
departament

20%

100%

Mobilităţi internaţionale
pentru studenţii cu
performanţe deosebite
Pregătirea studenţilor
/absolvenților pt.
concursuri naţionale şi
sesiunile de comunicări
ştiinţifice

Diferite tipuri de burse

20%

50%

Participarea la sesiuni ştiinţifice nivel
licenţă, masterat, şcoala doctorală

20%

100%

Stagii de doctorat

Participarea membrilor departamentului
(în comisii) la susţinerea referatelor de
doctorat a doctoranzilor de la catedră

20%

100%

5.1.Domeniul RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Comunicări, conferinţe şi
participări la diverse
evenimente culturalştiinţifice ale urbei

Organizarea de conferinţe publice

Cuantificarea
Obiectivului
40%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Lect. univ. dr. Oana
Boc
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Prof. univ. dr. G.G.
Neamţu
Conf. univ. dr. A.
Chircu
Lector univ. dr.
Cornel Vîlcu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Lect. univ. dr.
Oana Boc
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director
departament)
Prof. univ. dr. emerit
G.G. Neamţu
Conf. univ. dr.
Adrian Chircu

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr.
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Monitorizare a mass-media
locale

Derularea procesului de monitorizare şi
publicarea rezultatelor

10%

100%

Conferinţe în spaţiul
transilvanean

Participarea membrilor departamentului în
calitate de invitati, cu conferinţe, la
universităţti din proximitate (Baia Mare,
Oradea, Târgu Mureş, Sibiu)

30%

100%

Prestigiul limbii române

Continuarea demersurilor pentru obţinerea
unei rubrici de Limba română la un cotidian
şi a unei emisiuni la un post de radio/TV

20%

100%

Cuantificarea
Obiectivului
50%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

50%

100%

Cuantificarea
Obiectivului

5.2. Domeniul RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Relaţii bilaterale cu
universităţi din U.E.

Sprijin acordat lectorilor
de limba română de la
UBB, plecaţi în misiune

Consolidarea prin acţiuni concrete a
acordurilor de colaborare cu Universitatea
Sapienza şi Universitatea Aix-en-Provence
(teme comune de cercetare, conferinţe,
doctorate în cotutelă)
Implicarea unor membri ai departamentului
în organizarea cursurilor de specialitate la
lectorate

6. Domeniul MANAGEMENT – 6.1. FINANCIAR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Încadrarea în resursele
financiare alocate

Eficientizarea activităţii manageriale în
cadrul departamentului

50%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

Monitorizarea încadrării în
sursele de finanţare

Comasarea parţială a disciplinelor comune
de Limbă română, specializare A/B

50%

100%

Oana Boc
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr.
Cornel Vîlcu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Prof. univ. dr. G.G.
Neamţu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Conf. univ. dr. Ştefan
Gencărău
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
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6. Domeniul MANAGEMENT – 6.2. INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Dezvoltarea reţelei
informatice a
departamentului

Achiziţionarea unei aparaturi performante
şi redistribuirea unor echipamente

Dotarea corespunzătoare
a cabinetelor

Dotarea tuturor cabinetelor
Documentaţia necesară; repartizarea
echipamentelor obţinute

Cuantificarea
Obiectivului
50%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
75%

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Extrabug.

6. Domeniul MANAGEMENT – 6.3. RESURSE UMANE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

50%

50%
Extrabug.

Structura departamentului

Scoatere la concurs a unor posturi de
asistent pe perioadă nedeterminată

50%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
50%

Structura departamentului

Susţinerea unor avansării

50%

100%

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

6. Domeniul MANAGEMENT – 6.4. ASIGURAREA CALITĂȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Dezvoltarea
managementului în cadrul
departamentului

Costuri
estimate

Specializarea si stabilizarea colectivelor pe
grupuri de discipline pentru următorii ani

Cuantificarea
Obiectivului

50%

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr. C.
Vilcu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr. C.
Vîlcu

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr. C.
Vilcu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr. C.
Vîlcu

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
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Site-ul departamentului

Realizarea unui site, în vederea creşterii
vizibilităţii pe plan naţional şi internaţional

7. Domeniul INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

50%

50%

Cuantificarea
Obiectivului

Lect. univ. dr. C.
Vilcu
Lect. univ. dr. C.
Vîlcu

Dezvoltarea reţelei
informatice a
departamentului

Achiziţionarea unei aparaturi performante
şi redistribuirea unor echipamente

50%

Cuantificarea
realizării
obiectivului
75%

Dotarea corespunzătoare
a cabinetelor

Dotarea tuturor cabinetelor cu
calculatoare performante conectate la
internet
Documentaţia necesară; repartizarea
echipamentelor obţinute

50%

50%

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

Costuri
estimate

Cuantificarea
realizării
obiectivului
100%

Costuri
estimate

8. Domeniul COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Creșterea vizibilității
departamentului

Simpozioane
Conferințe de presă
Apariții în mass-media

9. Domeniul RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Relaţii bilaterale cu
universităţi din Franţa,
Italia

Consolidarea prin acţiuni concrete a
acordurilor de colaborare cu Universitatea
Sapienza şi Universitatea Aix-en-Provence
(teme comune de cercetare, conferinţe,
doctorate în cotutelă)

100%

Cuantificarea
Obiectivului
50%

Costuri
estimate

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr. C.
Vilcu
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Lect. univ. dr. C.
Vîlcu

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
Conf. univ. dr. Ştefan
Gencărău
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Sprijin acordat lectorilor
de limba română de la
UBB, plecaţi în misiune

Implicarea unor membri ai departamentului
în organizarea cursurilor de specialitate la
lectorate

50%

100%

Conf. univ. dr.
Daiana Cuibus
(director dep.)
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DEPARTAMENTUL DE LITERATURĂ ROMÂNĂ ŞI TEORIA LITERATURII

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Relaţii de
colaborare/reuniuni
cu membrii
departamentelor de
literatură română din
Consorţiul
universitar

Compatibilizarea programelor de studiu

Consolidarea unei
strategii comune cu
alte departamente de
specialitate din
Consorţiu

Activităţi de cercetare comune, strategii
didactice şi manageriale comune

2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv
Atragerea studenţilor
din tară şi din
străinătate la
specializările
Departamentului

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
a) Popularizarea programelor de
învăţământ de specialitate şi
interdisciplinar, nivel licenţă şi
Master Bologna;
b) Îmbogăţirea şi aducerea la zi a
informaţiilor de pe site legate de
specializările Departamentului şi de
activităţile şi competenţele
membrilor acestuia

Cuantificarea
Obiectivului
Management
interuniversitar

Management
interuniversitar

Cuantificarea
Obiectivului
Vizite în instituţii
de învăţământ
preuniversitar,
pliante, site
Departament

Cuantificarea realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

Realizat, continuă

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
realizat
e

UBB şi
extrabug
etar

UBB şi
extrabug
etar

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

Sursă
finanţare

UBB şi
extrabugetar

UBB şi
extrabugetar

Costuri
realizate

UBB şi
extrabuge
tar

Responsabil
Călin Teutişan,
Ioana Bican, Horea
Poenar, Eleonora
Sava, Alex Goldiş,
Corina Croitoru,
Laura Zăvăleanu
Călin Teutişan,
Ioana Bican, Horea
Poenar, Eleonora
Sava, Alex Goldiş

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Eleonora Sava,
Horea Poenar,
Alex Goldiş
Lionel Roşca,
Corina
Croitoru

c) Reeditare Pliantul
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Departamentului şi al Centrului de
Cercetare
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Consolidarea
Întîlniri cu studenţii din anii
masteratului “Studii
terminali, promovarea masteratului
literare româneşti”
pe pagina web, prin pliante, prin alte
tipuri de afişaj şi informare

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Consolidarea relațiilor
Comunicare directă cu instituțiile
cu instituțiile partenere
partenere, verificarea operativității si
în cadrul programului
a eficienței procesului de practică.
de practică
profesională; stabilirea
unor posibile noi
parteneriate cu instituții
de interes pentriu
practica profesională a
studenților.
3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Elaborarea unor teme de Derularea proiectului
cercetare pe
Departament: Ştiinţa
literaturii în

Cuantificarea
Obiectivului
Masterat Bologna

Cuantificarea
Obiectivului
Practică
profesională

Cuantificarea
Obiectivului
Cercetare istorie si
teorie literara,
antropologie

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Ioana Bican
Eleonora Sava,
Horea Poenar,
Corina
Croitoru, Alex
Goldiş,Laura
Zăvăleanu,
Andra Cozlean

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Corina
Croitoru

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Ioana Bican,
Horea Poenar,
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contemporaneitate;
Istorie şi teorie literară;
Etnologie şi
antropologie
româneqască

Corina
Croitoru, Alex
Goldiş, Laura
Zăvăleanu,
Andra Cozlean
Nora Sava

Antrenarea unor tineri
doctoranzi şi masteranzi
de valoare ai
departamentului în
planurile de cercetare

Atribuirea normelor/temelor de
cercetare

Cercetare istorie si
teorie literara,
antropologie

Realizat, continuă

Crearea unei baze de
date privind domeniul
de cercetare ales

Introducere date pe suport electronic

Cercetare istorie si
teorie literara,
antropologie

Realizat, continuă

Consolidarea
programului de Master,
în colaborare cu
universităţi partenere şi
cu Centrul de Cercetări
Literare şi
Enciclopedice

Schimburi academice; integrare
masteranzi în proiecte de cercetare

Cercetare istorie si
teorie literara,
antropologie

Realizat, continuă

Derularea granturilor de
cercetare ale
Departamentului

Documentare, cercetare, diseminarea
cercetării prin ateliere, colocvii şi
publicaţii

Cercetare istorie si
teorie literara,
antropologie

Realizat, continuă

Aplicarea pentru noi
granturi naţionale

Elaborarea dosarului

Cercetare istorie si
teorie literara,
antropologie

Realizat, continuă

Organizarea
Congresului
internațional „Valori
locale convertibile:

Organizarea congres

Cercetare istorie si
teorie literara,
antropologie

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar
UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar
UBB şi
extrabuge
tar
UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar
UBB şi
extrabuge
tar
UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

UBB şi
extrabugetar

UBB şi
extrabugetar

Toţi membrii
Departamentul
ui, masteranzi,
doctoranzi
Toţi membrii
Departamentul
ui, masteranzi,
doctoranzi
Toţi membrii
Departamentul
ui

UBB şi
extrabugetar

Toţi membrii
Departamentul
ui, masteranzi,
doctoranzi

UBB şi
extrabugetar

Toţi membrii
Departamentul
ui, masteranzi,
doctoranzi

UBB şi
extrabugetar

Toţi membrii
Departamentul
ui, masteranzi,
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mize internaționale ale
istoriei literare
naționale” (pentru anul
academic 2020)
4. STUDENȚI
Obiectiv
Îmbunătăţirea
comunicării profesorstudent

doctoranzi

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Revizuirea relaţiilor tutoriale

Cuantificarea
Obiectivului
Comunicare
interuniversitară

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

Obtinerea burselor de
excelenţă

Elaborare şi coordonare proiecte

Cercetare de
performanţă

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

Acordarea premiului
„Liviu Petrescu” pentru
cea mai valoroasă
disertaţie de master

Organizare, jurizare, decernare

Cercetare de
performanţă

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

Cercetare de
performanţă

Realizat, continuă

Participarea la
Selecţia participanţilor, coordonarea
simpozioanele ştiinţifice lucrărilor
naţionale studenţeşti :
„Mihai Eminescu”,
organizat de
Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi şi
„Literatură română
contemporană”
organizat de
Universitatea
„Transilvania” din
Braşov, Sesiunea de
comunicări studenţeşti,
Facultatea de Litere,

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Laura
Zăvăleanu,
Alex Goldiş,
Corina
Croitoru,
doctoranzi

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Coordonatori
licenţă şi
disertaţie

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Ioana Bican,
Călin Teutişan

Călin
Teutişan,
Corina
Croitoru,
Ioana Bican,
Sanda Cordoş,
Horea Poenar,
Nora Sava,
Alexandru
Goldiş, Lionel
Roşca,
studenti,
masteranzi,
doctoranzi
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UBB.
Publicarea de articole
ale studenţilor în
revistele de specilaitate

Coordonare activităţi redactare,
publicare texte critice

Şcoală de
creativitate şi
cercetare

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar
UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Corina
Croitoru,
Ioana Bican,
Sanda Cordoş,
Horea Poenar,
Nora Sava,
Alexandru
Goldiş

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Laura
Zăvăleanu,
Alex Goldiş,
Corina
Croitoru,
doctoranzi

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

UBB şi
extrabuge
tar

Îmbunătăţirea
comunicării profesorstudent

Revizuirea relaţiilor tutoriale

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Participarea la
Susţinere de conferinţe, participări la
evenimente culturale şi
dezbateri şi mese rotunde
lansări de carte
organizate de librării,
biblioteci, şcoli
Cercetări de teren în
localităţi rurale şi
urbane din Transilvania

6. MANAGEMENT
Obiectiv

Desfăşurarea activităţii etnografice

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Comunicare
intrauniversitară

Realizat, continuă

Cuantificarea
Obiectivului
Cîştigarea
prestigiului şi
formarea opiniilor

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Cercetare
etnografică şi
integrare socială a
echipei mixte
profesori-studenţi

Realizat, continuă

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea realizării
obiectivului

UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
estimate

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
Toţi membrii
Departamentul
ui

Eleonora Sava,
studenti,
masteranzi,
doctoranzi

Responsabil
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Consolidarea
programului de
interasistenţă colegială
(peer-review)

Realizarea interasistenţei, discutarea
activităţii

1 comisie

Dezvoltarea
managementului
resurelor şi de carieră în
cadrul Departamentului

Comisii specializate

1 comisie

Îmbogăţirea bibliotecii
Departamentului

Continuarea achiziţiei de carte prin
granturi şi donaţii

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Dezvoltarea rețelei
achiziții
informatice a
departamentului
8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Promovarea acţiunilor
Departamentului prin
intermediul mass-media

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Organizare
conferințe/prelegeri/prezentări de
carte publice.

Consolidare fond
carte

Cuantificarea
Obiectivului
Aparatură
electronică şi
consumabile
Cuantificarea
Obiectivului
Intâlniri/manifestări
culturale publice

Realizat, continuă

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Eleonora Sava

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Eleonora Sava

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Toţi membrii
Departamentul
ui

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Lionel Roşca

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Ioana Bican,
Corina
Croitoru,
Horea Poenar,
Nora Sava,
Alexandru
Goldiş

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Ioana Bican,
Horea Poenar,
Nora Sava,

Realizat, continuă

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar
UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

Continuarea
colaborărilor cu
Uniunea Scriitorilor, cu
Institutul de Lingvistică
şi Istorie Literară

Organizare întîlniri publice

Întîlniri literare

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar
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„Sextil Puşcariu”, cu
alte instituții

Continuarea colaborării
cu Inspectoratul şcolar
clujean

Alexandru
Goldiş, Sanda
Cordoş,
Corina
Croitoru,
Laura
Zăvăleanu
Implicarea în programele de
excelenţă ale Inspectoratului;
invitarea profesorilor de română la
activităţile Departamentului

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Continuarea acordurilor Analiza situaţiei, menţinerea
internaţionale ale
acordurilor existente, crearea unor
Departamentului
acorduri noi

Organizarea
Colocviului
Internaţional Zilele
Academiei Române,
Secţiunea de Istorie
Literară, în colaborare
cu Institutul „Sextil
Puşcariu” al Academiei

Organizarea colocviului, diseminarea
rezultatelor

Comunicarea cu
învăţămîntul
preuniversitar

Cuantificarea
Obiectivului
Cercetare şi
misiuni didactice
internaţionale

Cercetare istorie
literară şi teoria
literaturii

Realizat, continuă

Cuantificarea realizării
obiectivului
Realizat, continuă

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

Costuri
estimate
UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Eleonora Sava,
Călin
Teutişan,
Ioana Bican,
Horea Poenar,
Alexandru
Goldiş, Corina
Croitoru

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

Ioana Bican,
Călin
Teutişan,
Laura
Zăvăleanu,
Andra
Cozlean, Nora
Sava, Corina
Croitoru,
Horea Poenar
Călin Teutişan
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Române
Actualizarea şi
diversificarea paginii
WEB a
Departamentului

Introducere computerizata de date

Continuarea acordurilor
internaţionale ale
Departamentului

Analiza situaţiei, menţinerea
acordurilor existente, crearea unor
acorduri noi

informatica

Cercetare şi
misiuni didactice
internaţionale

Realizat, continuă

Realizat, continuă

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabuge
tar

UBB şi
extrabugetar

UBB şi
extrabugetar

Călin
Teutişan,
Lionel Roşca

Ioana Bican,
Călin
Teutişan,
Laura
Zăvăleanu,
Andra
Cozlean, Nora
Sava, Corina
Croitoru
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DEPARTAMENTUL DE LIMBA MAGHIARĂ ȘI LINGVISTICĂ GENERALĂ.

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Elaborarea Rapoartelor
de autoevaluare în
vederea evaluării
periodice pentru
programele
de studii de licenţă
Realizarea statului de
funcții pentru anul
universitar următor
Promovarea
specializărilor
departamentului

Colectarea datelor şi informaţiilor necesare

Creşterea exigenţei în
politica de promovare
a personalului

Evaluarea periodică a personalului
academic

Promovarea imaginii
interne şi externe a
departamentului

Îmbunătăţirea circuitului informaţional

Continuarea politicii
de întinerire a
departamentului prin
promovarea tinerilor

Doctorate cu frecvenţă

2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv

Discuţii la şedinţe de departamente

Cuantificarea
Obiectivului
2 rapoarte (Maghiară
A, Maghiară B)

Cuantificarea Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Responsabil

Termen

100%
-

-

Fac.

Prof. dr.
Benő Attila

31 martie

-

-

Fac.

Prof. dr.
Benő Attila

31. mai

Fac.

Lect. dr.
Németh
Boglárka

Permanent

Prof. dr.
Benő Attila

4. iunie

1 statut de funcţii
100%

Actualizarea paginilor WEB, redactarea
pliantelor

Sursă
finanţare

actualizarea
săptămânală a paginii
WEB a
dapartamentului
2 colegi

organizarea unei
conferinţe
interdisciplinare
internaţionale
1 doctorand cu
frecvenţă

Cuantificarea
Obiectivului

100%
-

-

100%

-

-

Fac.

100%

2000
RON

4000

Fac +
surse
extrabugetare

100%

-

Cuantificarea Costuri
realizării
estimate

-

Costuri
realizate

Fac.

Sursă
finanţare

Prof. dr.
Benő Attila

Prof. dr.
Benő Attila

Responsabil

30
octombrie

30.
septembrie

Termen
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obiectivului
Asigurarea calității
programelor de studiu la
nivel licență și master

Îmbunătăţirea continuă a
procesului didactic şi
adaptarea lui la
necesităţile actuale

Revizuirea periodică a fişelor disciplinelor

Actualizarea unor cursuri şi seminarii

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Modernizarea formelor
de evaluare a
cunoştinţelor
studenţilor
Dezvoltarea Școlii
doctorale

Evaluare continuă în cadrul seminariilor;
adoptarea unor metode alternative de
evaluare: lucrări, teste
Admiterea studenţilor doctoranzi
Promovarea programelor doctorale

Praticiparea la
Coordinarea elaborarării manualului de
elaborarea manualelor limba maghiară, cl. A VII-a
în învăţământul
gimnazial
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Redactarea şi
actualizarea cursurilor
electronice
Participarea la
programe de conversie
profesională a cadrelor

Actualizarea fişelor disciplinelor
Îndrumarea lucrării metodico-ştiinţifice,
organizarea concursului pentru obţinerea
gradului didactic II.

Revizuirea a 10 fişe

-

5 dicipline

Cuantificarea
Obiectivului
Redactarea de teste
noi pentru
majoritatea
disciplinelor
Admiterea unui
doctorand cu bursă şi
a unui doctorand fără
bursă.
Un manual
O culegere de
exerciţii
Cuantificarea
Obiectivului
4 cursuri

Fac

Conf. dr.
Fazakas
Emese
Prof. dr. Benő
Attila

31. mai

Fac

Conf. dr.
Kádár Edit

31.
martie

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Fac

Conf. dr.
Fazakas
Emese

permanent

Fac

Prof. dr.
Benő Attila

30.
septembrie

surse
extrabugetare

Conf. dr.
Kádár Edit

31. mai

Responsabil

Termen

100%

80%

-

-

Cuantificarea Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului
80%

50%

100%

-

-

-

-

-

-

Cuantificarea Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului
100%
-

Sursă
finanţare
Fac.

7 lucrări de grad
90%

-

Fac

Lect. dr
Zsemlyei
Borbála
Conf.
dr.Fazakas
Emese

30.
septembrie
30.
noiembire
19

didactice din
învăţământul
preuniversitar

6 cursuri

Organizarea unor cursuri de perfecţionare
pentru profesor de limba maghiară în
învăţământul preuniveristar
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Încheierea de protocoale
de colaborare sau
convenții de practică
pentru efectuarea
stagiilor de practică de
specialitate
Recompensarea și
stimularea studenților cu
performanțe deosebite

Contacte profesionale în vederea
încheierii protocoalelor

Conf. dr.
Kádár Edit

Cuantificarea
Obiectivului

2 protocoale de
colaborare

Cuantific
area
realizării
obiectivul
ui

Costuri
estimat
e

50%

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Fac

Prof. dr. Benő
Attila

30.
decembr
ie

Prodecan de
resort
Director de
departament

31. mai

-

Acordarea de burse de studiu, burse de
merit
acordarea de premii pentru lucrări
prezentate la colocviul studenţilor
3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

numărul studenţilor
premiaţi: 3.

Cuantificarea
Obiectivului

Creşterea vizbilităţii
naţionale şi
internaţionale a
membrilor
departamentelor

Participarea membrilor departamentului
la conferinţe naţionale şi internaţionale

4 conferinţe

Participarea la
programe de cercetări
ştiinţifice în
colaborarea cu
universităţi din
străinătate

Activităţi în cadrul următoarelor
proiecte:
1.Hungarian language in theory and
practice - Humboldt Universitat zu
Berlin - Central Projects
2. Predarea limbii maghiare în
condiţiile bilingvisimului cu
particaparea specialiştilor din
universităţie din Ungaria, Slovacia,

2 colaborări

100%

300
RON

300
RON

Cuantificarea Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului

Fac.

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Conf. dr.
Kádár Edit
Lect. dr.
Németh
Boglárka
Conf.
dr.Fazakas
Emese

15. iulie

extrabugetare
100%

1600

2000

100%

3000

3000
Surse
extrabugetare

Conf. dr.
Kádár Edit

15
decembrie
.
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Serbia, Slovenia, România
Organizarea unei
conferinţe
internaţionale
4. STUDENȚI
Obiectiv

Organizarea de
seminarii ştiinţifice cu
doctoranzii după
principiul
interdisciplinarităţii
Organizarea sesiunii de
comuncări ştiinţifice a
studenţilor
Continuarea cercului
lingvistic

Organizarea conferinţei despre contacte
lingvistice cu invitaţi din ţară şi din
străinătate

Cca. 30 participanţi

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Colaborarea cu Asociaţa Doctoranzilor
Maghiar din Romania

Cuantificarea
Obiectivului
Participare cu 2
doctoranzi

Colaborarea cu Asociaţa Studenţilor
Maghiar din Romania

Participare cu 9 studenţi

Popularizarea cercului şi atragerea
studenţilor

Atragera a circa 7
studenţi interesaţi de
lingvistică

6. MANAGEMENT
Obiectiv
Folosirea eficientă a
resurselor umane

Fundraising

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
încărcarea unor norme didactice cu număr
de ore mărit faţă de minimul orelor
obligatorii

Cuantificarea
Obiectivului
Redirecţionarea 2%
din taxe în folosul
invăţământului

Cuantificarea
Obiectivului
8 norme în statul de
funcţii

3000

4000

Prof. dr.
Benő Attila

30
noiembrie

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Surse
extrabugetare

Prof. dr.
Benő Attila

31. mai

Surse
extrabugetare

Cuantificarea Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului
100%

100%

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Colaborarea cu Fundatia
Alma Mater Napociensis

Cca. 45
participanţi

70%

2500
RON

1500
RON
1400
RON

1200

1500

Surse
extrabugetare

1200

Surse externe

Cuantificarea Costuri Costuri
Sursă
realizării
estimate realizate
finanţare
obiectivului
50%

200
RON

Cuantificarea Costuri
realizării
estimate
obiectivului
100%

-

100
RON

Costuri
realizate

-

Surse
externe

Sursă
finanţare
Fac.

Lect. dr.
Németh
Boglárka
Asist. dr.
Dimény
Hajnalka

15. iunie
Permanent

Responsabil

Termen

Prof. dr. Benő
Attila

25. mai

Responsabil

Termen

Prof. dr.
Benő Attila

1.martie
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Dezvoltarea
infrastructurii

dotare cu mijloace eletrotehnice

1 calculator

0%

1200

Creşterea
calificării Participare doctoranzilor în activităţile 3 seminari conduse de
profesionale
didactice şi de cercetare
doctoranzi
Evaluare colegială
Analizarea activităţii colegilor
2 colegi evaluaţi

100%
100%

Discutarea şi
Armonizarea programelor de studii,
modificarea planurilor
comasarea disciplinelor comune
de învăţământ
7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

2 planuri (Maghiară A
+ Maghiară Mono)

Participarea la
concursuri scolare
Participare în
programul Şcoala Atfel
la licee

2 colegi

membru în comisii

Cuantificarea
Obiectivului

100%

8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

-

100%

-

100%

400

Fac.
Fac.
Fac.

Sursă
finanţare
extrabugetar

400

2 colegi
100%

Cuantificarea
Obiectivului

Dezvoltarea sitelului
actualizare siteului departamentului,
facultăţii şi a
traducerea conţinuturilor pentru siteul
departamentului
facultăţii
Relaţii profesionale cu
Consultaţii, îndrumarea lucrării
licee prin îndrumarea
lucrărilor metodicoştiinţifice de gr. I.
9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

10 documente

Diversificarea relaţiilor
cu Univ. ELTE din
Budapesta, Univ. din
Debrecen şi Szeged

4 profesori visiting

Schimburi interuniversitare

100%

Cuantificarea Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului
50%

prelegeri, lămuriri despre înscriere la
universitate

-

Fac.

7 lucrări

450

extrabugetar

Cuantificarea Costuri Costuri
Sursă
realizării
estimate realizate
finanţare
obiectivului
100%
Fac.
100%
-

Cuantificarea
Obiectivului

-

Fac.

Cuantificarea Costuri Costuri
Sursă
realizării
estimate realizate
finanţare
obiectivului
Fac.,
125%
surse
externe

Prof. dr.
Benő Attila
Prof. dr.
Benő Attila
Prof. dr.
Benő Attila

2.
decembrie

31. mai

Prof. dr.
Benő Attila

31. martie

Responsabil

Termen

Conf. dr.
Kádár Edit
Asist. drd.
Dimény
Hajnalka

21.
decembrie

Responsabil

Termen

Lingvay
Julianna

15.
decembrie

Lect. dr.
Csomortáni
Magdolna

31. august

Responsabil

Termen

Conf. dr.
Fazakas
Emese Lect. dr.

31. mai

Permanent

22

(Ungaria)
Schimburi Erasmus cu
universităţi din
Budapesta şi Szeged.

Mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice

2 mobilităţi

100%

-

UE

Zsemlyei
Borbála
Prof. dr.
Benő Attila

Permanent
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DEPARTAMENTUL DE ETNOGRAFIE ŞI ANTROPOLOGIE MAGHIARĂ

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului

2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv

Acţiuni
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni
Cuantificarea
preconizate pentru
Obiectivului
îndeplinirea
obiectivului
Dezvoltarea materialelor
1 volum
didactice
Publicarea cursului
Antropologia
comunicării
Dezvoltarea și îmbogățirea
Completarea,
20-25 fişe de
procesului de învățământ
actualizarea și
discplină revizuite
dezvoltarea
cursurilor

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni
Cuantificarea

1 volum

Responsabil

Sursă
finanţare

Responsabil

Sursă
finanţare

Responsabil

AE Kriza J

Keszeg Vilmos

UBB

Szabó Á. Töhötöm

Sursă

Responsabil

5000
3000

25 fişe de discplină
revizuite

-

Cuantificarea

Sursă
finanţare

Costuri

Costuri
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Cunoştinţe de antropologie
vizuală, antrenarea
studenților în dezbateri
publice

preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Desfășurarea unui
seminar deschis sub
forma unui club de
filme documentare
și antropologice
îmbinate cu discuţii
publice

Obiectivului

realizării
obiectivului

14 proiecții urmate de
discuții cu
participarea a câte 20
studenți

12 proiecții realizate

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni
Cuantificarea
preconizate pentru
Obiectivului
îndeplinirea
obiectivului
Deplasări în diferite
zone etnografice din realizarea unui număr
Transilvania
Practică de teren
de interviuri tematice
(anul I şi II: 12
semistructurate
studenţi)
Dezvoltarea capacităților
Organizarea unui
Proiecții de filme
organizatorice
festival de filme
timp de 3 zile cu
despre romi cu
participarea a 90 de
participarea
persoane
studenților de la
masterat
Cunoaşterea zonelor
Excursie de studiu.
cca 10 studenți
etnografice din zona
participanți
Bacăului (ceangăii din
Moldova)

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv

Acţiuni

Cuantificarea

Cuantificarea
realizării
obiectivului

realizate

finanţare

2800

2800

Fundația
Communitas,
Fundația
Tranzit

Könczei Csilla

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

1200 RON

1100

personale

Czégényi Dóra

1500

1500

Fundația
Communitas,
Fundația
Tranzit

Könczei Csilla

100 RON
/persoană

100
ron/persoană

Surse proprii

Tánczos Vilmos

Costuri

Costuri

Sursă

Responsabil

estimate

20 interviuri
realizate

3 zile proiecții

10 studenți

Cuantificarea

25

Cercetare (etnobotanică și
etnofarmacobotanică)

Cercetare

Cercetare de teren,
experimentarea metodelor de
cercetare

Cunoașterea și interpretarea
reprezentărilor vizuale
contemporane
Cercetarea teoretică a
analogiilor dintre limbajul
verbal și dans din perspectiva
fonologiei emergente

preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Colectare de date
etnobotanice
(în primul an: 20-20
de zile pe teren)
în două locații din
județul Harghita
(Aldea și
Comănești,
România).
Istorii familiale

Consultații și
cercetare de teren pe
tema legăturii dintre
structura
comunităților
regionale și cultura
dansului în zona
Clujului și a
Târnavelor
Analiza de conținut
a unor corpusuri de
fotografii de către
studenți
Aplicarea
experimentală a
unor teorii
lingvistice
contemporane
asupra unor
performance-uri
concrete de dans

Obiectivului

realizării
obiectivului

realizarea unui număr
de interviuri
semistructurate;
transportul tuturor
probelor prelevate și
prepararea histologică
a acestora; întocmirea
unei baze de date
Executarea
interviurilor

interviuri

2 studenți x
consultații x deplasări
pe teren x prelucrarea
datelor

Redactarea a cca 15
lucrări științifice de
către studenți
Redactarea unei
lucrări știițifice, 1
participare la
conferință
internațională

Interviuri

estimate

realizate

finanţare

100000 Ft
(cca 1500
RON)

1000 ron

grant OTKA,
nr. 127944

Czégényi Dóra

200 lei

200

Surse proprii

Keszeg Vilmos

2000 RON

1500

deplasări

10 lucrări

0

Könczei Csilla

Könczei Csilla
-

1 participare

surse proprii

-

8000 RON

Könczei Csilla

7000 ron

surse proprii,
granturi
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Digitalizarea arhivelor
private in satele din Jud.
Bacau si Covasna

Deplasare in teren,
cercetare si
documentare

Participa 10 studenti
BA

Cunoasterea zonelor
etnografice din Secuime

Cercetare de teren

Participa 8 studenti
MA

Cercetare de teren în
domeniul economiei rurale

Cercetare de teren

Prelucrarea datelor de teren

Cercetare

Attempts of
Institutionalization
of Ethnic Economy
among the
Hungarians in
Transylvania and
Slovakia, OTKA
FK125276
Traditii religioase,
viata cotidiana a
membrilor
confraternitatilor,
viata preotilor –
abordare din
pespectiva microistoriei
(Prelucrarefotografii
)
Traditii religioase,
viata cotidiana a
membrilor
confraternitatilor,
viata preotilor –
abordare din
pespectiva microistoriei (3700 de
documente scrise
(scrisori, note, etc.)
Sociatatea pe

9 studenți

6000 RON

4500

Fundatia
Communitas

6 studenți

Pozsony Ferenc

Pozsony Ferenc
5.000

3500

MTA

3.000 RON

2800

OTKA
FK125276

Szabó Á. Töhötom

-

Surse proprii

Szikszai Mária

-

Surse proprii

Szikszai Mária

-

Surse proprii

Szikszai Mária

10 interviuri

Interviuri şi observaţie
participativă
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Cercetare de teren

4. STUDENȚI
Obiectiv

Cercetare pe teren

Cercetare pe teren

Implicarea studenţilor în
activităţile departamentului

Organizarea sesiunii
stiintifice a doctoranzilor
Implicarea studenților în
munca de arhivare

platformele digitale
(elaborarea unor
studii de caz)
Religiozitate
populară la ceangăii
din Moldova

Acţiuni
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Organizarea unei
deplasări în comuna
Poiana-Turda, cu
studenţii dina nul II.
Organizarea unei
deplasări în satul
Chesău, cu studenţii
dina nul I.
Conferinta cu
tematica: Istoria
cercetarii
etnografice
maghiare din
Transulvania
Conferinta de
comunicari
Vizionarea unor
filme documentare,
documentare asupra
lor, întocmirea
fișelor de arhivare și
scrierea unor
synopsisuri

Arhivare.

Cuantificarea
Obiectivului

1 deplasare

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costuri
estimate

1 deplasare

Surse proprii

Tánczos Vilmos

Sursă
finanţare

Responsabil

100

Surse proprii

Keszeg Vilmos

Keszeg Vilmos

Costuri
realizate

100 lei

1 deplasare

25 doctoranzi
arhivarea a 14 filme,
întocmirea a 14 fișe

1 deplasare

200 lei

200

Surse proprii

realizată

1000 lei

2000

Asociaţia
Etnografică
Kriza Janos

22 doctoranzi

1000 lei

1500

14 filme / 14 fișe

280 RON

320 ron

Societatea
Bolyai
Fundația
Tranzit

Keszeg Vilmos

Keszeg Vilmos
Könczei Csilla
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Transfer de cunostinte

Prezentarea traditiior
regionale
Prezentarea traditiilor
regionale
Cunoasterea zonelor
etnografice
Cunoasterea zonelor
etnografice
Diseminarea principiilor
antropologice în rândul
liceenilor

Asigurarea posibilităţilor de
publicare pentru studenţi

Schimb de
experienta cu
studentii de la
Universitatea
Debrecen, Ungaria
Expozitia tematica:
mobilierul pictat
Expozitia tematica:
covoare tesute de
lana
Excursie de studiu
in judetul Salaj
Excursie de studiu
la Negreni-Ciucea
Workshop cu
studenţii
departamentului
împreună cu liceeni
din oraşe din
Transilvania
Recenzarea a 15 de
volume etnografice
în revista Erdélyi
Múzeum 2019/2. de
studenți și
doctoranzi îndrumare, redactare

10 studenti BA

10 studenți

5000 RON

4000

Surse proprii
Pozsony Ferenc

10 studenti BA

10 studenți

3000 RON

2500

BGA

8 studenti MA

8 studențo

3000 RON

2000

BGA

Pozsony Ferenc
Pozosny Ferenc

16 studenti BA

10 studenți

3000 RON

2500

Surse proprii

8 studenti

12 studenți

2000 RON

1200

Surse proprii

3 întâlniri

3 întâlniri

5.000

7000

As. KABMTA

15 recenzii

18 recenzii

Pozsony Ferenc
Pozsony Ferenc
Szikszai Mária

Tánczos Vilmos

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv

Facilitarea stabilirii unor

Acţiuni
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Participarea

Cuantificarea
Obiectivului
2 participări ai

Cuantificarea
realizării
obiectivului
2 participări, 5

Costuri
estimate

Costuri
realizate

500 RON

500

Sursă
finanţare
Fundația

Responsabil
Könczei Csilla
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legături ale departamentului
și ale studenților cu
societatea civilă

colegilor invitați și a
studenților la
activitățile culturale
ale unor organizații
non-guvernamentale
Întâlnire şi discuţii
cu decidenţi şi
factori politici local
pentru diseminarea
rezultatelor
proiectului
Echilibrul creează
frumosul - Strategii
pentru
sustenabilitate în
sudul Transilvaniei

profesorilor invitați,
participarea a 5
studenți în calitate de
voluntari

studenți

1 întâlnire +
distribuire materiale
printate

1 întâlnire

Cuantificarea
Obiectivului

Publicare volume in colectia
Oameni si contexte

Acţiuni
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Conferinta cu
tematica: Istoria
cercetarii
etnografice
maghiare din
Transilvania
Redactare si
publicare de volume

Publicarea volumului de
studii al doctoranzilor
Publicarea volumului
conferintei Istoria cercetarii

Redactarea si
publicare de volum
Redactarea si
publicare de volum

Sensibilizarea societăţii faţă
de problemele sustenabilităţii

6. MANAGEMENT
Obiectiv

Conferinţă

30 expuneri

1-2 volume

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Tranzit

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Proiectul
Univ.
Leuphana

Szabó Á. Töhötöm

Sursă
finanţare

Responsabil

Asociatia
Etnografica
Kriza Janos

Keszeg Vilmos

28 expuneri
2000 lei

2500

3000 lei

3500

3000 lei

3000

3000 lei

3000

1 volum

1 volum

1 volum

1 volum

1 volum

Societatea
Muzeului
Ardelean
Societatea
Bolyai
Asociatia
Etnografica

Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
Keszeg Vilmos
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etnografice maghiare din
Transilvania
Implicarea departamentului
în proiecte culturale în
calitate de partener

Publicare volumului de
conferință „Mágia, ima,
misztika. Tanulmányok a
népi vallásosságról. ClujNapoca, Editura Societății
Muzeului Ardelean

Kriza Janos
Participare la
desfășurarea
activităților
preconizate în
aplicațiile
câștigătoare de
granturi în calitate
de partener

1 volum, cca 450
pagini

1 parteneriat
AFCN
Fundația
Tranzit

Acţiuni

6000

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Realizarea a unui
număr de cca 40 de
clipuri video selectate
din aprox. 10 filme

30 clipuri

Participa 10 studenti

10 studenți

Cuantificarea

Könczei Csilla

1 volum

Redactare

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Îmbogățirea procesului de
Selecționarea și
învățământ prin introducerea montarea unor
mijloacelor multimedia
fragmente din filme
documentare și
antropologice
Creşterea vizibilităţii
Construirea unei
departamentului prin acţiuni
baze digitale vizuale
colabo1rative cu parteneri
la Muzeul
Etnografic
Ceangaiesc din
Zabala
8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv

Participare la o
aplicație în calitate de
partener pt proiecte
culturale bianuale

Cuantificarea

Societatea
Muzeului
Ardelean

Tánczos Vilmos

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
estimate

Costuri
realizate

2000 RON

2000

Surse proprii

5000 RON

5000

MTA

Costuri

Costuri

Sursă

Könczei Csilla

Pozsony Ferenc

Responsabil
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Reînnoirea permanentă a
imaginni online a şcolii
doctorale
Antrenarea studenților în
realizarea materialelor promo
Întărirea relaţiilor cu
institutele din cadrul
Academiei Maghiare
Îmbunătăţirea comunicării
departamentului

preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Introducerea
informaţiilor noi pe
pagine web a şcolii
Realizarea unor
flyere de către
studenți
Prezentare de carti
la biblioteca
Academiei
Maghiare de Stiinte
Materiale pe
website şi cont fb al
departamentului

Obiectivului

In permanent

realizării
obiectivului

estimate

realizate

permanent
-

Realizarea a 14 buc.
de flyere în câte 20
exemplare
Prezentam 5 disertatii
PhD publicate recent

finanţare

-

12 flyere
280 RON

280

Fundația
Tranzit

20-25 apariții noi

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Könczei Csilla
Pozsony Ferenc

3 lansări

Minim 1 articol lunar
pe site şi pe contul fb

Keszeg Vilmos,
Benke Andras

1500

1200

1.000

1000

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Proprii

As. Etn.
Kriza János

Szabó Á. Töhötöm

Sursă
finanţare

Responsabil

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv

Lărgirea numărului
parteneriatelor Erasmus

Staff mobility – Tromso,
Norvegia

Acţiuni
preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
încheierea unui
acord de parteneriat
Erasmus cu Irish
World Academy of
Music & Dance,
University of
Limerick, Ireland.
Vizite
Cursuri pentru
studenţii de
antropologie

1 acord nou

1 acord nou

Könczei Csilla

Erasmus
-

5 ore / mobilitate

1 mobilitate
6.000 RON

7500

Fonduri
Erasmus
UBB

Szabó Á. Töhötöm
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DEPARTAMENTUL DE LIMBA SI LITERATURA ENGLEZĂ
1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Formarea de specialişti in
Dezvoltarea continuă a programului de studiu şi
compatibilizarea planurilor de învăţământ cu cele
domeniul anglisticii şi
din UE;
americanisticii, competitivi
Integrarea perspectivelor actuale în cercetarea
pe piata internationala a
literară şi lingvistică
muncii

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Modificarea conținuturilor
de predare la mai multe
discipline, nivel licență și
masterat - realizat
Introducere de cursuri noi
(1 curs SCB, 1 curs SIR)
Întreg
departamentul

Formarea de grupuri de studenți implicați în
cercetare pe lângă departament

Realizarea unui proces
instructiv atractiv modern,
fluid şi dinamic

Corelarea conţinutului cursurilor cu nivelul
pregătirii lor şi perfecţionarea sistemului de cursuri
practice şi opţionale introduse în anii trecuţi; axarea
mai pregnantă a acestor cursuri pe dezvoltarea de
competenţe lingvistice căutate de angajatori.

Promovarea unei cercetari
ştiinţifice de profil
competitivă pe plan national
şi international

Atragerea de granturi de către cadrele didactice şi
realizarea de contracte de cercetare, impulsionarea
activităţii de cercetare fundamentală şi aplicativă îm
domenii prioritare, propunerea de teme ce se înscriu
în cerinţele actuale

Nerealizat din lipsă de
fonduri

Sistemul de cursuri practice
Îmbunătățit
Accentuarea necesității
unei predări dinamice prin
procesele de evaluare
colegială, mentorat al
doctoranzilor care predau,
discuții în colectiv
Proiecte de cercetare
comună ale membrilor
departamentului – realizat
(în cadrul conferinței
Constructions of Identity

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Întreg
departamentul
Conf. dr. Rareş
Moldovan
Consiliul de
departament
Directorii de
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10, 1 volum publicat)
Nu au fost atrase granturi

Realizarea unui transfer de
cunoştinte de specialitate
spre comunitate şi mediul
academic

Valorificarea cercetării cadrelor didactice prin
editarea de cărţi şi cursuri universitare în edituri
recunoscute, prin publicarea de articole, prin
participarea la sesiuni ştiinţifice din ţară şi
străinătate, prin susţinerea de conferinţe sau de
seminarii pentru diseminarea rezultatelor cercetării.

centre de
cercetare
Lect. Dr. Erika
Mihalycsa

Publicații, participări la
conferințe
14 articole
ISI/WOS/Clarivate
Analytics ESCI/ Erih+/BDI
13 articole alte reviste
participări la conferințe
carte de autor
11 cărți/capitole sau studii
în volume
1 volum editate
1 conferință internațională
organizată – Constructions
of identity 10

Promovarea unui sistem de
conducere transparent şi
nediscriminatoriu al
departamentului, atît în
relaţia cu cadrele didactice,
cît şi cu studenţii

Organizarea periodică de şedinţe ale Consiliului de
departament;
Organizarea de reuniuni periodice ale
departamentului, consultarea (inclusiv on-line) a
cadrelor didactice în luarea deciziilor privind planul
de învăţămînt şi statele de funcţii;
Informarea sistematică a membrilor
departamentului cu privire la deciziile Consiliului
de Administraţie al facultăţii şi ale Consiliului
facultăţii;
Delegarea sarcinilor extradidactice din cadrul
departamentului în mod raţional şi echitabil la
fiecare membru al departamentului.

Ședințe de departament
organizate lunar și ori de
câte ori este nevoie
Consultare permanentă prin
e-mail privitor la decizii
Informare continuă a
departamentului realizată
Încredințarea sarcinilor în
mod echitabil și de comun
acord realizată.

Promovarea continuă a
respectului reciproc, a
principiilor eticii şi

Aplicarea regulamentului de funcţionare a
departamentului;
Respectarea deontologiei profesionale în redactarea

Nu au existat încălcări ale
regulamentului sau
deontologiei profesionale

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Întreg
departamentul

35000

Taxe
conferință
Fonduri
UBB 100

Aprox.
40000 lei

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Membrii
Consiliului de
departament

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Membrii
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deontologiei profesionale atât
în ceea ce priveşte relaţiile
dintre cadrele didactice, dar
şi între acestea şi studenţi

2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv

şi publicarea lucrărilor ştiinţifice.

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Îmbunătăţirea în continuare a curriculum-ului în
Dezvoltarea continua a
concordanţă cu practicile europene de referinţă,
planului de învăţămînt,
compatibilizarea acestuia cu conform declaratiei de la Bologna pentru ciclul
complet (licenţă, masterat, doctorat) şi în
planurile de învăţămînt din
concordanţă cu Legea Educaţiei Naţionale;
UE

Perfecţionarea fişelor
disciplinelor, includerea
evoluţiilor celor mai recente
din domeniile acoperite

Perfecţionarea planurilor
programelor graduale (master
şi doctorat)

Îmbunătăţirea în continuare a fişelor disciplinelor,
mai buna corelare a cursurilor/seminariilor şi
evitarea suprapunerilor cu alte discipline sau a
repetărilor inutile, diversificarea tipurilor de cursuri
pe discipline şi perfecţionarea alocării de credite
disciplinelor de studiu.
Perfecţionarea în continuare a masteratelor
departamentului în concordanţă cu exigenţele
cercetării ştiinţifice actuale;
Includerea studiilor de nivel master în sistemul
european de masterat în cotutelă, realizarea de noi
acorduri de colaborare pentru mobilităţi ale
studenţilor masteranzi în universităţi din Uniunea

1 caz special al unui
membru al departamentului
a fost discutat cu
reprezentanții Decanatului

Consiliului de
departament
Întreg
departamentul

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Cuantificarea
Obiectivului
Modificarea curriculumului conform noilor
standarde ARACIS efectuat
Re-acreditarea programelor
de studiu existente efectuat
Efectuat, fișele traduse și în
limba engleză

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Au fost introduse noi
cursuri masterale
Nu au fost realizate
doctorate sau masterate în
cotutelă

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Conf. dr. Dorin
Chira,
Conf. dr. Adrian
Papahagi

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Întreg
departamentul
Prof. dr. Mihaela
Mudure
Conf. Dr. Dorin
Chira
Conf. R.
Moldovan
Lect. Dr. Adriana
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Europeană, atragerea de masteranzi din state ale
Uniunii Europene sau din spaţiul euro-atlantic;
Consolidarea şi perfecţionarea disciplinelor din
cadrul şcolilor doctorale susţinute de membrii
departamentului şi dezvoltarea sistemului de
doctorate in cotutelă, astfel încît doctoranzii să
poată efectua stagii de cercetare în două universităţi
din ţară sau în universităţi din străinătate; atragerea
de doctoranzi străini.
Dezvoltarea ofertei de studii
nivel master

Reînfiinţarea programului de master de studii
americane: demararea procedurilor, căutarea de
parteneri interni şi externi.

Acoperirea tuturor disciplinelor proprii cu material
didactic (cursuri, suporturi de curs, studii de caz,
etc.) la toate ciclurile de învăţământ; aducerea la zi
a celor existente;
Realizarea unei progresii mai bune a pregătirii
lingvistice a studenţilor prin corelarea conţinutului
cursurilor practice cu nivelul pregătirii lor şi
perfecţionarea sistemului de cursuri practice
introduse în anul 2012-2013; axarea mai pregnantă
a cursurilor practice pe dezvoltarea de competenţe
lingvistice căutate de angajatori;
Organizarea de cursuri de ridicare a nivelului de
competenţă în folosirea limbii engleze a studenţilor
cu probleme;
Orientarea în carieră a studenţilor, dezvoltarea, în
continuare, a sistemului tutorial, în conformitate cu
reglementările în vigoare.
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Implementarea unor tipuri de
învățare ne-tradițională
Implicarea studenților în activități culturale,
artistice, științifice extracuriculare, piese de teatru
Ridicarea nivelului de
pregătire al studenţilor

Todea

Dosar finalizat, obiectiv
nerealizat datorită
întârzierea în definirea
criteriilor privind
înființarea de noi masterate
la nivelul UBB
Realizat

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Prof. Dr. Mihaela
Mudure

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Lect. dr. Adriana
Todea,
Titularii de
cursuri practice

Realizat

Nerealizat

Parțial realizat

Cuantificarea
Obiectivului
1 piesă de teatru cu
studenții – realizată

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Conf. dr. Adrian
Radu
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etc.

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Perfecţionarea practicii
Realizarea de contracte pentru desfăşurarea
profesionale a studenţilor în
practicii;
domeniul viitoarei lor
Îmbunătățirea sistemului de practică profesională și
profesii
practică pentru licență

Efectuarea practicii în cadrul
centrelor de cercetare
ştiinţifică a departamentului

Crearea în continuare de locuri de practică pentru
studenţi în cadrul centrelor de cercetare ale
departamentului (Centrul de Cercetare a
Romanului Britanic Contemporan, Institutul de
Pragmatici ale Comunicării, Centrul CODEX) şi la
revista Echinox

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Dezvoltarea cercetării
ştiinţifice a membrilor
departamentului

Angrenarea în cercetarea
ştiinţifică a studenţilor

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Identificarea domeniilor prioritare în cercetarea
fundamentală şi aplicativă, propunerea de teme ce
se înscriu în cerinţele actuale;
Atragerea, în continuare, de granturi de către
cadrele didactice şi realizarea de contracte de
cercetare;
Participarea membrilor departamentului în colective
mixte de cercetare (cu alte departamente şi facultăţi
în cadrul universităţii, sau în echipe din alte
universităţi din ţară sau din străinătate).
Cuprinderea studenţilor în activitatea centrelor de
cercetare ştiinţifică ale departamentului.

Cercuri de discuții Echinox,
muncă în redacția revistei realizat

Conf. dr. Rareș
Moldovan

Cuantificarea
Obiectivului
Nu au fost semnate
contracte noi
A fost îmbunătățit sistemul
de practică, în acord și cu
modificările la nivel de
facultate
Realizat

Costuri
estimate

Cuantificarea
Obiectivului
Conferința Constructions
of Identity 1 - realizat

Costuri
estimate

Nu au fost atrase granturi
noi de către departament
Membri ai departamentului
au participat la proiecte
comune, atât la nivel
interdepartamental, cât și în
colaborare cu universități
din străinătate
Nerealizat din lipsă de
fonduri

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Conf. dr. Dorin
Chira
Asist dr. Alina
Oltean Cîmpean
Directorii de
centre – prof. dr.
Ştefan Oltean,
Lect. Dr. Erika
Mihalycsa
Conf. dr. Adrian
Papahagi

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Directorii
unităţilor de
cercetare, întreg
departamentul

Directorii
centrelor de
cercetare
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ştiinţifică
.
Diseminarea rezultatelor
cercetării ştiinţifice proprii

Vizibilitate internaţională

4. STUDENȚI
Obiectiv
Promovarea unor relaţii
bazate pe respect şi pe
principiile eticii şi
deontologiei profesionale
între cadrele didactice şi
studenţi

Valorificarea cercetării cadrelor didactice prin
editarea de cărţi şi cursuri universitare în edituri
recunoscute, prin publicarea de articole, prin
susţinerea de conferinţe, prin participarea la sesiuni
ştiinţifice din ţară şi străinătate;
Îmbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice şi creşterea
numărului de publicaţii în reviste ştiinţifice
internaţionale şi reviste cu grad mare de impact
(ISI, ERIH), continuarea publicării în revista
STUDIA a unor articole de înalt nivel calitativ;
Organizarea periodică de seminarii ştiinţifice şi de
sesiuni ştiinţifice de profil, cu invitaţi de la alte
departamente din ţară şi străinătate;
Organizarea de sesiuni ale cercurilor ştiinţifice
studenţeşti şi sprijinirea participării la acestea a
studenţilor din toate ciclurile de învăţămînt
universitar (licenţă, masterat, doctorat);
Sprijinirea activităţii de cercetare în cadrul
unităţilor de cercetare ale departamentului (Centrul
de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan,
Institutul de Pragmatici ale Comunicării, Centrul de
Cercetare a Manuscriselor etc.); organizarea de
sesiuni ştiinţifice prin intermediul acestora.

Realizat,
Vezi mai sus

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Directorii
unităţilor de
cercetare, întreg
departamentul
Prof.dr. M.
Mudure
Lect. dr. A. Todea

Sprijinirea membrilor departamentului în
participarea la conferinţe în străinătate

Realizat – a crescut
vizibilitatea internațională a
departamentului

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Aplicarea regulamentului de funcţionare a
departamentului;
Respectarea confidenţialităţii în relaţiile care
privesc prestaţia profesională a studenţilor;

Cuantificarea
Obiectivului
Realizat
Realizat

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Consiliul
departamentului
Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Conf. dr. Dorin
Chira
Membrii
Consiliului de
departament
Întreg
38

departamentul
Consultarea studenţilor în
probleme ce privesc procesul
instructiv-educaţional

Participarea reprezentanţilor studenţilor la şedinţele
de departament;
Întîlniri periodice ale tutorilor de ani cu
reprezentanţii studenţilor şi cu grupele de studentţi;
Consultarea studenţilor (inclusiv on-line) înainte de
luarea deciziilor care îi privesc în mod direct

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Legătura cu mediul de
Încheierea de contracte pentru practica profesională
afaceri
a studenţilor cu firme interesate (traducere,
redactare de materiale în limba engleză etc.)
6. MANAGEMENT
Obiectiv
Îmbunătăţirea situaţiei
financiare a departamentului,
gestiunea judicioasă a
fondurilor
Selecţionarea atentă a
personalului didactic,
continuarea procesului de
întinerire a personalului
departamentului prin crearea
de posturi vacante şi
scoaterea lor la concurs în
condiţiile pensionării
cadrelor didactice,
promovarea cadrelor
didactice
Stimularea
membrilor
catedrei în vederea abilitării
în condiţiile legii

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Evidenţa clară a fondurilor departamentului
Implicarea studenţilor doctoranzi în predarea de
seminarii şi cursuri practice în regim fără plată;
Renunţarea la cursurile opţionale cu un număr mic
de studenţi.

Nerealizat

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Membrii
Consiliului de
departament
Tutorii de ani

Realizat
Parțial realizat

Cuantificarea
Obiectivului
Nerealizat

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Conf. dr. Dorin
Chira

Cuantificarea
Obiectivului
Realizat (pentru fondurile
conferinței Constructions of
Identity)
Realizat

Realizat
Analiza acoperirii normelor din statele de funcţii;
Realizat
Scoatere la concurs a unor posturi necesare, în
special
de
asistent
pentru
întinerirea Parțial realizat, postul de
departamentului
lector (lingv.) a fost ocupat,
postul de conferențiar nu a
fost aprobat din lipsă de
fonduri

Implicarea cadrelor didactice cu merite în cercetare
în comisiile de îndrumare a doctoranzilor şi în Nu au fost depuse dosare
comisii de susţinere a tezelor la doctorat;
de abilitare. Motivele:

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Consiliul
Departamentulu
i Conducătorii
de doctorat
Conf. dr. Rareş
Moldovan
Întreg
departamentul

Conducătorii de
doctorat
Întreg
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Susţinerea eforturilor acestora de a-şi redacta şi grilele de punctaj, condițiile
finaliza teza de abilitare
financiare
Evaluarea
periodică
a
corpului profesoral, creşterea
continuă a nivelului calitativ
al pregătirii profesionale a
cadrelor didactice

Autoevaluarea şi evaluarea în continuare a
personalului didactic:
Evaluare de către directorul de departament
Evaluare intercolegială
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Dotare modernă a
Achiziționarea unui laptop
departamentului
Transformarea sălii M7 într-o sală de curs modernă,
dotată cu computer, proiector, acces internet

departamentul

Parțial
realizat,
există
deficiențe la programul de
evaluare de către studenți,
număr redus de evaluări

Cuantificarea
Obiectivului
Nerealizat; lipsă fonduri

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Întreg
departamentul

Costuri
estimate
2000
RON

Sursă
finanţare

Promovarea activităţilor
departamentului

Promovarea ofertei de
programe a departamentului

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Lansarea și întreținerea noului site
Folosirea eficientă a paginii de Facebook a
departamentului

Cuantificarea
Obiectivului
Realizat

Lansarea site-ului conferinței Constructions of
Identity

Realizat

Vizite în licee, Ziua porţilor deschise, asistarea la
cursuri a elevilor

Realizat în cadrul
programelor la nivel de
facultate

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului
Continuarea colaborării cu
Evidenţa acordurilor existente, reînnoirea celor care Realizat,
reînnoirea
universităţile cu care avem
expiră;
acordului
cu
Trinity
semnate acorduri de
Contactarea universitaţilor cu care există relaţii de College Dublin

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Lect. dr Adriana
Todea

5000
RON
8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv

Responsabil

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Conf. dr. Adrian
Papahagi
Lect. dr. Petronia
Petrar
Asist. drd.
Alexandru
Ciorogar
Conf. dr. Dorin
Chira, alţi membri
ai
departamentului
Costuri
estimate

Sursă
finanţare
Fonduri
ERASMU
S

Responsabil
Prof.dr. Michaela
Mudure

Costuri
realizate

.
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colaborare, reînnoirea
acordurilor şi semnarea altor
acorduri, formarea unei reţele
de colaborare cu cât mai
multe facultăţi/universităţi
atât din Europa cât şi din
spaţiul extracomunitar
Creşterea numărului de
acorduri de cooperare
interdepartamentale cu
departamente din universităţi
străine

colaborare pe plan didactic şi ştiinţific;
Colaborarea cu CCI;
Invitarea universităţilor partenere la organizarea de
manifestări ştiinţifice
Promovaea departamentului în varii ocazii
(participări la conferinţe, reuniuni etc.)

Creşterea numărului de
mobilităţi ale cadrelor
didactice şi ale studenţilor la
Universităţi din ţările Uniunii
Europene

Creşterea numărului de acorduri;
Încurajarea participării studenţilor în mobilităţi;
Tutoriale avînd obiect selectarea cursurilor de către
studenţi, pe baza planurilor de învăţămînt ale
universităţilor partenere;
Recunoaşterea cursurilor urmate la universităţile
gazdă;
Selecţie după criterii strict profesionale a
studenţilor
Încurajarea participării studenţilor în mobilităţi;
Recomandarea de cursuri studenţilor aflaţi în
mobilitate în funcţie de interesele lor şi a nivelului
de pregătire a acestora;
Organizarea de cursuri de ridicare a nivelului
lingvistic al studenţii cu probleme, aflaţi în
mobilitate;
Activităţi tutoriale cu studenţii aflaţi în mobilitate

Consolidarea relaţiilor cu
universităţi
partenere
şi
încurajarea
acestora
să
trimită studenţi la studiu în
cadrul programelor Erasmus

Realizat

Buget
Fonduri
proprii

Manifestări
științifice
comune – realizat, 1
conferință internațională,
diverse vizite de predare și
prelegeri

Realizat – a crescut
numărul mobilităților
Fonduri
ERASMU
S, fonduri
proprii ale
membrilor

Realizat, au existat vizite
de
la
universitățile
partenere pe tot parcursul
anului (Trinity College,
Universitatea din Tarragona
etc.), precum și vizite la
acestea (Trinity College,
Univ. Perugia etc.)

Consolidarea relaţiilor cu Conferința Constructions of Identity 10D
Realizat
universităţi din străinătate Dezvoltarea relaţiei Fulbright în următorii ani, Parțial
realizat:
lector
prin
atragerea
unor invitarea altor tipuri de visiting scholar
Fulbright pentru anul 2019personalităţi ştiinţifice de
2020, există propuneri
mare prestigiu
pentru 2020-2021

Fonduri
ERASMU
S

Fonduri
proprii şi
de dezv.
Instituţiona
lă,
Fondurile
facultăţii

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Lect. Dr Petronia
Petrar

Prof.dr. Michaela
Mudure
Conf. dr. Rareş
Moldovan
Lect. Dr. Petronia
Petrar

Prof. dr. Mihaela
Mudure
Lect. Dr. Petronia
Petrar

Conf. dr. Rareş
Moldovan
Lect. Dr. Petronia
Petrar
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DEPARTAMENTUL DE LIMBA SI LITERATURA GERMANA

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
1 PO

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Realizarea evaluarii Planului
Operational DLLG si LSLG
(Linia de Studii in Limba
Germana) pe anul 2018
Realizarea Planului
Operational DLLG si LSLG
pe anul 2019

Analiza documentelor si a activitatilor propuse,
gradul de realizare a obiectivelor propuse

PO al
departamen
tului 2018

Discutii in cadrul departamentului si stabilirea
obiectivelor pentru anul 2019
Intocmirea PO si promovarea lui in cadrul
departamentului si al LSLG

2 PO

D. Vladu
Membrii dpt.

Elaborarea regulamentului,
organizare si functionare ȋn
cadrul LSLG, actualizarea lui

Colaborarea in echipa de lucru pt. elaborarea noului
Regulament de organizare si functionare a DLLG ȋn
cadrul LSLG

PO al
departamen
tului 2019
PO al
LSLG
Regulamen
t DLLG in
cadrul
LSLG

1
regulament

D. Vladu

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
2 planuri

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Asigurarea calitatii
programelor de studii

- Revizuirea planurilor de invatamant, corectarea
lor, introducerea lor pe platforma online
- Revizuirea fiselor disciplinelor in limba romana si
germana

Planuri
invatamant
BA- A si B,
MA

36+32+26
fise

Costuri
realizate

D. Vladu
Membrii dpt.

Costuri
estimate

Sursă
finanţare
Fonduri
proprii

Responsabil

D. Vladu/ U.
Wittstock

Costuri
realizate
65 lei

Membrii dpt.
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-Reacreditare BA-B si MA

- Revizuirea regulamentelor/cerintelor de admitere
licenta, masterat, doctorat
-Elaborarea statelor de functiuni noi pe 2019

Modernizarea formelor de
predare si de evaluare a
cunostintelor studentilor

Elaborare de lucrări, teste, suporturi de curs noi
(mai ales nivel incepatori)

Fise disc.
BA si MA
Dosare BA
si MA
Admitere
licenta,
masterat
Admitere
doctorat
State 2019

4 afise

Fonduri
proprii

Membrii depart.
F.
Schwantuschke/
M. BlumeGrandjean
A. Balogh

Implementarea programului DAAD „Dhoch3”

Atragerea de studenti la
DLLG si la LSLG

-Actualizarea materialelor promo ale dpt. si LSLG
- Organizarea in cadrul LSLG ” a “Universitatii
elevilor”

Flyere,
afise,
postari siteuri dpt. si
LSLG

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
40 flyere

2 cursuri
2 activitati a de limba
90 minute
germana

- Discutii cu elevii/profesorii liceelor la care se
efectueaza inspectii de grad didactic 1, 2
Perfecţionarea cadrelor

- Evaluare colocviu admitere grad did. 1

24 lei

2 state
functii

Lucrari,
realizat
teste,
suporturi de
curs

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL – LINIA GERMANĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificar
obiectivului
ea
Obiectivul
ui

D. Vladu/ E.
Codarcea
Membrii dept.
B. Bican
D. Vladu/ U.
Wittstock

3 actiuni
grad 1
1 actiune
grad 2
8 candidati

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB

D. Vladu/ U.
Wittstock

UBB,
sponsori,
DAAD,
Consulatul
German

D. Vladu/ L. Laza

Costuri
realizate

Membrii dpt.

A. Balogh
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didactice-lb germ. in
învăţământul preuniversitar

Internaționalizarea
invățământului

- Coordonare lucrari grad did. 1
- Inspectii in vederea obtinerii gradului did. 1
- Evaluare in vederea obtinerii gradului did. 2 și
pregătire pt. evaluare

- Derularea programelor Erasmus+ si CEEPUS
existente

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Eveniment cultural pentru
germanisti
Colaborare activa cu
studentii pe teme de cercetare

Manifestare culturală pt.
germaniști

Realizarea unei expozitii pe
tema „Viena la inceput de
secol 20” la Biblioteca
Austria
Concurs literar

Eveniment cultural: Educarea

Organizarea „Germanistik - und dann 2019?”
Workshop anual cu studenți anului III, antrenarea
competențelor științifice

6 lucrari
grad 1
5 inspectii
8 candidati
grad 2

10 acorduri
Erasmus+,
1 CEEPUS

11 acorduri
Erasmus+,
1 CEEPUS

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
20
participanti
10 studenti

30-40
participanti
10 studenți

Serata literara cu scriitoarea Anna Weidenholzer

20
participanti

Serata literara cu scriitorul Franz Hodjak / Thomas
Perle
Cercetare, Redactare, Prezentare

20
participanti
30
participanti

Elaborare în echipă de lucru al unui șir de exerciții
creative pentru studenții anului I de germană A și B
Organizarea „Adventstreffen 2018” in cadrul

Teste,
40 studenti
suporturi de
curs
10
30

Membrii dpt.
A. Szell

D. Vladu/ N. Tar/
R. Jakabhazi
Costuri
estimate

200 euro

Sursă
finanţare
DAAD

Responsabil

Costuri
realizate

F. Schwantuschke 200 euro
F.
Schwantuschke/
V. Zwing/ M.
Blume-Grandjean

Forumul
Cultural
Austriac
București
IKGS
München
UBB-linia
germana

V. Zwing

R. Jakabházi
L. Laza

200 euro

500 euro
1000 lei

N. Tar/ U.
Wittstock
sponsori

Membrii dpt.
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studentilor in spirit german

LSLG+ „Weihnachtstreffen 2018”

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Practica la biblioteca
departamentului

Ordonarea fondului bibliotecii pe rafturi
Digitalizarea catalogului

Practica profesionala

Coordonare si evaluare dosare anul II si III de
studiu
Intalniri cu reprezentanti ai firmelor germane/
austriece

Atragerea de parteneri
economici in segmentul
practicii profesionale

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv

Menţinerea unui grad înalt de
profesionalism al cadrelor
didactice

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Publicare studii/articole BDI

Coordonare si editare volum departament
„Klausenburger Beiträge zur Germanistik” KBG 8
(CNCS, B)

participanti

participanti

+LSLG

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Cuantifica
Costuri
rea
estimate
realizarii
obiectivul
ui
10 studenti, ordonare
sala 116
30 dosare

Sursă
finanţare
-

12 lucrari
BDI si
CNCS

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
15 lucrari

U. Wittstock
Membrii dpt.

Costuri
estimate

Cercetare,
redactare,
publicare

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Membrii dpt.

1 volum

3000 lei

Cercetare

Ca. 30004000
Euro

1 volum

Publicarea volumului critic de poezii al scriitorului
Wolf von Aichelburg

Costuri
realizate

L. Laza

3 intalniri:
EON,
Gutenberg,
Sykes
Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Responsabil

UBB,
Societatea
Germanistilo
r din
Romania

D. Vladu / L.
Laza/ V. Zwing

Institutul pt
istoria si
cultura
germanilor
din sud-estul
Europeide
pe langa

L. Laza

1500 lei
SGR
+150 lei
sponsoriz
ari

700 euro
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Publicare articol in enciclopedia online a
Institutului pt istoria si cultura germanilor din sudestul Europei pe langa Universitatea Muenchen
despre Scriitorul Wolf von Aichelburg

Coordonare volum științific derivat din proiect
cercetare

Cercetare,
redactare,
publicare

Univ.
München
Institutul pt
istoria si
cultura
germanilor
din sud-estul
Europei de
pe langa
Univ.
München

Cercetare,
redactare

Coordonare
volum in
curs de
publicare

L. Laza

R. Jakabházi

1000 euro
IKGS

V. Zwing
F. Schwantuschke

1750 euro

IKGS

Conferinta “Sprache Macht Dominanz”

16-18
participanti

Organizare Workshop metodologia predarii lb si lit
germ

Pregatire,
desfasurare, 12
moderare
participanti

Simpozion international „Admoni” pentru
doctoranzi in germanistica

40
participanti

30
participanti

DAAD

N. Tar, A. Balogh

Conferința internaționala aniversară „Germanistik
im Spiegel: Wege und Umwege einer
Wissenschaft”

20-25
paricipanti

25
participanti

UBB,
Forumul
Austriac

Vizibilizarea activitatii
stiintifice a departamentului

Participari active/cu prelegeri la simpozioane/
conferinte/ workshop-uri nationale /internationale

12
participari

D. Vladu, R.
Jakabházi, U.
Wittstock, V.
Zwing
Membrii dpt.

Stagiu de cercetare

Stagiu de cercetare la Institutul Brenner de pe langa
Universitatea Innsbruck

cercetare

14
participari
realizat

Univ.
Innsbruck

L. Laza

650 euro

Stagiu postdoctoral de cercetare cu bursă IKGS la

cercetare

realizat

IKGS

R. Jakabházi

1000 euro

Organizare de manifestari
stiintifice, simpozioane,
congrese, workshop-uri

15
participanti

15001600 euro

DAAD
Forumul
Austriac

L. Laza

600 Euro

2000 euro
500
euro+757
5 lei
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Proiect internațional de
cercetare

Proiect naţional de cercetare

4. STUDENȚI
Obiectiv

Colaborare activa cu
studentii pe teme de cercetare

Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din
Europa de Sud Est în cadrul Universităţii LudwigMaximilians din München, Germania
Continuarea participării in proiectul internațional
„Literarische Stätten in Südosteuropa. Das
multiethnische Kronstadt als literarischer
Erfahrungsraum in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts”. Proiect de cooperare cu Institutul
pentru Cultura și Istoria Germană din Europa de
Sud Est în cadrul Universităţii Ludwig-Maximilians
din München, Germania.
Demararea colaborarii ȋn proiectul PN-III-P4-IDPCCF-2016—0131 „Limba şi cultura germană ȋn
România (1918-1933). Realităţi ‚postimperiale’,
discurs public şi cȋmpuri culturale”

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

- Workshop anual de lingvistica

- Sesiunea de comunicari stiintifice a studentilor,
masteranzilor si drd.

Workshopu
ri,conferinț
e,
redactarea
unui volum
cuprinzând
rezultatele
cercetării
Workshopu
ri, ȋntâlniri
informale,
conferinţe,
prelucrare
de date;
organizare
echipa
UBB

50 %

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
3 cadre
didactice,
11 studenti

6 cadre
didactice +
20 studenti/
masteranzi/
drd.
5 studenti,
5
masteranzi

- Pregatire intensiva cu studentii pt. ex. licenta

IKGS

5 sedinte
de lucru, 6
stagii
cercetare in
tara si
strainatate

R. Jakabházi

aprox 10
000 euro
cercetare
925000
lei

Costuri
estimate

UEFISCDI

Sursă
finanţare
Fonduri
proprii

D. Vladu

Responsabil

D. Vladu/ A.
Széll/ E.
Codarcea

Costuri
realizate
300 lei

D. Vladu/ A.
Széll
12
participanti
Membrii depart.
25 studenti

25 studenti
- Activitate extracuriculara (cerc studentesc) cu
caracter permanent, organizata in parteneriat cu

10 studenti

MEN

2200 lei

12 studenti
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Facultatea de Litere, cu denumirea :
Deutschsprachige Erzählakademie (Academia de
povesti in limba germana)
Workshop “Kreatives Schreiben” cu studenții
anului III

Finalizare de teze de doctorat

Vizionarea unui spectacol de teatru cu studenții
Consultari frecvente in vederea finalizarii tezei

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Seara de lectura cu
Prezentare, moderare, traducere
scriitoarea austriaca Verena
Mermer
5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.1. MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Colaborarea cu firme straine

12 studenti
10-15
participanți

Organizarea de actiuni comune cu fostii studenti
care impartasesc actualilor studenti informatii
despre modalitati de reusita in cariera

Fonduri
proprii

20 studenti

R. Jakabházi

600 lei

25 studenți
R. Jakabházi
1 teza

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Cuantificar
ea
Obiectivul
ui

Colaborare cu Bosch, Herz, Sykes

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.2. RELAȚIA CU ALUMNI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Intalniri cu fosti studenti

A. Széll/ N. Tar

Cuantificar
ea
Obiectivul
ui

2 teze in
curs de
finalizare

A. Balogh

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui

Costuri
estimate

Obiectiv
amânat pe
2020

2000
Euro

Sursă
finanţare

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
Colaborari
in cadrul
LSLG

Costuri
estimate

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
3
absolventi
invitati la

Costuri
estimate

Forumul
Cultural
Austriac

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

L. Laza/ V.
Zwing

Responsabil

Costuri
realizate

Membrii dpt.

Sursă
finanţare

DAAD

Responsabil

Costuri
realizate

Membrii depart.
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„Germani
stik und
dann?”
5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.3. FUNDRAISING
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Atragerea de sponsori

Vizite de lucru la firme germane/ austriece

6. MANAGEMENT – 6.1. FINANCIAR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Atragerea de de sponsori

Cuantificar
ea
Obiectivul
ui

Cuantificar
ea
Obiectivul
ui

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
Sponsoriza
ri
materializa
te in afise,
consumabil
e

Costuri
estimate

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Membrii dpt.

Sursă
finanţare

Vizite de lucru la firme germane/ austriece

6. MANAGEMENT – 6.2. INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Imbogatirea fondului de
carte al bibliotecii
departamentului/ al facultatii

Donatie carte: introducerea in fondul bibliotecii

Dezvoltarea bazei materiale

Noi achizitii la obiecte de inventar/consumabile

Responsabil

Responsabil

Costuri
realizate

200 lei

Costuri
realizate

Membrii dpt.

Cuantificar
ea
Obiectivul
ui
20 volume

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
20 vol
DAAD, 20
vol OeAD,
fondul de
carte
Fassel ptr.
Fac. Litere
Intrarea in
gestiune

Costuri
estimate

1500 euro

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

DAAD,
OeAD

Membrii dpt.

1500 euro

PCCF1/2019
(dir. proiect

E. Codarcea/D.
Vladu

50000 lei
49

dpt. a 11
laptop-uri,
4
copiatoare,
2 aparate
foto, 1
tabla
interactiva,
4
videoproie
ctoare,
consumabil
e
6. MANAGEMENT – 6.3. RESURSE UMANE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Activare ȋn diverse comisii
de examinare

Concursuri pe posturi didactice univ.
Comisii doctorale la Litere
Comisii BA, MA, Drd la alte facultăţi

6. MANAGEMENT – 6.4. ASIGURAREA CALITĂȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Evaluarea colegiala
Colaborare cu alte institutii
de profil nationale /
internationale

Inspectii semestriale universitare
Colaborarea activa cu organizatii de profil / centre
de cercetare:IKGS, GGR, Jura Soyfer
Colaborarea cu Centrul de limbi moderne Alpha
(cursuri, teste)
7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificar
ea
obiectivulu
i
7
3
3

Cuantificar
ea
Obiectivul
ui
2 inspectii

R. Graef)UEFISCDI

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
7
7
5

Costuri
estimate

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
2 inspectii
realizat

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

Membrii dpt.

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate

D. Vladu
Membrii dpt.

realizat
E. Codarcea
Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Costuri
realizate
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Realizarea si intretinerea
paginii web a
departamentului

Actualizarea permanenta a paginii web: www.
germanistik.cluj.jimdo.com, accesarea ei prin
lett.ubbcluj.ro/departamente/

Digitalizarea catalogului
bibliotecii departamentului
8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv

Digitalizarea catalogului

Mediatizarea evenimentelor
la dpt.

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

Prezenta in massmedia

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

R. SántaJakabházi

Postari de
informatii,
programe,
noutati
Proces in
derulare

Cuantifica
rea
Obiectivul
ui

L. Laza

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
Interviu in
ADZ pe
11.12.2019

Costuri
estimate

Cuantifica
rea
realizarii
obiectivul
ui
Stagii de
cercetare

Costuri
estimate

Activare in proiect de
cercetare: Editarea critica a
poeziilor scriitorului de lb
germ Wolf von Aichelburg

Stagiu cercetare Innsbruck
Cercetare CNSAS Bucuresti
Cercetare, redactare, publicare

Eveniment cultural:
Prezentare carte

Serată literară cu autorul bavarez Harald Grill

25
participanți

Obiectiv
amanat pe
2020

Colocviu stiintific

Convergenţe culturale: Germanişti români ȋntâlnesc

12

25

Sursă
finanţare

Responsabil

.

Costuri
realizate

D. Vladu

Ca. 35004000
Euro

Sursă
finanţare

Responsabil

L. Laza
Institutul pt
istoria si
cultura
germanilor
din sud-estul
Europei pe
langa Univ.
Muenchen Si
Univ.
Innsbruck

Costuri
realizate
2000 euro
.

N. Tar

1600 lei

UBB

D. Vladu

1600 lei
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germanşti americani

Colaborare CEEPUS

Continuarea colaborării cu ţările partenere
CEEPUS ȋn activităţi de predare a lb. germ. ca
limba străină (DaF)

participanţi
străini (10
SUA, 2
Austria) +
12
participanţi
români
Ȋntâlnirea
reprezentan
ţilor ţărilor
partenere
(Ungaria,
Polonia,
Cehia,
Slovacia,
România,
Croaţia) la
Debrecen

participanti

Discutii
prin
mijloace
Skype

D. Vladu

150 Euro

CEEPUS
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DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI SLAVE
1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv

Dezvoltarea managementului
în cadrul departamentului

Continuarea colaborării,
comunicării cu conducerile
altor departamente, cu
decanatul, cu personalul
administrativ şi conducerea
UBB
Asigurarea transparenței
decizionale în departament

Menţinerea contactului cu
mass-media la manifestările
cultural-ştiinţifice ale
departamentului.

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Implicarea Consiliului
Departamentului, a cadrelor
didactice în procesul de luare a
deciziilor;
Atragerea de sponsorizări pentru
evenimente cultural-ştiinţifice,
pentru burse studenţi eminenţi.
Discuții, întâlniri în vederea
identificării necesităților de a
oferi programe de studiu
comune sau desfășurarea, în
colaborare, a unor evenimente.
Întâlniri, ședințe periodice ale
Consiliului departamentului/ ale
tuturor membrilor
departamentului.
Informarea, consultarea (și
electronic) a cadrelor didactice
din departament asupra
deciziilor luate în Consiliul
facultății
Colaborarea cu presa, cu TVR
Cluj – în emisiunile pentru
minorităţi şi în alte programe;
Publicații în revista „Curierul
ucrainean” despre activitățile
secției de ucraineană și ale
departamentului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului
-întâlniri periodice ale -au avut loc întâlniri
Cons. Departamentului
periodice ale Cons.
-găsirea
sponsorilor Depart.
pentru
evenimentele – pentru evenimentele
organizate
organizate sponsorul
-1 bursă specială
principal a fost UUR
-5
ședințe
de
Departament
- informarea permanentă
prin mail a membrilor
departamentului

-apariția organizatorilor
și a participanților
manifestărilor, a
editorilor vol. „Dialogul
slaviștilor la începutul
secolului al XXI-lea” în
emisiunea „Transilvania
Policromă”;
- apariții permanente în
„Curierul ucrainean”

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

sponsorizare
Katalin Balázs,
Ioan Herbil

-4
ședințe
de
departament
-informare prin e-mail
a cadrelor didactice
din
departament
(transmiterea sarcinilor
solicitate de către
facultate, universitate);
-ședințe ale cons.
Departamentului, de
câte ori a fost nevoie
în luarea deciziilor

UBB

Katalin Balázs
Ioan Herbil

-30-31 mai 2019 –
difuzarea la emisiunea
„Transilvania
Policromă” a unor
secvențe despre
Simpozionul
internațional org. de
Departamentul de
limbi și lit. slave,
UBB, Cluj-Napoca;
reportaje realizate cu
participanții

sponsorizare

Membrii
departamentului
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simpozionului;
-publicare permanentă
a 2 colegi de la spec.
ucr. în revistele
„Ecouri ucrainene” și
în „Curierul
ucrainean”
Colaborarea cu Centrul
Alpha din Facultatea de
Litere

Asigurarea, organizarea
cursurilor și a testărilor la
limbile rusă și ucraineană

-1 curs de limbă
rusă/semestru la Alpha;
-testări de competențe
lingvistice la limba rusă

Menţinerea permanentă a
relaţiei cu CCI

Colaborarea cu CCI în calitate
de referent pe spaţiul rusofon a
unui cadru didactic de la
Departament;
Asigurarea întreținerii relațiilor
cu partenerii din Rusia, Ucraina,
Georgia, Kazahstan;
Identificarea noilor parteneri din
Rusia
Asigure informarea facilă;
Reînnoirea permanentă a siteului departamentului în vederea
vizibilităţii naționale și
internaţionale

-încheiere acorduri noi

Actualizarea site-ului
departamentului

-15 testări periodice la
limba rusă (exam. oral
și scris) - în anul 2019

Alpha
(extrabugetar
)

Sanda
Misirianţu
Diana Tetean
Judit Bartalis

Realizat – menținerea
relațiilor cu
universități din Rusia,
Ucraina, Kazahstan,
Georgia

UBB

Judit Bartalis
Katalin Balázs

Realizat

UBB

Katalin Balázs
Ioan Herbil

-afișare evenimente

2. ÎNVĂŢĂMÂNT 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv

Actualizarea planurilor de
învățământ (Rusă și
Ucraineană) și a fișelor
disciplinelor potrivit
standardelor ARACIS

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Elaborarea noilor Planuri de
învățământ – nivel licență;
Elaborarea noilor fișe de
discipline în conformitate cu
Planurile de învățământ pentru
anul 2019-2021

Cuantificarea
Obiectivului
-2 planuri de
învățământ: la
Specializarea rusă și la
Specializ. ucraineană;
-fișe discipline la Ru A
și B; Ucr.A; Rusă
facultativ,
Ucr.facultativ, Polonă
facultativ – 54 fișe/dep.

Cuantificarea
realizării
obiectivului
Obiectiv realizat –
Planurile de înv. la
specializarea RU și
UCR au fost elaborate,
verificate, aprobate;
-toate fișele de
disciplină pentru
promoția 2019-2022
reînnoite și predate la

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Directorul de
departament
UBB
Membrii
departamentului
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termen
Stimularea interesului pentru
studierea limbilor slave;
oferte de cursuri pentru
studenţii UBB

Îmbunătăţirea procesului
didactic şi adaptarea lui la
necesităţile actuale

Organizarea şi coordonarea
cursurilor facultative de limba
rusă, ucraineană şi polonă (nivel
începător, intermediar),
menţinând oferta la toate
facultăţile din cadrul UBB,
inclusiv la Facultatea de Litere

Actualizarea conținutului
disciplinelor cu noile direcții
din literatura de specialitate,
reflecterea acesteia în fișele de
disciplină
Apropierea de practica limbii a
unor activități de la seminarii,
chiar și de la cursuri teoretice,
ţinând cont de predarea de la
nivel începător la secţiile rusă şi
ucraineană;

Stagii de predare, cercetare şi
învăţare în universităţi
partenere din străinătate

Mobilități ale cadrelor didactice
și ale studenţilor în străinătate
(pe baza acordurilor de
cooperare existente cu
universități din Rusia, Ucraina,
Bulgaria, Polonia, Ungaria).

Îmbunătățirea nivelului de
pregătire a studenților

Realizarea pregătirii lingvistice
mai bune a studenților de la cele
două specializări - rusă, ucr.
Intensificarea și accentuarea
rolului cursurilor practice în
dezvoltarea competențelor

- curs facultativ de
limbă rusă, polonă la
Fac. de Litere
- cursuri facultative de
lb. rusă, polonă la
facultățile din UBB (St.
Europene, FSEGA,
FSPAC, Business)

Obiectiv realizat –
cursurile facultative sau ținut de către
cadrele didactice
responsabile de
această activitate la
toate facultățile din
UBB inclusiv la
Fac.de Litere pentru
studenții de la alte
specializări decât rusa
sau ucraineana

UBB

Judit Bartalis
Cristina Silaghi
Diana Tetean
Malgorzata
Tomaszkiewicz

-ajustarea fișelor de
disciplină;
-schimbarea denumirii a
unui curs pr. la anul III
Ru (Analiză de text)

Obiectiv realizat –
fișele disciplinelor au
fost întocmite, a fost
schimbată denumirea
unui curs pr. la
specializarea Rusă

UBB

Membrii
departamentului

-mobilități outgoing:
-1 cadru didactic, 1
student;
- mobilități incoming
2 cadre didactice,
1student

-mobilități outgoing:
-1 student (Univ.
Sileziană, PL);mobilități incoming –
staff teaching
4 cadre didactice (3Polonia, 1-Bulgaria),
Obiectiv realizat:
-accentuarea cursurilor
practice; solicitarea
referatelor la unele
discipline; prezentări
power point, teme de
casă la cursuri

fonduri
Erasmus

Katalin Balázs
Judit Bartalis

UBB

Membrii
departamentului

teme; referate, proiecte
de seminarii;
-creșterea nr. de ore la
anul III, sem 1 – 1 oră
de seminar de limbă,
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lingvistice
Creșterea numărului orelor de
cursuri practice și al
seminariilor în noul plan de
învățământ
Creșterea ponderii pregătirii
individuale a studenților:
solicitări de teme de casă,
referate, proiecte etc. Aceste
solicitări vor fi notate în fișa
fiecărei discipline

sem 2 – 1 oră de
seminar de literatură
-afișarea orelor de
consultații pe cabinete/
site, primirea și
pregătirea studenților la
consultații

practice;
-consultații
săptămânale oferite de
cadrele didactice ale
departamentului

Încurajarea studenților să
participe la orele de consultații
în vederea diminuării pierderii
studenților de la an la altul prin
nepromovări de examene
2. ÎNVĂŢĂMÂNT 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv

Colaborare cu Centrul Alpha

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Curs intensiv de limba rusă

Cuantificarea
Obiectivului
1 grupă

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare
Alpha
(extrabugetar
)

Obiectiv nerealizat nu s-a constituit grupă

Responsabil
Sanda
Misirianțu

2. ÎNVĂŢĂMÂNT 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv

Organizarea practicii
profesionale a studenților de
la specializările Rusă și
Ucraineană

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Întocmirea convenției de
practică în vederea desfășurării
practicii profesionale a
studenților din anii II și III.

-coordonarea practicii
de către responsabilii de
la cele două specializări

Cuantificarea
realizării
obiectivului
Realizat –
profesională
desfășurat

practica
s-a

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

UBB,
extrabugetar

Judit Bartalis
Cristina Silaghi

Asigurarea locurilor de practică
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Identificarea noilor parteneri

pentru studenți la Centrul
Cultural Rus din UBB și la
Biblioteca secției de ucraineană
a departamentului.

-28 de ore/semestru

Încheierea contractului de
practică cu Uniunea
Ucrainenilor din România
pentru studenții de la
specializarea ucraineană a
departamentului

-1 contract

- S-au încheiat 2
contracte de practică:
cu Parohia ortodoxă
„Sfinții Părinți
Ioachim și Ana” și cu
„Sfântul Mina”

extrabugetar

Sanda
Misirianțu
Cristina Silaghi

Sursă de
finanțare

Responsabil

extrabugetar

Membrii
departamentului

Surse
extrabugetare

Membrii
departamentului

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Creşterea
numărului
publicații ştiinţifice

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
de Publicarea de către fiecare
membru al departamentului a
câte un articol în volumul editat
de departament (volumul apare
la o editură recunoscută CNCS);
Publicare studii, articole în alte
volume, reviste CNCS
Realizarea de cărți și
monografii la edituri de
prestigiu din țară.

Vizibilitatea naţională şi Creşterea numărului de
internaţională a membrilor publicaţii în reviste ştiinţifice
internaţionale şi reviste cu grad
departamentului.
mare de impact (ISI, ERIH).
Participarea membrilor
departamentului cu comunicări
şi prezentări la manifestările
ştiinţifice din ţară şi din
străinătate (Cluj-Napoca,
București, Cernăuţi, Kiev,
Cracovia).

Cuantificarea
Obiectivului
-articole, studii în
volumul „Dialogul
slaviștilor...” și în alte
reviste, volume;
- publicare cărți

-2 articole ISI;
- comunicări la
manifestările organizate
de către departament (în
octombrie și
decembrie);
-1 participare cu
comunicare la Cracovia;
1 la București; 2- Kiev

Cuantificarea
realizării
obiectivului
Obiectiv realizat.
-S-a publicat 1 articol
de către fiecare
membru al
departamentului în vol.
„Dialogul
slaviștilor…” editat de
departament
-1 volum cu lucrările
Simpozionului
din
mai 2018;
-2 cărți publicate
-participare cu
comunicări a fiecărui
membru al
departamentului la
simpozionul „100 de
ani de slavistică”, Cluj,
mai 2019;
- comunicare la
Moscova (Judit
Bartalis), Kiev (Ioan
Herbil)

Costuri
estimate

în curs de
estimare

nedetermi
nate în
prezent

Costuri
realizate
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Organizare
manifestări
cultural-științifice de către
secţia
ucraineană
a
Departamentului

Sărbătorile de iarnă pe stil -1 manifestare
vechi la ucraineni: Crăciunul,
Anul Nou, Boboteaza (analiză şi
evocare)
Popularizarea limbii, literaturii -1 manifestare și a culturii ucrainene: Ziua
internaţională a limbii materne
205 ani de la naşterea poetului -1 manifestare
Taras H. Şevcenko (1814-1861)

Simpozion
internațional
Două
decenii
de
la
înființarea
specializării
Limba
și
Literatura
ucraineană de la UBB ClujNapoca

Seminar de cercetare

Literatura
și
publicistica
ucrainenilor din România.
Întâlnire
cu
scriitori,
traducători
și
jurnaliști
ucraineni
170 de ani de la nașterea
prozatorului și dramaturgului
Panas Myrnyi (1849-1920)
155 de ani de la nașterea
scriitorului și jurnalistului
Mychailo Koțiubynskyi (18641913)
-întocmirea programului;
invitarea participanţilor din ţară
şi din străinătate (Ucraina,
Federaţia Rusă, Polonia, Rep.
Moldova, Ungaria); invitarea
reprezentanţilor oficiali de la
Ambasada Ucrainei în
România, de la Uniunea
Ucrainenilor din România
(UUR); identificarea
sponsorilor, partenerilor şi a
colaboratorilor manifestării

-1 manifestare

Organizarea unui seminar de
cercetare pe probleme de
lingvistică şi de traduceri

-1 seminar de cercetare
cu studenții

-1 manifestare

-1 manifestare

Realizat- evenimentul
s-a ținut în ianuarie
2019

în curs de
estimare

extrabugetar

Ioan Herbil
Mihaela Herbil

în curs de
estimare

extrabugetar

Ioan Herbil
Mihaela Herbil

în curs de
estimare

extrabugetar

Mihaela Herbil
Ioan Herbil

Realizat- evenimentul
a avut loc în aprilie
2019

extrabugetar

Mihaela Herbil
Ioan Herbil

Realizat- evenimentul
a avut loc în mai 2019

extrabugetar

Mihaela Herbil
Ioan Herbil

Realizat- evenimentul
a avut loc în iunie
2019

extrabugetar

Mihaela Herbil
Ioan Herbil

extrabugetar

Ioan Herbil
Mihaela Herbil

extrabugetar

Sanda
Misirianțu
Cristina Silaghi

Realizat- evenimentul
a avut loc în februarie
2019
Realizat- evenimentul
a avut loc în martie
2019

-1 manifestare cu
participare
internațională
- 45-50 participanți;
-2 evenimente culturale
Obiectiv nerealizat în
2019.
Simpozionul se va ține
în mai 2020

Obiectiv realizat
noiembrie 2019

în curs de
estimare

în în curs de
estimare
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specializate
Slavistica clujeană - 100 de Organizarea unui Simpozion
ani de la înființare – național cu participare
internațională
simpozion
-expoziție, eveniment cultural

Atelier de traduceri

Editare cărți, caiete de
seminarii

Publicații studii, articole

Katalin Balázs
-simpozion

Workshop
cu
participarea -1 workshop
membrilor departamentului, a
studenţilor
celor
două
specializări şi a foştilor studenţi
Seminarii de cultură și
literatură rusă
Fonemul în lingvistica rusă
Jurnal de război (coautor)
Frazeologia limbii ruse
Onomastica ucraineană
Caiet de lucru de gramatică
pentru studenții anului I care
studiază limba ucraineană la
nivel începător
Publicarea unor articole pe teme
de literatură, cultură și
civilizație rusă/ucraineană;
lingvistică, teoria și practica
traducerii, dialectologie,
onomastică

Obiectiv realizat –
Simpozionul „100 de
ani de slavistică la
Cluj” a avut loc în 3031 mai 2019, organizat
de Departamentul de
limbi și literaturi slave
Obiectiv nerealizat

extrabugetar

în curs de
estimare

extrabugetar

Katalin Balázs
Sanda
Misirianțu
Judit Bartalis

Sanda
Misirianțu

- cărți/caiete de lucru

-2 publicații/cadru
didactic

Obiectiv
realizat
parțial – au fost editate
2 cărți

10.000

extrabugetar

- publicații în vol.
Dialogul slaviştilor la
începutul secolului al
XXI-lea: Ioan Herbil,
Toponimul Rona și
alte nume topice
(proto)ucrainene din
jud. Maramureș;
Cristina Silaghi,
Particularități
tematice ale
proverbelor și
zicătorilor ucrainene;
Katalin Balázs,
Denumiri de păsări în
paremiologia rusă,

Nedeterm
inate în
prezent

extrabugetar

Judit Bartalis
Katalin Balázs
Ioan Herbil
Cristina Silaghi

Membrii
departamentului
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Publicarea volumului de la
simpozionul internaţional
organizat de departament în
mai 2018 – Dialogul
slaviştilor la începutul
secolului al XXI-lea

Adunarea materialelor
-1 volum cu lucrările
Redactarea
și
editarea simpozionului din mai
volumului (Anul VII/ nr.1, 2018
Editura Casa Cărții de Știință)

Publicarea volumului
simpozionului din oct. 2019 „Două decenii de la
înființarea specializării
Limba și Literatura
ucraineană de la UBB ClujNapoca”

Adunarea materialelor
-1 volum cu lucrările
Redactarea
și
editarea simpozionului din oct.
volumului
2019

română, maghiară;
Sanda Misirianțu,
Semantismul verbelor
rusești cu prefixul от(ото,-отъ-);
Judit Bartalis, Prin
ochii
contemporanului:
subiecte și motive din
perioada Glasnost’;
Diana Tetean, Motivul
visului în poezia rusă
sf. sec.XIX–încep. sec.
XX; Mihaela Herbil,
Germenii crizei
spirituale a lui N.
Gogol în
corespondența cu
prietenii
Obiectiv realizatvolumul cu lucrările
Simpozionului a fost
publicat (Dialogul
slaviștilor la începutul
secolului al XXI-lea,
Anul VII, nr.1/2019,
Editura Casa Cărții de
Știință, Eds. Katalin
Balázs, Ioan Herbil,
ISSN 2284-9270)

Obiectiv nerealizat

5.000

extrabugetar

Katalin Balázs
Ioan Herbil

5.000

extrabugetar

Ioan Herbil
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Sprijinirea activităţii de
cercetare în colaborare cu
Centrul Cultural Rus și cu
Centrul de limbă şi cultură
poloneză

Implicarea studenților în
activitatea de cercetare
științifică

Organizarea de sesiuni
ştiinţifice prin intermediul
acestor unităţi; implicarea
membrilor departamentului în
acţiuni organizate de către
aceste centre; identificarea unor
proiecte, contracte de cercetare
prin Fundaţia „Lumea Rusă”
(„Russkij Mir”).

-5 acțiuni comune prezentări prelegeri; seri
de filme rusești,
poloneze

Participarea studenților cu
comunicări la sesiunea
științifică a studenților
organizată în
facultate/departament

-participarea a unui
număr de 10-15 studenți
la sesiunea științifică a
studenților

Obiectiv realizat: la 1.500
CCR au avut loc lunar
acțiuni cu participarea
a cel puțin două cadre
didactice din depart.
(prezentări, aniversări,
serate
culturale
organizate pt. studenți
etc.), la fel, și la
Centrul de lb. polonă
s-au ținut evenimente
la care au participat
cadrele did. și studenții
secțiilor.
Obiectiv realizat: la
sesiunea științifică a
studenților, din 17 mai
2019, au participat cu
comunicări 22 de
studenți de la
specializarea Rusă

UBB,
extrabugetar
sponsorizare

Judit Bartalis
Diana Tetean
Malgorzata
Tomaszkiewicz

UBB,
extrabugetar

Membrii
departamentului

Sursă
finanţare

Responsabil

4. STUDENȚI
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Concentrare pe pregătirea
studenţilor

Adaptarea cursurilor în funcţie
de necesităţile actuale şi de
opţiunile studenţilor.
Realizarea unui dialog constant
cu studenţii în scopul
identificării posibilităților de
îmbunătățire a procesului de
învățământ.
Realizarea suporturilor de curs
corespunzătoare

Menţinerea contactelor

Încurajarea studenţilor în

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului
-elaborarea suporturilor Realizat – prin
de curs
accentuarea rolului
cursurilor practice și a
seminariilor în
procesul de predareînvățare;
elaborare suporturi de
cursuri noi

-înscrieri, selecție pentru Obiectiv

realizat:

1

Costuri
estimate

Costuri
realizate

sursă proprie

Membrii
departamentului

fonduri

Katalin Balázs
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privind derularea programului Erasmus+

vederea participării la mobilităţi
Erasmus+ la universităţi
partenere

mobilități Erasmus+

Consolidarea modulului de
Limba Rusă D, la Secţia
LMA

Constituirea grupei de studenţi
de la Secţia LMA, fiind oferite
cursuri intensive de limbă rusă
în 6 semestre cu 6 ore /
săptămână. Modulul de cursuri
de Limba D este gestionat de
Centrul pentru Industriile
Limbii din cadrul Dep. de
Limbi Moderne Aplicate, în
regim extracurricular opţional
(cu taxă)

-2 grupe de studenți –
anul I și anul III LMA

Iniţierea în cercetare a
studenţilor

Stimularea şi pregătirea
studenţilor celor două secţii, în
vederea participării la sesiunile
anuale de comunicări ştiinţifice
ale facultăţii, cu scopul
dezvoltării aptitudinilor de
cercetare necesare elaborării
lucrării de diplomă, pregătirea
lor pentru sesiuni, concursuri
profesionale de nivel naţional.

-asigurarea
consultațiilor;
-îndrumarea lucrărilor
de licență

student al secției de
Rusă a beneficiat de
bursă Erasmus+, în
Polonia, în sem. I/
2018-2019;
-în Rusia nu s-au
aprobat locuri pentru
studenți Erasmus
Obiectiv nerealizat:
Nu s-au constituit
grupele

Erasmus

Realizat – la sesiunea
științifică anuală a
studenților au
participat 22 de
studenți din anii I-III
ai celor două
specializări (Ru A și
B) și de la secția LMA

sursă proprie

Judit Bartalis

fonduri CIL- Katalin Balázs
LMA
Sanda
Misirianțu

Membrii
departamentului
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Întâlniri lunare cu studenţii
secţiei şi ai facultăţii/
universităţii, în cadrul
acţiunilor desfăşurate sub
denumirea „Lumea slavă”, cu
scopul prezentării/ familiarizării acestora cu elemente
de cultură şi civilizaţie slavă:
se include vizionarea unor
filme ruseşti, poloneze
(subtitrare română/ engleză).
Activităţi extracurriculare,
organizate în colaborare cu
Centrul Cultural Rus (CCR)
şi cu Centrul de limbă şi
cultură poloneză (CLCP)

Promovarea acţiunilor culturale
desfăşurate: publicitate prin
Facebook, prin anunţuri şi afişe
în sediile clădirilor universităţii.

-cronica evenimentelor
organizate pe siteul
„Russkij Mir” și pe
pagina de facebook al
CCR

Stabilirea
programelor; -seri culturale lunare cu
implicarea
studenţilor
în prelegeri;
-prezentări filme rusești/
activităţile celor două centre
poloneze subtitrate

Obiectiv realizat: în 1.000
cursul anului au avut
loc întâlniri lunare cu
studenții
secției
(vizionări
filme
rusești,
poloneze;
serate culturale)

UBB,
sponsorizare

Obiectiv realizat –
studenții de la
specializarea rusă și
ucr., de la polonă
facultativ au răspuns
solicitărilor și s-au
implicat în organizarea
diferitelor acțiuni, în
cadrul centrelor
culturale (evenimente
ca Maslenica,
Andrzejki, Wigilia,
workshopuri)

UBB,
extrabugetar

Membrii
departamentului

Sursă
finanţare

Responsabil

Judit Bartalis
Lector de lb.
polonă

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv

Contactarea potențialilor
angajatori pe piața muncii a
studenților și absolvenților
departamentului

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Întocmirea
convenției
de -1 convenție de practică
practică cu firme potențial
angajatoare de studenți având
profilul
lingvistic
al
specializărilor
oferite
de
departamentul nostru

Cuantificarea
realizării
obiectivului
Obiectiv realizat:
s-au semnat 2
convenții de practică,
valabile din noiembrie
2019

Costuri
estimate

Costuri
realizate

extrabugetar

Sanda
Misirianțu
Katalin Balázs
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Menținerea legăturilor cu
absolvenții specializărilor, cu
cadre didactice

Invitații,
manifestările
departament

Contactarea autorităților
locale (primărie, insp. școlar
etc.) și a altor instit. culturale
și/sau de învățământ (licee,
biblioteci), în vederea
desfășurării unor acțiuni
comune.

Organizarea unor evenimente în Acțiune comună cu
parteneriat
cu
instituțiile școlile, liceele din
identificate
Maramureș

întâlniri
organizate

la
de

Obiectiv realizat - la
evenimentele culturalștiințifice organizate în
departament au
participat și foști
absolvenți

extrabugetar

Obiectiv realizat
parțial: au avut loc
întâlniri, acțiuni
comune cu licee din
MM, în cadrul
Proiectului Rose 2

extrabugetar

Membrii
departamentului

Ioan Herbil
Katalin Balázs
Sanda
Misirianțu

6. MANAGEMENT
Obiectiv

Reducerea deficitului
financiar al departamentului.

Atragerea de studenţi din țară
și din străinătate (Ucraina,
Republica Moldova) pentru
studii nivel licenţă

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Normarea la maxim a activităţii
didactice la fiecare cadru
didactic;
Comasarea disciplinelor la
specializările A şi B;
Creare de proiecte viabile, în
vederea candidării şi câştigării
competiţiilor de grant

7 norme încărcate la
maxim +1 normă de
lector străin de limbă
polonă;
-specializările RU A și
B comasate

Promovarea limbii ruse şi a
limbii ucrainene pe site-ul
facultăţii (al departamentului),
prin acţiuni culturale, prin
deplasări în licee

-acțiuni organizate de
UUR;
-deplasarea în liceele din
jud. Maramureș;
-organizarea cursurilor
pregătitoare pentru
viitorii candidați –
admitere 2019

Cuantificarea
realizării
obiectivului
Realizat – norma
fiecărui cadru didactic
din Statul de funcțiuni
al departamentului
conține un număr de
ore peste cele
prevăzute;
-disciplinele la RU A
și B sunt comasate
Obiectiv realizat – au
avut loc deplasări în
liceele din Maramureș;
evenimente culturale
organizate, în mod
special, de secția Ucr.,
prin care s-a
popularizat limba ucr.
și rusă;
-în mai 2019 s-au
organizat cursuri
gratuite pentru viitorii

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă de
finanțare

Responsabil

UBB

Membrii
departamentului

UBB,
extrabugetar

Membrii
departamentului
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candidați la admiterea
din iulie

Dezvoltarea
bibliotecare
tamentului

a

reţelei Achiziţii de cărţi, reviste de
depar- specialitate prin donaţii

Dotarea departamentului cu
echipamente
necesare
procesului de învăţământ şi
de cercetare
Eficientizarea
activității
resursei umane

-preluarea cărților din
partea Ambasadei
Rusiei și a Ucrainei; din
partea Univ. din
Cernăuți, Kiev

Dotare din sponsorizări, donaţii, -1 laptop
proiecte
Realizarea evaluării periodice a
cadrelor didactice
Analiza activităţii de cercetare
conform fişei de autoevaluare a
performanţei în cercetare, în
vederea salarizării diferenţiate a
personalului didactic
Analiza activităţii didactice
conform fişei de autoevaluare, a
serviciilor aduse instituţiei şi
comunităţii, în vederea acordării
gradaţiei de merit

Obiectiv realizat –
donații de cărți,
reviste, la secția
ucraineană de la
universități partenere;
- la secția rusă: cărți,
reviste prin fondul
„Russkij Mir”
Obiectiv nerealizat

sponsorizări

Judit Bartalis
Ioan Herbil

UBB,
extrabugetar

Ioan Herbil
Katalin Balázs

UBB

Ioan Herbil
Katalin Balázs

2 evaluări colegiale

-2 cadre didactice
evaluate în anul univ.
-întocmirea fișei de
2018/2019: sem I
autoevaluare;
Lector dr. Katalin
Balázs (Frazeologie,
-păstrarea numărului de
c.opț., anul III),
gradații de merit în
sem. 2 lector dr. Judit
departament
Bartalis (Literatură
rusă sec. 18-19, an II)
- 3 gradații de merit
lector
dr. Katalin
Balázs,
lector
dr.
Sanda
Misirianțu,
lector dr. Ioan Herbil
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Actualizarea și
implementarea standardelor
de calitate în desfășurarea
activităților didactice

Evaluarea periodică a
specializărilor Rusă A și B,
Ucraineană A
Coerență în elaborarea planului
de învățământ și a fișelor
disciplinelor
Respectarea orarului și a
calității predării
Autoevaluarea
Evaluarea activității cadrelor
didactice de către directorul de
departament și corectarea
deficiențelor identificate
Evaluarea colegială
Evaluarea cadrelor didactice de
către studenți

-pregătirea dosarelor
penru vizita ARACIS
-fișele disciplinelor se
întocmesc conform
planului de înv.
2019/2020;
- orare (Ru, Ucr.) afișate
la avizier și pe site;
- semnarea fișei de
prezență
-2 evaluări colegiale în
2019 (Katalin Balázs –
sem. 1, Judit Bartalis sem. 2)
-feedback din partea
studenților

Obiectiv realizat –
fișele disciplinelor au
fost întocmite conform
Planului de înv. 20192020;
-s-a făcut
autoevaluarea cadrelor
didactice;
- evaluări colegiale;
-evaluări de către
studenți;
-actualizarea
Regulamentului
Depart. limbi și lit.
slave

UBB

Katalin Balázs
Membrii
departamentului

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv

Dezvoltarea siteului
departamentului

Strânsă colaborare cu Centrul
Cultural Rus

O bună colaborare cu
structurile facultății și ale
universității

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Actualizarea informațiilor
Promovarea evenimentelor
organizate de departament

Asigurarea desfășurării unor
manifestări
științifice
și
culturale
deschise
pentru
publicul larg

Cuantificarea
Obiectivului
-afișarea informațiilor
referitoare la
evenimentele organizate
în departament

-invitația și participarea
a unor invitați din Cluj
(actori, pictori, scriitori)
la evenimentele
departam. și ale CCR
Discuții în vederea identificării -colaborarea cu
necesităților de a oferi programe Secretariatul, cu
de
studiu
comune
sau prodecanii responsabili

Cuantificarea
realizării
obiectivului
afișarea evenimentelor
organizate pe site-ul
departamentului;
-programul, broșura
simpozionului din mai
2019

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanțare

Responsabil

UBB

Katalin Balázs
Ioan Herbil

Realizat – colaborarea
cu CCR este
permanentă

extrabugetar

Judit Bartalis
Diana Tetean

Realizat - la
evenimentele dep.-lui
fost invitate cadre

UBB

Katalin Balázs
Membrii
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desfășurarea, în colaborare, a
unor evenimente

Ziua Porților Deschise, Ziua
Limbilor Europene, Ziua
Carierei

Punerea la dispoziția celor -pliante;
interesați a informațiilor legate -asigurarea organizării
de profilul specializărilor oferite cursurilor
de departament; organizarea de
cursuri demonstrative pentru
eventualii viitori candidați la
admiterea din 2019; consiliere
vocațională
a
potențialilor
candidați.

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Programul
Erasmus+
menţinerea
cifrei
de
mobilităţi
la
acordurile
existente.

didactice de la alte
departamente ale
facultății; îndrumări
lucrări de licență în cotutelă cu colegi de la
alte departamente

Schimb permanent de informaţii
cu partenerii actuali, mobilităţi
ale cadrelor didactice şi ale
studenţilor la Univ.din
Budapesta, Szeged, Sopron şi
Pécs – Ungaria; la Univ.
Sileziană din Katowice, Univ.
Marie-Curie din Lublin,
Polonia; Univ. „Sf.Kirill și
Metodiu” din Veliko-Tîrnovo,
Bulgaria

Crearea şi semnarea de noi Asigurarea corespondenței, a
acorduri Erasmus+ cu țări relațiilor
UE și non UE

Cuantificarea
Obiectivului
-corespondență;
- 1 mobilitate student
-1 mobilitate cadru
didactic

-semnarea acordurilor

departamentului

Realizat - în mai cursuri de pregătire pt.
posibili candidați la
admiterea din iulie
2019

Cuantificarea
realizării
obiectivului
Obiectiv realizat: au
avut loc mobilități de
studenți (1) și de cadre
didactice (1), respectiv
4 mobilități incoming
cadre didactice

-În 2019 nu am creat
acorduri noi, am
prelungit pentru 1 an
pe cele care expiră în
2020

UBB

Costuri
estimate

Coturi
realizate

Sursă
finanţare

fonduri
Erasmus

UBB

Ioan Herbil
Membrii
departamentului

Responsabili

Katalin Balázs
Judit Bartalis

Katalin Balázs
Judit Bartalis
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Continuarea şi consolidarea
relaţiilor bilaterale cu
Universităţile din Kiev,
Ujgorod, Cernăuţi, cu Univ.
„Sf. Kirill şi Metodie” din
Veliko-Tîrnovo

Participări reciproce cu
comunicări la manifestările
ştiinţifice; publicaţii în volume
colective

-publicații reciproce în
volumele conferințelor
organizate;
-participări reciproce la
conferințe

Menţinerea
continuă
a Normarea în Statul de funcţiuni
lectoratului polonez în cadrul şi de activităţi didactice a unui
post de lector de limbă polonă;
Departamentului
Activităţi comune; implicarea
lectoratului în organizarea
manifestărilor cultural-ştiinţifice
ale Departamentului

-curs practic de lb.pol.
(4 semestere), cultură și
civil.polonă (sem 3, 4)

Colaborarea
cu
centre Prezentare de prelegeri,
culturale în cadrul UBB
organizare de workshopuri,
cercuri de lectură / traducere
etc. la Centrul Cultural Rus şi la
Centrul de limbă şi cultură
poloneză

-4 prelegeri ale cadrelor
didactice din
departament la CCR;
-1 workshop

-seri culturale cu
studenții și cadre
didactice

Obiectiv realizat –
în volumul „Dialogul
slaviștilor...”, apărut în
2019, au trimis
material spre publicare
colegi de la univ. din
țară, de la univ. din
Cernăuți, Kiev,
Ujgorod, Beregovo,
Moscova, Lublin,
Budapesta etc.
Obiectiv realizat –
normarea postului s-a
făcut;
-lectoratul
de
lb.
polonă s-a implicat în
organizarea din luna
mai a simpozionului
departamentului
Realizat – pe parcursul
anului au avut loc
diferite evenimente
organizate în
colaborare cu centrele
culturale;
- colaborare cu CCR în
ceea
ce
privește
practica profesională a
studenților

extrabugetar

Sanda
Misirianţu
Judit Bartalis
Katalin Balázs

UBB,
extrabugetar

Katalin Balázs
Lector de lb.
polonă

UBB,
extrabugetar

Membrii
departamentulu
i
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DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI ROMANICE

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv

1.1. La nivel Licenţă:
Organizarea şi coordonarea cursurilor de
aducere la nivel pentru studenţii de anul I
admişi la nivel zero. Adaptarea cursurilor de
anul I la această situaţie. Adaptarea
cursurilor intracurriculare (franceză) şi
extracurriculare (spaniolă, italiană).
Organizarea grupelor.

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificare
a realizării
obiectivului

Testarea studenţilor. Adaptarea
cursurilor intracurriculare
(franceză) şi extracurriculare
(spaniolă, italiană). Instruirea
doctoranzilor pentru aceste
cursuri. Organizarea grupelor.

Costuri
estimate

Costuri
realizate

-

Sursă
finanţare

Responsabil
Andreea Bugiac
Sanda Moraru
Mirona Bence
Muk Delia
Morar

-

Ștefania Damian
-

100%

L. Tunsoiu
doctoranzi

Diversificarea şi actualizarea curriculumului

- Actualizare bibliografică

100%

100%
Toți membrii
Departamentului

- Ajustarea cursurilor şi adaptarea
curriculumului la standard
european şi internaţional
1.2. La nivel Master:

- Innoirea bibliografiei

Diversificarea/ modernizarea curriculumului
la standard internaţional, cu accent pus pe
interdisciplinaritate

- Ajustarea cursurilor şi adaptarea
curriculumului la standard
european şi internaţional

100%

100%

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificare
a realizării
obiectivului

100%

100%

Toți membrii
Departamentului
implicați în
programe de
Master

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv

2.1.1. Colaborări cu universităţi din
Consorţiu, Erasmus, Camoes I. P.

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Ameliorarea cursurilor de limba
portugheză, nivel începători şi
intermediari. Menținerea
cursurilor de cultură și civilizație
portugheză. Elaborarea programei

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Camões
I.P. / UBB

Veronica
Manole
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de licență limba portugheză
2.1.2. Diversificarea ofertei de cursuri

2.1.3. Colaborare cu Centrul de limbi
moderne ALPHA

Acreditare provizorie program de
licență Limba și literatura
portugheză

100%

Cursuri, testări pentru limbile
portugheză, franceză, spaniolă,
italiană

100%

Veronica
Manole

Alpha
(Extrabuget
ar taxe)

Cursuri de limba italiană

100%

100%

2.1.6. Pentru mărirea numărului de studenţi
la departament, atragerea la admitere a mai
multor absolvenţi, chiar şi a unora cu
competenţe lingvistice mai slabe pentru
integrarea lor progresivă în programul
didactic normal.

Promovarea admiterii

100%

100%

2.1.7. Licenţă

Discutarea strategiilor didactice.
Atragerea studenţilor din anul I la
sesiunile de comunicări anuale.
Integrarea precoce a studenţilor în
proiecte de cercetare

100%

Participarea masteranzilor la
manifestările ştiinţifice
programate ale facultăţii şi ale
catedrei. Integrarea studenţilor în

100%

b. Studenţi de elită. Pregătirea unor activităţi
speciale pentru studenţii cu nivel de excepţie
2.1.8. Master
a. Participarea masteranzilor la manifestările
ştiinţifice programate ale facultăţii şi ale
catedrei

Veronica
Manole

100%

2.1.5. Colaborare cu Centrul Cultural Italian

a. Adaptarea cursurilor de anul I la grupe
neomogene

Cristiana
Papahagi

0%

Organizarea de grupe de aducere
la nivel în paralel cu programa
didactică de licenţă.

CCI

Mirona Bence
Muk
Anamaria
Curea Andreea
Bugiac
Toţi membrii
catedrei de
italiană
Anamaria
Curea
Sanda Moraru
Mirona Bence
Muk
doctoranzi

Organizarea de cursuri de
pregătire admitere
100%

Şefii de
specializări

100%

Cristiana
Papahagi,
responsabilii
de master:
Monica
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b. Pentru mărirea numărului de masteranzi la
departament, pentru secţia CMM, atragerea
la admitere a mai multor absolvenţi ai
secţiilor de franceză, italiană, spaniolă, şi a
unora de la alte facultăţi din UBB şi din alte
centre universitare din ţară

proiecte de cercetare

2.1.9. Doctorat

Participarea doctoranzilor la
manifestările ştiinţifice ale
catedrei sau/şi ale altor
universităţi. Implicarea lor în
activitatea propriu-zisă de
organizare a manifestărilor
ştiintifice

100%

Organizarea colocviului

100%

Implicarea doctoranzilor în manifestările
ştiinţifice ale catedrei sau/şi ale altor
universităţi

2.1.10. Organizarea celui de-al 2-lea
colocviu transdisciplinar al DLLR Romania
contexta, cu participarea cadrelor didactice și
a studenților

Fekete,
Simona Jișa

Promovarea programelor de
master CMM, LCDI

100%
Liana Pop
Simona Jișa
C. Papahagi

50%
Actele se vor
publica în
2020

Publicarea actelor

Fonduri
cercetare

Toți membrii
DLLR

Sursă
finanţare

Responsabil

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv

2.2.1. Dezvoltarea învățământului
netradițional în cadrul proiectului Lifelong
Learning, educație continuă în folosul
comunității, proiect derulat prin Centrul de
Formare continuă și învățământ la distanță și
cu Frecvență Redusă din cadrul UBB ClujNapoca

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Cursuri de limba franceză
facultativ, nivel avansați și
începători

Cuantificarea
Obiectivului
100%

Cuantificare
a realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

100%
doctoranzi
(Responsabil
Facultate:
Prof. Dorin
Chira)

Proiect ROSE
2.2.2 Organizarea de activități de formare
netradiționale, împreună cu Institutul
Francez

Publicizare

2.2.3. Colaborare didactică la cursurile
Centrului Alpha

Cursuri de limbă, certificări,
cursuri pentru piața muncii

100%

100%

Organizare
100%

100%

Institutul
Francez
Centrul
Alpha

Andrei Lazar
Simona Jișa
cadre didactice
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2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

2.3.1. Practică prevăzută în planul de
învăţământ al masteratului CMM, la
disciplina Traduceri (fr., it., sp.)

Stagii în birouri de traducători,
primăria Cluj, edituri, biblioteci,
institute culturale

Coordonarea stagiului de practică
profesională a studenților din anul II, nivel
Licență

Coordonarea studenților și a
tutorilor de stagiu

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificare
a realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

100%

Responsabil
Delia Morar
Sanda Moraru
Cristiana
Papahagi

-

100%

Asigurarea comunicării cu toate
persoanele implicate în
implementarea practicii.
Efectuarea de vizite de
monitorizare la partenerii de
practică. Evaluarea activității de
practică

Delia Morar
-

Andreea
Bugiac

-

Luminița
Tunsoiu

Atragerea de noi parteneri de
practică din mediul de afaceri
clujean

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificare
a realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

3.1. Publicații
3.1.1. Volume
Actele Colocviului Sylvie Germain de la Cluj

Editare, corectare

50%

50%

Fonduri de
cercetare

Simona Jișa
Yvonne Goga
Bianca Bartoș
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Volum de autor Une histoire politique de la Redactare materiale, reunire
langue française
materiale

50%

50%

Liana Pop, Victoria Moldovan, La grammaire publicare
du roumain. Romanian Grammar. Gramatica
limbii române, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019.

100%

50%

Liana Pop, Româna cu sau fără profesor. publicare
Románul tanárral vagy tanár nélkül, manual,
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019.

100%

Publicarea unui curs de Morfosintaxa sintagmei Definitivare
nominale în limba franceză

100%

50%

Iuliana Mateiu

Pregătirea numărului 2/ 2020 al revistei Studia Coordonare editorială
Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia

100%

50%

Iuliana Mateiu

Pregatire
volum
(co-editor),
Filiations, Ultima revizuire înainte de
réceptions, écoles dans l’histoire des sciences publicare
du langage : avant et après Saussure

20%,
publicarea
propriu-zisă

20%

Anamaria
Curea

Publicarea volumului Premise pentru o Revizuire, redactare, corectare
abordare a textului literar-muzical în
perspectivă integralistă

100%

50%

Fonduri
proprii

Mirona BenceMuk

Publicarea tezei de doctorat Cartea și valoarea Revizuire, redactare, trimitere
cărții în opera lui Umberto Eco
spre publicare

100%

40%

Fonduri
proprii

Delia Morar

100%

80%

Fonduri
UBB

Monica Fekete

Antologie texte traduse și comentate secolul 20 Documentare, redactare,
Scurtă antologie din literatura spaniolă a sec. traducere din spaniolă
XX, Casa cărții de știință, 2019

100%

100%

Dan Rujea

Publicare articol în volum colectiv Filiations, Ultima revizuire înainte de
réceptions, écoles dans l’histoire des sciences publicare
du langage : avant et après Saussure

20%,
publicarea
propriu-zisă

100%

Anamaria
Curea

100%

100%

Cristiana

Publicarea actelor colocviului internațional
Convergenze culturali: Umanesimo e spazio
romeno (sec. XIV-XVI), organizat de UBB și
Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Roma)

Publicare articol în revista Studies in Language

Editare: revizie științificăși
lingvistică,
formatare/tehnoredactare pt
BT

Revizie și publicare

Cristiana
Papahagi
editura

Liana Pop

editura

Liana Pop

se amână
2020
50%
se amână
2020
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publicare ian.
2020

Papahagi

Publicare articol Construcții binomiale

Redactare și publicare

100%

50%

Cristiana
Papahagi

Recenzie volum „ Face threats in interpreting: A
pragmatic study of plenary debates in the
European Parliament” de Magdalena
Bartłomiejczyk in RIELMA – Revue
Internationale d'Études en Langues Modernes
Appliquées

Redactarea recenziei

100%

100%

Veronica
Manole

Recenzie volum „ Referencial Camões PLE
Português Língua Estrangeira” în RIELMA –
Revue Internationale d'Études en Langues
Modernes Appliquées

Redactarea recenziei

100%

0%

Veronica
Manole

Articol „Discursul în formarea interpreților de
conferință: considerații privind româna ca limbă
sursă” Alina Pelea în volumul Limba română,
discurs polifonic

Articol predat, urmează
introducerea modificărilor
sugerate de evaluarea colegială

100%

100%

Veronica
Manole

Comunicare și articol în cadrul colocviului
transdisciplinar DLLR

Alegerea temei, cercetare,
redactare, publicare

100%

50%

Veronica
Manole

“Fuzzy Deictics in Oral Narratives”, in Andra
Vasilescu, Ariadna Ștefănescu, Mihaela Viorica
Constantinescu, Gabriela Stoica, Jonathan
White (eds) Exploring Discourse Practices in
Romanian, Cambridge Scholars

publicare

100%

« La narration faible : le cas des proverbes ».
Actes du colloque L’implicite dans les langues
romanes, Lisbonne, 2-5 décembre 2017.

publicare

100%

0%

Liana Pop

« La notion de textualité. À l’épreuve des
nouveaux genres », Actes du colloque De la
Phrase au texte, Université de l’Ouest de

publicare

100%

0%

Liana Pop

(articol în
curs de
elaborare)
50%
(evaluare
pozitivă,
articol în
curs de
publicare)

Liana Pop,
traducere V.
Manole
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Timişoara, mai 2018.
« Faux départs et sens à taire », CIEFT 2017,
XIIIe Colloque International d’Études
Francophones « Silence(s) », Timişoara 17-18
martie 2017.

publicare

100%

0%

Liana Pop

« Méta-activités virtuelles », Col. mETA :
modalité, Evidentialité, Temporalité,
Aspectualité et autres gourmandises
linguistiques, 29-30 mai 2017, Universitatea
« Ovidius » din Constanṭa.

publicare

100%

0%

Liana Pop

Adăugat ulterior

redactare, publicare

100%

100%

Liana Pop

100%

100%

Iuliana Mateiu

50%

50%

Simona Jișa

« Description orale vs description écrite : deux
modèles linguistiques différents ? », în Din
dragoste de dascăl şi de voroavă: omagiu
doamnei profesor Elena Dragoş, la aniversare ,
Cluj, Casa Cărţii de Stiinţa, 2019 : 232-239.
Publicare articol in Annales Universitatis
Apulensis. Series Philologica
Articole volum omagial Hédia Abdelkefi, Tunis

Trimitere spre publicare

în curs de
publicare
Trimitere spre publicare articol « Hizya de
Maïssa Bey : lectures bovaryques de la société
algérienne » in volumul Actelor colocviul de la
București

Trimitere spre publicare,
corectare

50%

Trimitere spre publicare articol « Opéra muet :
du mythe à l’œuvre » in Actele colocviului
Sylvie Germain din Cluj

Trimitere spre publicare,
corectare

50%

Trimitere spre publicare articol „Liberté
théâtrale chez Madame de Stael” in Actele
colocviului din Beirut

Trimitere spre publicare,
corectare

50%

50%

Simona Jișa

în curs de
publicare
50%

Simona Jișa

în curs de
publicare
50%

Simona Jișa

în curs de
publicare
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Trimitere spre publicare articol « “Violencesˮ
littéraires : Nathacha Appanah (Tropique de la
violence) et Nassuf Djailani (Comorian
Vertigo) » in Actele congresului din Osnabruck

Trimitere spre publicare,
corectare

50%

Publicare articol „Autobiographies
contemporaines en Belgique francophone” în
Studia Universitatis Babeș-Bolyai,. Philologia

Publicare studiu

100%

100%

Publicare volum de traduceri: Emile Verhaeren,
Scrieri despre artă: articole, cronici, eseuri
monografice. Volum coordonat de Rodica
Lascu-Pop, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă, col.
« belgica. ro »

Prefațarea, lansarea și
promovarea volumului

100%

100%

Coordonarea dosarului de recenzii „Goncourt
2018” în revista Studia Universitatis BabeșBolyai, Philologia

Verificarea si corectarea
recenziilor. Pregătirea pentru
publicare

100%

Publicarea volumului „Otilia Kosmutza et ses
amis”, in colaborare.

publicare

100%

50%

DigiHUBB

Corina
Moldovan

Pregatirea editiei critice „H. Jacquier Inedit”

publicare

100%

50%

DigiHUBB

Corina
Moldovan

Coordonare nr. 5 din Studia Digitalia

publicare

100%

0%

DigiHUBB

Corina
Moldovan

Publicare articol „Povestea unei neînțelegeri
culturale: prima versiune în limba franceză a
romanului Pride and Prejudice”, volum colectiv
coordonat de prof. Michaela Mudure

Publicare

100%

50%

Andreea
Bugiac

Publicare articol „ La chronique d’une mort
annoncée : les ruines et/de la modernité,
d’Hubert Robert à l’urbex contemporain”, in
Studia, 2019, coord. Michaela Mudure.

Definitivarea redactării
articolului și publicare

100%

100%

Andreea
Bugiac

Publicare articol „Enfance, gémellité et
Definitivarea redactării
déshumanisation dans Le Grand Cahier d’Agota articolului și publicare
Kristof” in Confluențe. Analele Universitǎţii din
Oradea, Fascicula Limbi și literaturi moderne,
Oradea, Presa Universitǎţii din Oradea, 2019

100%

100%

Andreea
Bugiac

Simona Jișa

50%
în curs de
publicare

Andrei Lazar

ARLLFB
Belgia

Rodica Pop
Andrei Lazar

Andrei Lazar
100%
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Publicare articol « De la répétition, comme
surplus ou absence de sens chez Philippe
Jaccottet », în volum colectiv ed. L’Harmattan,
Roggero Druetta ed., 2018.

Publicare

100%

100%

Andreea
Bugiac

Publicare recenzie Roxana Dreve, J.M.G. Le
Clézio et Göran Tunström: analyse fractale du
thème de l'enfance în Caietele Echinox, 2019.

Definitivarea redactării
recenziei și publicare

100%

100%

Andreea
Bugiac

Publicare articol în actele colocviului
internațional Convergenze culturali: Umanesimo e
spazio romeno (sec. XIV-XVI), organizat de UBB și
Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Roma)

Redactare si predare articol

100%

100%

Monica Fekete

Publicare articol M’insegnavate come l’uom
s’etterna, în Orizzonti culturali italo-romeni,
octombrie 2019

Publicare

100%

100%

Monica Fekete

Publicare articol în Romania Orientale (Roma)

Redactare si predare articol

100%

0% (se
amână)

Monica Fekete

Publicare articol în Actele colocviului
internațional Viaggi e viaggiatori. Itinerari
culturali e linguistici, Universitatea de Vest din
Timișoara, Per via di beneficar l’anime. Storia e
sogni di un gesuita in Transilvania (1583) în
Quaestiones Romanicae VII/2. Lucrările
Colocviului Internațional Comunicare și
Cultură în România Europeană, Călătorii și
călători. Incursiuni culturale și lingvistice,
Timișoara, 2018, Jate Press, Szeged, 2019, pp.
297-310.
Publicare articol în Colocviul internațional
Convergenze culturali: Umanesimo e spazio
romeno (sec. XIV-XVI), organizat de UBB și
Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Roma)

Publicarea articol științific în
actele colocviului

100%

100%

Publicarea articol științific în
actele colocviului

100%

50%
(publicarea
se amână pe
2020)

Fonduri
UBB

Otilia Șt.
Damian

Publicare articol în actele Colocviului
internațional Nova Minervae Galleria.
Esperienza personali nell'edizione di testi latini
di ogni età. Cluj Napoca 16-18 aprilie 2018

Publicarea articol științific în
actele colocviului

100%

50%
(publicarea
se amână pe
2020)

Fonduri
proprii

Otilia Șt.
Damian

Otilia Șt.
Damian
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Otilia Șt.
Damian

Trimitere spre publicare articol Giandomenico
Serra în (coord. acad.) Pop Ioan-Aurel, Simon
Simion, Bolovan Ioan, Universitatea din Cluj in
perioada interbelica Infiintarea si consolidarea
Universitatii romanesti din Cluj intre anii 19191939 * Facultatea de Litere

Redactare și predare articol

100%

50%
(publicarea
se amână pe
2020)

Publicare articol La rilevanza del contesto
sociale e familiare nel romanzo di formazione
contemporaneo în volumul colocviului
internațional Lingua e Letteratura italiana nel
presente e nella storia, Universitatea din Craiova

Redactare și predare articol

100%

0%

Delia Morar

Publicare articol in Scripta Romanica

100%

0%

Mirela Lazăr

Participare la cursul de formare pentru formatori Realizarea deplasării
în interpretare de conferință organizat la Univ.
ELTE din Budapesta de consorțiul European
Masters in Conference Interpreting

100%

e
« Traduire les déictiques à l’oral », XXIX participare
Congrès international de linguistique et de
philologie romanes, Copenhaga, 1-6 iulie 2019.

100%

Prezentarea unei comunicări la sesiunea
ştiinţifică anuală a Universităţii 1 Decembrie
1918 din Alba-Iulia

100%

Comunicare la o journée d’études organizată de
ENS Lyon, 7 iunie 2019, org. Éric Bordas

100%

100%

Participare la conferința internațională „Hervé Participare colocviu
Guibert, l’envers du visible” College
International de Philosophie, Paris

100%

100%

Participare la colocviul internațional Romania Pregătirea și susținerea
Contexta, editia a II-a, 2019, Facultatea de comunicării
Litere, Departamentul Limbi și Literaturi
Romanice

100%

Participare la colocviul internațional al catedrei Pregătirea și susținerea

100%

Fonduri
UBB

100%
deplasare
realizată

Veronica
Manole

0%

Liana Pop
V. Manole

100%
Iuliana Mateiu
Anamaria
Curea
Andrei Lazar
100%
Toți membrii
DLLR
0%

Monica Fekete
Otilia Șt.
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de limbi romanice Universitatea de Vest din comunicării
Timișoara

Damian Delia
Morar

Participarea la colocviul internațional al catedrei Pregătirea și susținerea
comunicării
de limba italiană Universitatea din Craiova

100%

0%

Participare la Giornata di studio In memoriam Pregătirea și susținerea
Marian Papahagi, Accademia di Romania, comunicării
Roma

100%

100%

Finanțare
organizator
i

Participare la Corso di aggiornamento Storia, Pregătirea și susținerea
autobiografia e letture di uno scrittore : Andrea comunicării
Camilleri (Universitatea din Pecs)

100%

100%

Finanțare
organizator
i

de Pregătirea și susținerea
comunicării

100%

Participare la colocviul internațional Penisola Pregătirea și susținerea
italiana ed Europa Centro-Orientale tra comunicării
Medioevo e Prima Età Moderna. Economia,
Società, Cultura. Sapienza Università di Roma,
21-22 martie 2019 (comunicarea Antonio
Possevino SJ (1533-1611) e la strategia di
ricattolicizzazione della Transilvania)

100%

Adăugat ulterior:

100%

Participare la congresul
onomastică (Baia Mare)

internațional

Pregătire comunicare

100%

Monica Fekete

Monica Fekete
Otilia Șt.
Damian

0%

Fonduri
proprii

Otilia Șt.
Damian

100%

Participare la conferința Dinamica limbajelor
de specialitate, Universitatea Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca; prezentare comunicare: ”Los
ingredientes de la gastronomía en expresiones
coloquiales: convergencias y divergencias entre
el español y el rumano”, 13-14 iunie 2019
Participare la . Colocviul Internațional Pregătire comunicare
Comunicare și cultură în Romania europeană,
Universitatea de Vest din Timișoara; prezentare
comunicare: ”Expresiones coloquiales con
palabras del campo semántico de la automoción:
convergencias y divergencias entre el español y

Otilia Șt.
Damian

Sanda Moraru

100%

100%
Sanda Moraru
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el rumano”, 14-15 iunie 2019
Publicare articol: ”Estudio de la traducción de
las unidades fraseológicas y de los refranes en la
obra del escritor rumano Ion Creanga”, în vol.
Fraseologia i paremiologia. Prospettive
evolutive pragmatica e concettualizzazione,
Edizioni Accademiche Italiane, 2019, p. 189203.

Redactare articol; trimitere
spre publicare; corectare în
urma observațiilor
evaluatorilor

100%

Organizarea celui de-al 2-lea colocviu
transdisciplinar al DLLR Romania contexta

Publicizare

100%

100%

comitetul de
organizare

Organizare a 2 sesiuni de comunicări la Centrul
de Pragmatici ale comunicării, în colaborare cu
Şcoala doctorală de Studii lingvistice şi literare
(Litere)

Organizare

100%

100%

Liana Pop

Organizare colocviu „Traducerea literaturii
francofone din Belgia, de la Prince de Ligne la
Amélie Nothomb”

Organizare colocviu

100%

100%

Rodica Pop

100%

Sanda Moraru

Organizare colocviu

Andreea
Bugiac
Andrei Lazar

Organizarea ediției a doua a Zilelor DigiHUBB

100%

0%

Corina
Moldovan
Monica Fekete

Organizarea Premiului Marian Papahagi, ediția
2019

Publicizare, organizare

100%

100%

Evaluator la revista Chimera a Societăţii
Internaţionale de Lingvistică Romanică

Evaluare propuneri publicare;
eventuală coordonare de
număr

100%

100%

Referent științific la Editura Universității
București și revista Studii de lingvistică
(Oradea)

Evaluare propuneri publicare

100%

Liana Pop
100%

C. Papahagi
Liana Pop
Anamaria
Curea

Membru în comitetul de redacție al revistei

Revizie propuneri comunicări

100%

100%

Andreea
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Caietele Echinox (articole limba franceză)

și articole

Bugiac

Membră în Comitetul ştiinţific al revistei
„Letteratura italiana antica” (Roma)

100%

Membră în Comitetul ştiinţific al revistei
„Italianistica” (Pisa)

100%

Referent Editura Universității București

100%

100%

Monica Fekete
Andreea
Bugiac

100%

Monica Fekete

100%
Monica Fekete

Membru în comitetul de redacție al revistei
Caietele Echinox (articole limba franceză)

Evaluare propuneri publicare,
revizie articole

100%

100%

Membru în comitetul de redacție al revistei
Revue roumaine d’histoire (articole limba
franceză)

Coordonare editorială

100%

100%

Membru în comitetul de redacție al revistei
Transylvanian Review (articole limba franceză)

Coordonare editorială

100%

100%

Andreea
Bugiac

Editor sef Studia Digitalia

Lansare propuneri, coordonare
editoriala

100%

100%

Corina
Moldovan

Evaluator al articolelor în limba franceză al
volumului Dinamica Limbajelor de Specialitate.
Tehnici și Strategii Inovatoare, Cluj-Napoca,
Casa Cărții de Știință, 2019

Evaluare propuneri publicare;
Revizie articole – limba
franceză

100%

100%

Andreea
Bugiac

Andrei Lazar

3.1.5. Altele
4. STUDENȚI
Obiectiv

4.1. Participarea la proiectul „Le Prix Goncourt
2019, le choix roumain”

4.2. Participarea studenţilor secţiei de franceză

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Popularizarea concursului,
organizarea lecturilor și
interpretărilor, alegerea cărților
celor mai bune; reprezentarea
printr-un student la București
la jurizarea finală

100%

Organizare, încadrare,

100%

Cuantificare
a realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Institutul
francez

Simona Jişa

Institutul

cadre didactice

100%

100%
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la concursul Les dix mots de la francophonie

evaluare

4.3. Participarea studenţilor secţiei de franceză
la concursul de traduceri literare „Mot-àmonde”

Organizare, încadrare,
evaluare

francez
100%

100%

coordonatoare
Simona Jisa
Iuliana Mateiu

Institutul
francez

Andreea
Bugiac
Andrei Lazar

4.4. Pregătire masteranzi şi doctoranzi pentru
participare la colocvii

Monitorizare comunicări la
sesiunile:

100%

-Best Letters (Univ. Bucureşti)

U.
București,
fonduri
cerectare

-sesiunea anuală a studenţilor
şi masteranzilor
-sesiuni ale Institutului de
Pragmatici ale Comunicării

Fonduri
UAB

- -Sesiunea de comunicări de
la Alba Iulia, 6-7 decembrie
2019
4.5. Preluarea în stagiu a altor doctoranzi

Cristiana
Papahagi
Liana Pop
Simona Jișa
Andreea
Bugiac
Andrei Lazar
Anamaria
Curea

Publicitate, pregătire a
masteranzilor ca posibili
candidaţi

100%

Liana Pop
buget

4.6. Participare în comisii doctorale de
îndrumare şi susţinere

cadrele
didactice
implicate

100%

4.7. Ateliere creative cu studenţii de nivel
licență

Acţiuni organizatorice

100%

100%

4.8. Activităţi extracurriculare cu profil cultural,
organizate în colaborare cu Centrul Cultural
Italian

Contactarea personalităţilor şi
stabilirea programelor

100%

100%

4.9. Participarea masteranzilor de la LCDI la
workshopurile canadianistice organizate de
Centrul de studii canadiene și chebecheze

Popularizarea manifestărilor,
organizarea și desfășurarea lor

100%

100%

Simona Jișa

Institutul
francez

cadrele
didactice
implicate
Toţi membrii
catedrei de
italiană

CETUCQ

Simona Jișa
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4. 10. Activitate creativă extracurriculară cu
profil cultural

Acțiuni organizatorice

4.11. Participarea studenților și masteranzilor de
la italiană la concursul național de traduceri
literare FESTLETTURA

Popularizarea concursului,
jurizare

4.12. Ateliere creative cu studenții de nivel
licență an 2: concurs de creații literare, atelier de
conversație, atelier de lectură

Coordonare

Adăugat ulterior:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Strangere
de fonduri
si resurse
proprii

Mirela Lazăr

Institutul
Italian de
Cultură,
București

Delia Morar

Biblioteca
italiană
“Marian
Papahagi”

Delia Morar

100%

4.13 Participarea studenților și masteranzilor de
la spaniolă la concursul național de traducere
literară pentru studenți ”La voz a ti debida”,
ediția a II-a, 16 mai 2019

Membrii
catedrei de
spaniolă

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.1. MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificare
a realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

5.1.1. Continuarea colaborarii cu Clusterul Cluj
IT si UTCN

100%

50%

Corina
Moldovan

5.1.2. Semnarea unor noi acorduri pentru
practica profesională a studenților

100%

100%

Andreea
Bugiac

5.1.3. Consultări cu mediul de afaceri pentru
ameliorarea programei și formării studenților la
toate trei programele de licență și la programul
de licență portugheză

100%

100%
Cristiana
Papahagi
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5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.2. RELAȚIA CU ALUMNI
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Obiectiv

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificare
a realizării
obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.3.
FUNDRAISING

6. MANAGEMENT – 6.1. FINANCIAR

6. MANAGEMENT – 6.2.
INFRASTRUCTURĂ
Completarea dotărilor Bibliotecii portugheze cu Achiziție carte de specialitate 100%
manuale și dicționare în număr suficient
(manuale)

100%
Camoes

Achiziție dicționare, gramatici,
alte lucrări de referință
Dotarea Bibliotecii de italianistică cu dicționare
și lucrări de referință
Adăugat ulterior:
Completarea dotărilor Bibliotecii spaniole cu
manuale, dicționare, volume de literatură
6. MANAGEMENT
UMANE

–

6.3.

Veronica
Manole
C. Papahagi

100%

100%

Delia Morar
FDI
C. Papahagi

Donație din partea Institutului 100%
Cervantes din București

100%

Institutul
Cervantes
din
București

Sanda Moraru

RESURSE

6.3.1. Promovări pe post, penrtu a atinge Post de
standardele cerute de ARACIS pentru spaniolă
desfăşurarea în bune condiţii a programelor de
licență și master

lector

literatura 1 post

100%
Cristiana
Papahagi

Angajarea de cadre didactice tinere
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6. MANAGEMENT – 6.4. ASIGURAREA CALITĂȚII
6.4.1. Evaluare colegială, studenţească

Proceduri standard de evaluare
colegială

4 cadre
didactice

100%
Cristiana
Papahagi

Feedback din partea
studenţilor
6.4.2. Ameliorarea ofertei și vizibilității filierei
francofone, în colaborare cu Institutul Francez

Participare reuniuni IF,
difuzare

100%

IF

Cristiana
Papahagi

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII

8. COMUNICARE ȘI PR
8.1. Publicizarea ofertei de studiu către licee,
realizarea de materiale publicitare

Concepție, tipărire, distribuție
afișe, pliante, etc.

100%

100%

8.2. Participarea centrelor la viața culturală a
orașului

Participarea Centrului de Studii
Literare Belgiene de Limbă
Franceză la viața culturală a
orașului:

100%

100%

Cristiana
Papahagi

Centrul de
Studii
Literare
Belgiene de
Limbă
Franceză

- Zilele Francofoniei, martie 2019
–Festivalul internațional Lucian
Blaga, mai 2019
- - Zilele Clujului, mai 2019
-Festivalul internațional de carte
Transilvania, oct. 2019

Federația
WallonieBruxelles

Manifestări culturale
internaționale :

Rodica Pop
Andreea
Bugiac
Andrei Lazar

ARLLFB

- Participare la Târgul de carte de
la Bruxelles, febr. 2019
materiale promoționale,
organizare evenimente
Stand de Popularizare a
Centrului Cultural Italian și a

100%

100%

UBB

Lector Italia
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specializării italiană

Imagine

Studenți

Activități la stand, afișe,
pliante; organizare de
evenimente culturale
Stand de Popularizare a
Centrului de Limba
Portugheza si a cursurilor de
limba portugheza in cadrul
Zilelor Clujului

100%

100%
Camões I.
P.
UBB –
Imagine

Activități la stand, afișe,
pliante; organizare de
evenimente culturale
Participarea Centrului de
Limbă Portugheză la viața
culturală a orașului. Realizarea
de materiale promoționale
pentru Centrul de Limbă
Portugheză; Organizarea de
festival de cinematografie
portugheză și lusofona la
Cinema Victoria, colaborare
cu festivalul de carte
„Transilvania”, lecturi bilingve
în librării

100%

1 mobilitate studențească
Cracovia

100%

Teaching Erasmus Roma Tre

mobilitate de predare

100%

Teaching U. Pazmany Peter, Budapesta

mobilitate de predare

Veronica
Manole

100%

Camões I.
P.
UBB –
Imagine

Veronica
Manole

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Activități de schimburi studenți în cadrul
proiectului FISH al CEEPUS

100%
CEEPUS

C. Papahagi

100%

Erasmus

C. Papahagi

100%

100%

CEEPUS

Monica Fekete

100%

100%

Erasmus,
alte fonduri

Monica Fekete

9.2. Mobilități didactice outgoing

Mobilitate de monitorizare, predare și documentare
la mai multe universităţi din Italia. Susţinere
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conferinţe; dezvoltare colaborări; stagiu bibliotecă
Adăugat ulterior:

mobilitate de predare

100%

100%
Fonduri
Erasmus

Staff Teaching Univ. Rovira i Virgili (Tarragona)

Luminița
Tunsoiu

9.3. Mobilități didactice incoming
Dr. Sonia Mendes (lector portughez la Univ. din
Bucuresti)

1 mobilitate de predare,
realizata cu sprijiniul
Institutului Camões

100%

100%

Dr. Claudia Fernandes (Univ. din Viena)

1 mobilitate de predare,
realizata cu sprijiniul
Institutului Camões

100%

100%

Mobilitate de predare Hélène Maurel-Indart,
Universitatea din Tours

Organizare conferințe,
publicitate

100%

100%

Dr. Mojmír Malovecky (Bratislava)

mobilitate de predare și
schimb de experiență

100%

100%

Dr. Woynarovichné Somogyi Judit (Pazmany
Peter, Budapesta)

mobilitate de predare

100%

100%

Prof. Valentina Gallo (Padova)

mobilitate de predare

100%

Prof. Cinzia Franchi (Padova

mobilitate de predare

Filippo La Porta (Roma)

Veronica
Manole
Veronica
Manole
Erasmus

Simona Jișa

CEEPUS

C. Papahagi

CEEPUS

C. Papahagi

100%

Erasmus

Monica Fekete

100%

100%

Erasmus

Monica Fekete

ciclu de conferințe

100%

100%

Cnsulatul
onorific
italian Cluj

Monica Fekete

Mobilitate prof. Patrick Dandrey (Univ.
Sorbonne, Franța)

Organizarea și promovarea
unui ciclu de conferințe

100%

100%

Institutul
Francez

Andrei Lazar

Dr. Joan María Jaime Moya (Institucion Milá y
Fontanals-CSIS Barcelona)

Susținere conferință

100%

100%

Fonduri
proprii

Sanda Moraru

Staff Teaching: Adrián Negro Cortés-Univ. de
Extremadura

Mobilitate de predare

100%

100%

Fonduri
Erasmus

Sanda Moraru

9.4. actualizarea acordurilor Erasmus

Mobilităţi studenţi, didactic

100%

100%

Monica Fekete
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Selecție studenți

Cristiana
Papahagi
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Departamentul de limbi şi literaturi asiatice

1. Capacitate instituțională
Obiective

Îmbunătăţirea
activităţii de
predare/
Coreeană
Dezvoltarea
relaţiilor
internaţionale
cu universități
de prestigiu/
Coreeană

Acțiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivelor
Lărgirea
echipei de
cadre
didactice

Îmbunătăţirea
activităţii de
predare/
Chineză

Schimburi /
acorduri cu
universități
sud-coreene
și universități
europene cu
programe de
studii coreene
Lărgirea
echipei de
cadre
didactice

Îmbunătăţirea
activităţii de
predare/
Japoneză
Dezvoltarea
relaţiilor
internaţionale
cu universități

Completarea
echipei de
cadre
didactice
Schimburi /
acorduri cu
universități
japoneze și

Cuantificarea
obiectivului

Cuantificarea Costuri
realizarii
estimate
obiectivului

Costuri
realizate

Sursa de
finanțare

Responsabili

Prelungire acord
Korea
Foundation
pentru 20192021
1-2 contacte
semestrial

100%

-

-

Korea
Lect. Codruța Sîntionean
Foundation

100%

-

-

CEEPUS,
Grant
Academy
of Korean
Studies

Lect. Codruța Sîntionean

Acord ZUST
(Zhejiang
University of
Science and
Technology)
pentru 20182019
Colaborare cu
nativi japonezi

100%

-

-

Institutul
Confucius

Lect. Chen Kai, Asist. Bojovschi Ioana

100%

-

-

voluntariat

Prof.dr.habil. Rodica Frenţiu

Semnarea
acordului
interuniversitar
cu Universitatea

100%

-

-

-

Prof.dr.habil. Rodica Frenţiu
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de prestigiu/
Japoneză

universități
europene

Musashino şi
Universitatea
Kanagawa

2. Eficacitate educațională
Acțiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivului
Îmbinarea
Cercetare
componentei individuală
de predare
și de grup
cu cea de
cercetare
Promovarea Organizarea
admiterii/
de
Coreeană
evenimente
culturale
pentru
public,
„Ziua
Porților
Deschise”
pentru elevii
de liceu
Promovarea Organizarea
admiterii/
de
Chineză
evenimente
culturale
pentru
public,
„Ziua
Porților
Deschise”
pentru elevii
de liceu;
„Zilele
Obiective

Cuantificarea Cuantificarea Costuri Costuri Sursa de
obiectivului
realizarii
estimate realizate finanțare
obiectivului

Responsabili

Grant anual de 100%
cercetare

60,142
USD

60,142
USD

Grant
Academy
of Korean
Studies

Toți membrii programului Limba şi literatura coreeană

1-2
evenimente
semestrial

100%

3600
RON

3600
RON

Grant
Academy
of Korean
Studies

Lect. Kim Huntae,
Lect. Hong Hyeryon

1-2
evenimente
semestrial

100%

-

-

Institutul Lect. Chen Kai, Asist. Bojovschi Ioana
Confucius Colaboratori externi Vereş Diana, Bojovschi Dumitru
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Clujui”,
pentru
oricine
Îmbinarea
Cercetare
componentei individuală
de predare
și de grup
cu cea de
cercetare/
Japoneză

Promovarea
admiterii/
Japoneză

Organizarea
de
evenimente
culturale
pentru
public,
„Ziua
Porților
Deschise”
pentru elevii
de liceu,
cursuri de
vară

Publicare
volum
„Japonia în
caleidoscop20 de ani de
studii
japoneze la
UBB”
1-2
evenimente
semestrial

100%

-

-

sponsor

Toți membrii programului Limba şi literatura japoneză

100%

-

-

Fondul
facultăţii

Toți membrii programului Limba şi literatura japoneză

3. Managementul calității
Obiective

Racordarea
planurilor de
învăţământ şi
a fişelor de

Acțiuni
preconizate
pentru
îndeplinirea
obiectivelor
Vizite de lucru
la universități
europene cu
programe de

Cuantificarea Cuantificarea Costuri Costuri Sursa de
obiectivului
realizarii
estimate realizate finanțare
obiectivului

3-4 vizite /an

100%

2000
USD

Aprox.
1880
USD

Responsabili

CEEPUS,
Lect. Codruța Sîntionean
ERASMUS,
grant
Academy of
91

discipline la
modele
internaţionale/
Coreeană
Încurajarea
evaluării
cursurilor de
către studenţi/
Coreeană
Reanalizarea
planurilor de
învăţământ şi
a fişelor de
discipline in
funcţie de
noile realităţi
şi tendinţe
naţionale şi
internaţionale/
Chineză
Încurajarea
evaluării
cursurilor de
către studenţi/
Chineză
Racordarea
planurilor de
învăţământ şi
a fişelor de
discipline la
modele
internaţionale/
Japoneză
Încurajarea
evaluării
cursurilor de
către studenţi/
Japoneză
Evaluare
intercolegială

studii coreene

Korean
Studies

Ore de tutoriat
cu studenții

Consultații
săptămânale

100%

Vizite de lucru
la universități
româneşti şi
chinezeşti;
participarea la
sesiunile
anuale ale
Institutului
Confucius,
Beijing

3-4 vizite /an

100%

-

Ore de tutoriat
cu studenții

Consultații
săptămânale

100%

-

100%

-

Dialog
3-4 vizite /an
interuniversitar

-

Fonduri
salariale
UBB

Asist. Kwak Dong Hun

-

Fonduri ale
Institutului
Confucius

Lect. Chen Kai

-

Fonduri
salariale
UBB

Asist. Bojovschi Ioana
Lect. Chen Kai

Ambasada
Japoniei din
România/
Fundaţia
Japonia

Prof.dr.habil. Rodica Frenţiu

-

Fonduri
salariale
UBB

Prof.dr.habil. Rodica Frenţiu
Lect.dr. Florina Ilis
Drd. Oana Bîrlea

-

-

Prof.dr.habil. Rodica Frenţiu

-

-

Ore de tutoriat
cu studenții

Consultații
săptămânale

100%

Verificarea
suportului de

1/ an univ.

100%

-

-
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curs şi
asistenţa la ore

DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI CLASICE (DLLC)

1. Domeniul Management strategic

Obiectiv

Formarea de
specialişti în
domeniul filologie
clasice (latinişti şi
elenişti) competitivi
în domeniul
ştiinţelor filologice
din Comunitatea
Europeană
Realizarea unui
proces instructiveducativ modern,
elastic şi atractiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Dezvoltarea continuă a programului de
studiu şi compatibilizarea planurilor de
învăţământ cu cele ale Universităţilor
din Europa. Integrarea perspectivelor
actuale în cercetarea civilizaţiei şi
literaturilor clasice ale antichităţii,
ridicarea pregătirii lingvistice a
studenţilor.

În cursul anului 2019 au fost urmărite
câteva direcţii de dezvoltare a
programului de studiu: actualizarea
perspectivelor metodologice în predare,
în conformitate cu epistema actuală;
predarea pe niveluri diferite de
cunoaştere a limbilor clasice.

Corelarea conţinutului cursurilor cu
nivelul pregătirii lor şi perfecţionarea
sistemului de cursuri practice introduse
în anii anteriori; axarea mai pertinentă a
acestor cursuri pe dezvoltarea de

Cursurile predate au fost adaptate
orizontului de așteptare al studenţilor, în
conformitate cu cerinţele şi nevoile lor.

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il

Membrii
DLLC

lect. dr.
Bogdan
Neagota
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Promovarea unei
cercetării
fundamentale şi
aplicate competitivă
pe plan naţional şi
internaţional

Realizarea unui
transfer de
cunoştinţe de
specialitate spre
mediul ştiinţific şi
comunitatea
academică

competenţe lingvistico-filologice căutate
de instituţiile cultură care caută
specialişti.
Obţinerea, în continuare, de granturi şi
proiecte de cercetare la nivel naţional şi
internaţional de către toate cadrele
didactice ale departamentului şi
încheierea de contracte de cercetare,
precum şi de prestare de servicii
(traduceri, expoziţii, ediţii de surse etc.),
impulsionarea activităţii de cercetare,
atât fundamentală cât şi aplicativă, în
domenii prioritare (enciclopedii,
dicţionare, tratate etc.)

Valorificarea cercetării cadrelor
didactice prin editarea de cărţi, tratate,
dicţionare şi cursuri universitare
publicate la edituri recunoscute CNCSIS
B, prin publicarea de articole, prin
participarea la sesiuni ştiinţifice din ţară
şi străinătate, prin susţinerea de
conferinţe sau de seminarii pentru
diseminarea rezultatelor cercetării

Cadrele didactice ale departamentului au
fost implicate, în mod individual, în cinci
granturi: un grant polono-român (Vasile
Rus); grantul CNCSIS – PN-III-P4-IDPCE-2016-0255 (Carmen Fenechiu);
ARFCN PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0064
(Iulian Damian); NKFIH – NN 125463
(Iulian Damian); ARFCN PN-III-P4-IDPCCF-2016-0064 (Cristian Baumgarten).
Totodată, toți membrii DLLC desfășoară
proiecte individuale de cercetare,
autofinanţate.
Organizarea de seminarii și conferințe de
către membrii departamentului:
- Seminariile DLLC: (1) How did Publius
Vergilius Maro Become “Virgil”? From
Man to Manuscript; (2) Ovid’s ‘Salmacis
and Hermaphroditus:’ Character
Interplay and Poetic Banter. Keynote
speaker: prof. univ. dr. Alden Smith,
Professor of Classics, Associate Dean,
Honors College, Baylor University,
Texas;
- colocviul internațional Convegno
Internazionale „Nova Minervæ Galleria
II. Nuovi contributi di Ecdotica”. UBB
(Facultatea de Litere), 17-19.10.2019;
- panelul „Magic, Witchcraft and
Divination in the Ancient World. A
Crosscultural Approach” (IWACTA/
Iconography of Witchcraft, an

conf. dr.
Vasile Rus,
lect. dr.
Carmen
Fenechiu,
lect. dr.
Iulian
Damian,
lect. dr.
Cristian
Baumgarte
n

Lect. dr.
Carmen
Fenechiu
Finanțare
proprie
Conf. dr.
Vasile Rus

Lect. dr.
Bogdan
Neagota
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Promovarea unui
sistem de conducere
transparent,
democratic, echitabil
şi nediscriminatoriu
al departamentului,
atât în relaţia cu
cadrele didactice
subordonate, cât şi
cu studenţii

Organizarea ritmică a şedinţelor
Consiliului departamentului.
Organizarea de reuniuni preriodice ale
departamentului, consultarea (inclusiv
via e-mail) a cadrelor didactice în luarea
deciziilor privind planul de învăţământ
şi statele de funcţiuni. Informarea
sistematică a membrilor departamentului
cu privire la Deciziile Consiliului de
Administraţie al Facultăţii de Litere şi
ale Consiliului Profesoral al aceleiaşi;
Repartizarea sarcinilor extradidactice
din cadrul departamentului în mod
raţional la fiecare membru al
departamentului

Anthropological Approach: Cinema,
Theatre, Visual Arts, UBB (Facultatea de
Teatru şi Film), 17-19.10. 2019);
Participarea membrilor departamentului
la conferințe internaționale (10) și
naționale (6).
Publicarea de lucrări științifice (vezi
https://infocercetare.ubbcluj.ro/).
Continuarea Seriei Hereditates
Napocenses, coordonate de către DLLC
în cadrul PUC.
Membrii departamentului au fost
informaţi şi consultaţi în luarea deciziilor
privind departamentul şi planurile de
învăţământ.

Membrii
DLLC

lect. dr.
Bogdan
Neagota

Corespondența oficială se face de la o
adresă comună, la care au acces toți
membrii DLLC
(clasice.cluj@gmail.com)

Consiliul
DLLC

2. Domeniul Învățământ

Obiectiv

2.1. Învăţământ

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Elaborarea de teste care, alături de

Cuantificarea
Obiectivului

Au fost elaborate teste noi de admitere

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il
Membrii
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tradiţional.
Perfecţionarea
sistemului de admitere a
studenţilor
Dezvoltarea continuă a
planurilor de
învăţământ,
compatibilizarea
acestuia cu planurile de
învăţământ din Uniunea
Europeană

Aducerea la zi şi
perfecţionarea fişelor
disciplinare, includerea
evoluţiiilor celor mai
recente din domeniul
filologiei clasice şi al
disciplinelor adiacente
Perfecţionarea
examenului de licenţă

Ridicarea nivelului de

rezultatul la examenul de
bacalaureat, să permită o selecţie mai
cât mai corectă a candidaţilor.
Oferirea de cursuri gratuite pentru
pregătirea candidaţilor.
Perfecţionarea în continuare a
curriculum-ului în concordanţă cu
practicile europene de referinţă,
conform declaraţiei de la Bologna
pentru ciclul licenţă şi în concordanţă
cu Legea Educaţiei Naţionale;

Îmbunătăţirea în continuare a fişelor
disciplinelor, mai buna corelare a
cursurilor/seminariilor şi evitarea
suprapunerilor cu alte discipline sau
a repetărilor redundante,
diversificarea tipurilor de cursuri pe
discipline şi perfecţionarea alocării
de credite disciplinelor de studiu.
Îmbunătăţirea examenului de licenţă
prin perfecţionarea testului la
examenul de sinteză, prin
coordonarea exigentă a lucrărilor
studenţilor, prin promovarea unei
tematici şi bibliografii actuale şi
moderne şi publicarea ei pe situl
departamentului
Acoperirea tuturor disciplinelor

care au permis o selecţie mai eficientă a
candidaţilor la admitere. A fost oferită
consultanţă online pentru pregătirea
candidaţilor fără cunoştinţe de limbă
latină.
Planurile de învăţământ au fost elaborate
urmând două direcţii: nevoile studenţilor
noştri (majoritatea studenţi la a doua
facultate) şi sincronizarea cu programele
de studii de filologie clasică din
universităţi europene.
Au fost promovate câteva de cursuri
opționale noi (limba greacă bizantină și
limba neogreacă) și o serie de cursuri
facultative (limba latină, limba greacă
modernă, limba sanscrită, limba persană,
limba rromani ș.a.), deschise studenților,
masteranzilor și doctoranzilor din UBB.
Fişele de discipline au fost reelaborate, în
conformitate cu noile planuri de
învăţământ (2019-2022) şi cu orizontul
de aşteptare studenţilor (nevoi,
competenţe, noi metode de predare).

Tematica şi bibliografia au fost afişate
din timp şi trimise studenţilor prin email.
Ele au fost elaborate în conformitate cu
curriculum-ul şi urmăresc verificarea şi
valorificarea cunoştinţelor dobândite pe
parcursul anilor de studii.

Cursurile şi cursurile practice sunt

DLLC

Lect. dr.
Bogdan
Neagota
Lect. dr.
Carmen
Fenechiu

Membrii
DLLC

Membrii
DLLC

Membrii
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pregătire a studenţilor

2.2. Practică
studenţească.
Perfecţionarea practicii
profesionale a
studenţilor în domeniul
viitoarei lor profesii

Efectuarea practicii în
cadrul centrelor de
cercetare ştiinţifică ale
departamentului

2.3. Înființarea unei
specializări noi:
Latină A – Limbă
modernă B / Limbă
maternă B

titularilor cu material didactic
(cursuri, suporturi de curs, hărşi,
planşe, dicţionare, ediţii ale clasicilor
etc.) și aducerea la zi a celor
existente. Realizarea unei progresii
mai bune a pregătirii lingvistice a
studenţilor prin corelarea
conţinutului cursurilor practice cu
nivelul pregătirii lor şi perfecţionarea
sistemului de cursuri practice
introdus în anul 2012. Organizarea de
cursuri de ridicare a nivelului de
competenţă în folosirea limbilor
clasice a studenţilor cu probleme.
Convergența dintre formarea
profesională (conformă planurilor de
învățământ) și practica profesională.
Realizarea de contracte pentru
desfăşurarea practicii; creditarea
practicii în planurile de învăţământ
Crearea de locuri de practică pentru
studenţi în cadrul asociaţiei Orma
Sodalitas Anthropologica şi a revistei
Orma

Continuarea memoriilor trimise
ARACIS, atât direct (prin Consiliul
Facultății de Litere), cât și prin
intermediul Rectoratului UBB.

adaptate în mod continuu nivelului
pregătirii studenţilor, oferindu-se
consultanţă studenţilor.

DLLC

Practica apare creditată în noile planuri
de învăţământ. Programul de practică a
fost consolidat, studenţii de la Clasice
putând face practică în cadrul centrulor
afiliate DLLC (Centrul de Studii Antice
și Tardoantice & Centrul de Studii
Patristice și Literatură Creștină Antică) și
al revistei departamentului (Orma).
Studenţii pot face practică în cadrul
revistei Orma și a centrelor de cercetare
afiliate DLLC: Centrul de Studii Antice
și Tardoantice, Centrul de Studii
Patristice și Literatură Creștină Antică,
Centrul de Studii Indiene.

lect. dr.
Cristian
Baumgarte
n

Crearea unei linii noi de studiu (Latină
A), conforme orizontului de așteptare al
studenților și nevoilor de facto ale pieții
muncii din România (în învățământul
preuniversitar).
Nu a fost posibilă demararea procesului

lect. dr.
Iulian
Damian
lect. dr.
Cristian
Baumgarte
n
lect. dr.
Iulian
Damian
25500
lei
(taxa
ARAC
IS
pentru

Fondul
de
Erudiție
(UBB)

lect. dr.
Bogdan
Neagota
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2.4. Introducerea
studiilor clasice în
programele de master
ale Facultății de Litere

Propunerea a două pachete de cursuri
opționale, de limbă și cultură latină și
greacă.

de obținere a autorizării de funcționare a
noii specializări datorită veto-ului arbitrar
al unui membru ARACIS, responsabil de
limbile clasice (prof. dr. Liviu Franga).
Inserția studiilor clasice în cadrul
programelor de master ale Facultății de
Litere nu a fost posibilă datorită majorării
numărului minimal de masteranzi necesar
pentru activarea unui pachet de cursuri
opționale (de la 4 la 7 persoane).

o
speciali
zare
nouă)

Membrii
DLLC

3. Domeniul Cercetare ştiinţifică

Obiectiv

Dezvoltarea cercetării
ştiinţifice a membrilor
departamentului

Angrenarea studenţilor
în cercetarea ştiinţifică

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Identificarea domeniilor prioritare în
cercetarea fundamentală şi aplicată,
propunerea de teme ce se înscriu în
cerinţele actuale. Atragerea, în
continuare, de granturi şi finanţări
pentru proiectele de cercetare ale
membrilor departamentului şi
realizarea de contracte de cercetare

Cadrele didactice ale departamentului au
fost implicate, în mod individual, în cinci
granturi: un grant polono-român (Vasile
Rus); grantul CNCSIS – PN-III-P4-IDPCE-2016-0255 (Carmen Fenechiu);
ARFCN PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0064
(Iulian Damian); NKFIH – NN 125463
(Iulian Damian); ARFCN PN-III-P4-IDPCCF-2016-0064 (Cristian Baumgarten).
Totodată, toți membrii DLLC desfășoară
proiecte individuale de cercetare, cu
finanțare proprie.
Departamentul a organizat anual sesiunea
de comunicări ştiinţifice și, cu frecvență
lunară, seminarii de studii clasice &
istorico-religioase.
Participarea a 4 studenți (de la

Cuprinderea studenţilor în activitatea
de cercetare ştiinţifică a membrilor
departamentului şi implicarea lor în
sesiunille de comunicări ştiinţifice
ale departamentului şi ale studenţilor.

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il

Membrii
DLLC

lect. dr.
Bogdan
Neagota
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Implicarea absolvenților de filologie
clasică și a studenților în cercetarea
fundamentală și în activitatea
publicistică, în cadrul revistelor
existente: Orma (2004-prezent),
Romanian Journal of Indian
Studies (2017-prezent).

Valorificarea cercetării
ştiinţifice proprii în
activitatea de predare
Diseminarea
rezultatelor cercetării
ştiinţifice proprii

Perfecţionarea transferului de
cunoaştere dinspre cercetare spre
actul de predare, cu efect imediat în
calitatea şi eficienţa predării
Valorificarea cercetării cadrelor
didactice prin editarea de cărţi şi
cursuri universitare în edituri
recunoscute, prin publicarea de
articole, prin susţinerea de conferinţe,
prin participarea la sesiuni ştiinţifice
din ţară şi străinătate. Îmbunătăţirea
prestaţiei ştiinţifice şi creşterea
numărului de publicaţii în reviste
ştiinţifice internaţionale şi reviste cu
grad mare de impact (ISI, ERIH,
BDI), continuarea publicării în
revista ORMA şi STUDIA a unor
articole de înalt nivel ştiinţific.
Organizarea periodică de seminarii
ştiinţifice şi de sesiuni ştiinţifice de
profil, cu invitaţi din ţară şi din
străinătate. Sprijinirea activităţii de
cercetare în cadrul unităţilor de

specializările Fil. Clasică și Latină B), a
unei absolvente (fil. Clasică) și a 2 cadre
didactice de la DLLC la IWACTA/
Iconography
of
Witchcraft,
an
Anthropological Approach: Cinema,
Theatre, Visual Arts, UBB (Facultatea de
Teatru şi Film), 17-19.10. 2019
Publicarea în versiune electronică, a unor
volume tematice Orma, în care au fost
selectate lucrările reprezentative ale
studenților și absolvenților secției clujene
de filologie clasică.
Cursurile oferite sunt îmbunătăţite graţie
autoformării continue şi activităţii de
cercetare ştiinţifică fundamentală a
membrilor DLLC.
Organizarea de seminarii și conferințe de
către membrii departamentului:
- Seminariile DLLC: (1) How did Publius
Vergilius Maro Become “Virgil”? From
Man to Manuscript; (2) Ovid’s ‘Salmacis
and Hermaphroditus:’ Character
Interplay and Poetic Banter. Keynote
speaker: prof. univ. dr. Alden Smith,
Professor of Classics, Associate Dean,
Honors College, Baylor University,
Texas;
- colocviul internațional Convegno
Internazionale „Nova Minervæ Galleria
II. Nuovi contributi di Ecdotica”. UBB
(Facultatea de Litere), 17-19.10.2019;
- panelul „Magic, Witchcraft and
Divination in the Ancient World. A
Crosscultural Approach” (IWACTA/
Iconography of Witchcraft, an

Membrii
DLLC

Membrii
DLLC
Directorii
Centrelor
de
Cercetare
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cercetare ale departamentului
(Centrul de Studii Antice şi
Tardoantice, Centrul de Studii
Patristice și Literatură Creștină
Antică, Centrul de Studii Indiene).
Organizarea de sesiuni ştiințifice și
seminarii de studii prin intermediul
acestora.

Activitatea unui centru
interdisciplinar de
studii culturale
altocreștine
(CSPLCA)

Colaborarea activă cu fondatorul de
facto al Centrului de Studii
Patristice și Literatură Creștină
Antică, Dr. Claudiu Tuțu, în vederea
creării și dezvoltării acestei instituții,
situate sub un patronaj multiplu, al
UBB și Istituto Patristico
Augustinianum (Roma).

Crearea Bibliotecii
online Classica
Napocensia

Scanarea a peste 20 de cărți
aparținând reprezentanților Școlii
clujene de studii clasice în vederea
creării Bibliotecii online Classica
Napocensia, în care toate aceste
opere (traduceri, studii, manuscrise)
să fie accesabile liber.

Anthropological Approach: Cinema,
Theatre, Visual Arts, UBB (Facultatea de
Teatru şi Film), 17-19.10. 2019);
Participarea membrilor departamentului
la conferințe internaționale (10) și
naționale (6).
Publicarea de lucrări științifice (vezi
https://infocercetare.ubbcluj.ro/).
Continuarea Seriei Hereditates
Napocenses, coordonate de către DLLC
în cadrul PUC.
DLLC constituie nucleul filologic al
Centrului de Studii Patristice și Literatură
Creștină Antică.
Demararea unui proiect de traduceri și
ediții bilingve, sub semnul colaborării
dintre filologii clasici, teologi și istorici.

lect. dr.
Bogdan
Neagota
dr. Claudiu
Tuțu
lect. dr.
Cristian
Baumgarte
n

Classica Napocensia constituie o
modalitate concretă de aniversare a
Centenarului Studiilor Clasice Clujene.

lect. dr.
Bogdan
Neagota

4. Domeniul Studenți

Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il
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Orientarea în carieră a
studenţilor, dezvoltarea,
în continuare, a
sistemului tutorial, în
conformitate cu
reglementările în
vigoare
Promovarea unor relaţii
bazate pe respect şi pe
principiile eticii şi
deontologiei
profesionale între
cadrele didactice şi
studenţi
Consultarea studenţilor
în probleme ce privesc
procesul instructiveducaţional

Organizarea unui sistem tutorial
performant

Sistemul tutorial al departamentului este
bine organizat şi funcţional.

Aplicarea regulamentului de
funcţionare a departamentului;
Respectarea confidenţialităţii în
relaţiile care privesc prestaţia
profesională a studenţior.

Activitatea didactică s-a desfăşurat în
conformitate cu normele de etică şi
deontologie profesională.

Participarea reprezentanţilor
studenţilor la şedinţe de departament.
Întâlniri periodice ale tutorilor de an
cu reprezentanţii studenţilor şi cu
grupele de studenţi. Consultarea
studenţilor (inclusiv on-line) înainte
de luarea deciziilor care îi privesc în
mod direct

Conf. dr.
Vasile Rus
Lect. dr.
Carmen
Fenechiu

Toţi
membrii
departamen
tului

Studenţii sunt consultaţi asupra deciziilor
care îi privesc în mod direct.

Consiliul
departamen
tului
Tutorii de
an

5. Domeniul Relația cu societatea

Obiectiv

5.1. Mediul cultural
Legătura cu mediul
cultural

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Încheierea de contracte pentru
practica profesională şi de convenţii
pentru viitoare locuri de muncă
pentru studenţii filologi clasici
absolvenţi în: muzee, biblioteci

Studenţii noştri îşi desfăşoară practica în
cadrul unor centre de cercetare ale UBB,
la edituri și la revista departamentului.

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il
Toţi
membrii
departamen
tului
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5.2. Relaţia cu alumni
Evidenţa situaţiei
absolvenţilor

documentare, arhive, edituri etc.
Legătura online cu absolvenţii,
contactarea inspectoratelor şcolare
judeţene pentru stabilirea legăturii cu
absolvenţii

Legătura online este menţinută cu o parte
a absolvenţilor secţie de filologie clasică.

Tutorii din
anii
respectivi

6. Domeniul Management

Obiectiv

6.1. Financiar
Îmbunătăţirea situaţiei
financiare a
departamentului,
gestiunea judicioasă a
fondurilor
Atragerea de studenţi în
regim cu taxă

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Evidenţa clară a fondurilor
departamentului şi elaborarea unui
program de gestiune financiară a
departamentului.

Membrii departamentul au desfășurat
varii activități vizând promovarea secției
de filologie clasică și vizibilizarea ei,
îndeosebi în mediu online.

Promovarea admiterii pentru
programul de studii clasice, creşterea
numărului de candidaţi la admitere

Au fost elaborate şi difuzate materiale de
promovare a ofertei secţiei. A fost creat
un sit internet nou, dinamic, al DLLC. Ca
urmare, numărul studenţilor înscrişi în
anul I a crescut (10 studenți la fil. Clasică
și 4 la limbi clasice B), majoritatea fiind
studenţi în regim cu taxă.
Au fost achiziționate o masă ovală lungă
(pentru 20 persoane) și 16 scaune
ergonomice.

6.2. Infrastructura
Dezvoltarea bazei
materiale, dotare

Încheierea mobilării cabinetului cu
mobilier modern şi a bibliotecii cu
rafturi noi

6.3. Resurse umane

Analiza acoperirii normelor din
statele de funcţii. Promovarea
cadrelor didactice în funcţie de
cerinţe şi după standardele

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il

Conf. dr.
Vasile Rus

Lect. dr.
Fenechiu
Carmen
Lect. dr.
Bogdan
Neagota
Donație a
Dr.
Claudiu
Tuțu
Lect. dr.
Bogdan
Neagota
lect. dr.
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meritocraţiei. Crearea unei profesuri.

Fenechiu
Carmen

Stimularea membrilor
catedrei în vederea
abilitării în condiţiile
legii

Susţinerea cadrelor didactice cu
merite în cercetare în redactarea şi
finalizarea tezelor de abilitare

6.4. Asigurarea
calităţii
Evaluarea permanentă a
corpului profesoral și
creşterea continuă a
nivelului calitativ al
pregătirii profesionale.
Evaluarea rezultatelor
învăţării, modernizarea
formelor de evaluare,
realizarea unui proces
atractiv modern, fluid şi
dinamic, prin
modernizarea formelor
de predare.

Autoevaluarea şi evaluarea în
continuare a personalului didactic:
evaluarea de către directorul de
departament. Evaluarea
intercolegială.
Evaluarea cadrelor didactice de către
studenţi

S-au realizat periodic evaluări
intercolegiale şi autoevaluări.

Definirea procesului de trecere de la
un învăţământ bazat pe transferarea
de informaţie la unul creativ,
producător de cunoaştere. Verificarea
periodică, în acest sens, a modului în
care studenţii accesează şi folosesc
sursele de informare (în special cele
pe suport electronic) şi le aplică
creativ;
Modernizarea formelor de evaluare a
studenţilor: perfecţionarea sistemului
de evaluare continuă a cunoştinţelor
în cadrul seminariilor, adoptarea de
metode alternative de evaluare şi
testare a cunoştinţelor (lucrări de
seminar, teste). Încheierea procesului
de multiplicare/afişare pe site-ul
departamentului a suporturilor de
curs/seminar. Practicarea de metode
moderne, elastice şi inovative în

În cursul anului 2019, programul de
studiu a continuat să se concentreze pe
actualizarea perspectivelor metodologice
în predare, în conformitate cu epistema
actuală şi pe predarea pe niveluri diferite
de cunoaştere a limbilor clasice (datorită
heterogenităţii studenţilor). Studenţii sunt
evaluaţi continuu, în modalităţi variate
(referate de seminar susţinute în faţa
colegilor, verificări, teste săptămânale
ş.a.).

Sunt în curs de finalizare trei dosare de
abilitare ale unor membri ai DLLC

conf. dr.
Vasile Rus
lect. dr.
Bogdan
Neagota
lect. dr.
Iulian
Damian
Membrii
DLLC
Tutorii de
an

Membrii
DLLC
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predare.

7. Domeniul Informatizare și comunicații

Obiectiv

Perfecţionarea și
administrarea sitului
electronic al
departamentului

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Punerea în funcţiune permanentă a
sitului departamentului şi utilizarea
lui pentru promovarea studiilor
clasice şi a sprijinirii muncii
studenţilor

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Noul sit al departamentului este
funcţional şi adus la zi periodic

Responsab
il

lect. dr.
Bogdan
Neagota

8. Domeniul Comunicare și PR

Obiectiv

Promovarea activităţilor
departamentului
Promovarea ofertei de
programe a
departamentului

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Afişarea pe situl departamentului a
principalelor evenimente

Au fost afişate principalele evenimente
ale DLLC.

Vizite la licee, Ziua porţilor deschise

Au fost efectuate vizite la licee şi oferta
DLLC a fost promovată în cadrul
inspecţiilor de grad.

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il
lect. dr.
Bogdan
Neagota
Membrii
DLLC

9. Domeniul Relația internaționale

Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costur
i
estima
te

Costuri
realizat
e

Sursă
finanţar
e

Responsab
il
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Continuarea colaborării
cu universităţile cu
carea avem încheiate
acorduri bilaterale

Evidenţa acordurilor existente,
reînnoirea celor care expiră.
Contactarea universităţilor şi
academiilor cu care există relaţii de
schimburi culturale şi ştiinţifice (
Univ. din Genova, Univ. din
Wroclav). Invitarea universităţilor
partenere la evenimentele culturale şi
ştiinţifice organizate. Demararea
unor acorduri noi (Ignatianum
University in Kraków, Universitatea
din Torino).

Studenţii de la clasice beneficiază de
relaţiile departamentului cu departamente
similare din străinătate.

conf. dr.
Vasile Rus
lect. dr.
Bogdan
Neagota
lect. dr.
Iulian
Damian
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DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ
1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Atragerea de noi surse de
finanțare prin depunerea unor
cereri de finanțare în vederea
derulării unor noi proiecte de
cercetare
Acreditarea de noi programe
de studii, în vederea creșterii
numărului de studenți la
nivel masterat
Creșterea numărului de
studenți străini înscriși în
Anul pregătitor, în vederea
unei mai bune finanțări a
activităților desfășurate în
cadrul departamentului
Creșterea numărului de
participanți externi înscriși la
cursurile practice de limba
română cu taxă
Dezvoltarea de noi materiale
pentru organizarea de cursuri
on-line, fără prezență umană
2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv

Cuantificarea
Obiectivului

Depunerea unor cereri de finanțare pentru granturi
și alte tipuri de proiecte finalizate cu elaborarea de
materiale didactice și de cercetare.

100%

Depunerea unui dosar de acreditare ARACIS
pentru un masterat intitulat Româna ca limbă
străină/nematernă (RLS/RLNM)

100%

Activități de promovare a programului de studii:
actualizarea permanentă a site-ului DLCCR,
editarea de noi pliante și materiale promoționale.

100%

Atragerea de noi studenți la cursurile practice de
limba română cu taxă, oferite în cadrul
departamentului prin activități mai intense de
promovare a calității cursurilor: actualizarea
informațiilor de pe site, editarea de noi pliante etc.
Elaborarea de suporturi audio-video destinate
predării limbii române on-line vorbitorilor nonnativi.

100%

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Costuri
estimate

Cuantifica
rea
realizării
obiectivulu
i
50%

-

Sursă
finanţare

Responsabil

extrabugeta
r

Elena Platon

-

Elena Platon

-

Dina Vîlcu

-

Dina Vîlcu

-

Elena Platon
Lavinia Vasiu

70%
100%
-

100%
-

100%

60%
-

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Cuantificare
a realizării

Sursă
finanţare

Responsabil
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obiectivului
Asigurarea continuă a
calității în predarea RLS

Creșterea standardelor de
calitate în procesul de
evaluare a RLS

Participarea bianuală la întâlnirile EAQUALS și
asigurarea unui ritm regulat al procesului de
interevaluare colegială.
Organizarea unui atelier de evaluare a calității
predării, destinat membrilor titular ai DLCCR și
cadrelor asociate, bazat pe analiza fișelor de
evaluare completate de către profesorii în formare
(studenții practicanți de la nivel licență ai ILRLE),a celor de interevaluare colegială, dar a celor
realizate de către directorul de departament.
Participarea regulată la întâlnirile bianuale ale
ALTE.

100%
Ioana Sonea
100%

Fondurile
ILR-LE și
ale Centrului
Alpha

1000 euro

100%

Realizarea de statistici pentru asigurarea validității
și a fiabilității testelor de limba română după fiecare
examen de RLS.
Completarea continuă a băncii de exerciții;
îmbunătățirea cerințelor și a itemilor, în funcție de
rezultatele pretestărilor.

100%
Fonduri
personale

Dina Vîlcu

Cuantificar
ea realizării
obiectivului
70%

Sursă
finanţare

Responsabil

Taxe
studenți

Elena Platon

100%

extrabugetar

Dina Vîlcu

1500 euro

Organizarea de ateliere pentru specialiștii RLS pe
tema elaborării itemilor și a utilizării grilelor de
evaluare orală și scrisă.
Organizarea de ateliere de instruire a evaluatorilor
înaintea examenelor de RLS.
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Dezvoltarea de noi programe
de studii

Depunerea dosarului de acreditare ARACIS pentru
un program de masterat intitulat Româna ca limbă
străină/nematernă (RLS/RLNM).

100%

Deschiderea cursurilor de

Organizarea de cursuri practice de limba română
pentru participanți externi, pentru toate nivelurile

100%

Costuri
estimate

Conform
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limba română spre alte
categorii de public

de competență.

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

taxelor în
vigoare ale
UBB
Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Cuantificar
ea realizării
obiectivului
100%

Extinderea cursurilor on-line
de RLS

Organizarea de cursuri de limba română pentru
toate nivelurile de competență din CECR, pe
Skype, cu participare umană.

100%

Atragerea profesorilor din
învățământul universitar și
preuniversitar la cursuri de
formare modulare, față în
față și on-line

Organizarea de cursuri de formare modulare, față
în față și on-line, pentru profesorii de RLS/RLNM
din învățământul universitar și preuniversitar.

100%

Conform
taxelor în
vigoare
ale ILRlE
-

Realizarea de noi materiale pentru asigurarea unor
cursuri on-line de RLS fără prezență umană.
2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

100%

2000 euro

70%

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Cuantifica
rea
realizării
obiectivul
ui
100%

Asigurarea cadrului de
Încheierea a cel puțin 12 contracte de practică
organizare a practicii
profesională care urmează a fi efectuată la ILR-LE.
profesionale a studenților de
la Facultatea de Litere, nivel
licență
Asigurarea practicii
Asistență la ore, ateliere de dezbatere a activităților
studenților de la modulul
didactice asistate, tutoriat pentru asigurarea
opțional Româna ca limbă
cursurilor de aducere la nivel a studenților sosiți
străină
cu întârziere etc.
3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

100%

extrabugetar

70%

Proiecte și
granturi

Elena Platon

Sursă
finanţare

Responsabil

-

Dina Vîlcu

-

Elena Platon

100%
-

Cuantificarea
Obiectivului

Responsabil

Elena Platon
Ștefania Tărău

-

100%

Sursă
finanţare

Costuri
estimate

Cuantificar
ea
realizării
obiectivului

Sursă
finanţare

Responsabil
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Creșterea vizibilității
rezultatelor departamentului
în munca de cercetare

Publicarea volumului conferinței Discurs polifonic
în Româna ca limbă străină, organizată în cadrul
activităților destinate centenarului UBB, la o
editură acreditată CNCS.

100%
100%

10.000
RON

90%
Elaborarea de studii teoretice de mare impact: 6
studii teoretice în cadrul proiectului ROMIMAG, în
vederea publicării Enciclopediei imaginariilor din
România. Patrimoniu istoric și identități culturallingvistice - ID proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI20170326, mai exact, a volumului I intitulat: Patrimoniu
și imaginar lingvistic
Organizarea unei conferințe consacrate centenarului
UBB și împlinirii a 45 de ani de existență ai
DLCCR.

4. STUDENȚI
Obiectiv
Integrarea studenților străini
în mediul sociocultural
românesc

Fonduri
UBB
destinate
Centenarulu
iUBB

100%

Elena Platon
Lavinia Iunia
Vasiu

Elena Platon

18.000
RON
grant

100%

20.000

100%

Participarea membrilor DLCCR la conferințe
internaționale în domeniul RLS.

100%

6000
RON

100%

Reeditarea manualului pentru nivelurile A1-A2.

100%

20.000
RON

100%

80%

Publicarea unor materiale audio-video pentru
nivelurile A1, A2, B1, B2.

100%

20.000
RON

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Organizarea de activități extradidactice: excursii,
vizite la muzee, seri multiculturale etc.

100%
3000 RON

Fonduri
UBB
destinate
centenarului
și
extrabugetar
Fondrui
ILR-LE și
extrabugetar
extrabugetar

Cuantificar
ea realizării
obiectivului
100%

extrabugetar

Sursă
finanţare
extrabugetar

Elena Platon
Lavinia Vasiu

Toți membrii
departamentului
Elena Platon
Ioana Sonea
Dina Vilcu
Elena Platon
Lavinia Vasiu

Responsabil
Dina Vîlcu
Anamaria Radu
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Aducerea la nivel a
studenților străini sosiți cu
întârziere la cursuri din cauza
problemelor legate de viză

Organizarea de cursuri suplimentare prin sistemul
de tutoriat asigurat cu doctoranzi, masteranzi de la
modulul de RLS și studenți practicanți ai ILR-LE
de la nivel licență.

100%

100%

Formarea inițială și continuă
a profesorilor de RLS/RLNM
din învățământul
preuniversitar și universitar
românesc și străin

100%

Organizarea de școli de vară

Organizarea de cursuri modulare de perfecţionare a
cadrelor care predau limba, cultura şi civilizaţia
românească în ţară şi străinătate în cadrul ILR-LE,
la cerere.
Organizarea de ateliere şi mese rotunde în cadrul
ILR-LE, destinate în special tinerilor profesori
asociați ai departamentului.
Susținerea cursurilor de limbă și civilizație
românească din cadrul Cursurilor de vară ale UBB.

Promovarea limbii române în
rândul altor categorii de
vorbitori nonnativi: oameni
de afaceri, diplomați,
interpreți de la parlamentul
european etc.

Organizarea de cursuri modulare de limba română
cu taxă prin ILR-LE pentru diverse categorii de
public.

Promovarea examenelor
pentru obținerea certificatului
de competență lingvistică în
limba română acreditat

Actualizarea informației de pe cele două site-uri
ale DLCCR și ILR-LE.
Realizarea de pliante și broșuri, precum și a unui

100%

Dina Vîlcu

Crearea posibilității de evaluare pe platformă a
activității cadrelor didactice și pentru studenții
străini;
Completarea regulată a formularelor de feedback de
către studenții străini ai DLCCR, în vederea
evaluării corespunzătoare a activității profesorilor.
5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Evaluarea cadrelor didactice
de către studenți

-

-

80%

Dina Vîlcu

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Cuantificare
a realizării
obiectivului
100%

Conform
taxelor
în vigoare
ale ILRLE
100%

Conform
taxelor
în vigoare
ale UBB

100%

Sursă
finanţare

Responsabil

extrabugetar

Elena Platon
Antonela
Arieșan

100%
extrabugetar

Elena Platon

100%
Conform
taxelor
în vigoare
ale ILRLE

100%

extrabugetar

Elena Platon
Lavinia Vasiu

extrabugetar

Dina Vîlcu
Ștefania Tărău

100%
1000
RON
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ALTE

ghid al candidatului.
Încheierea de acorduri cu alte instituții în vederea
organizării de sesiuni de examinare în afara UBB
(universități din străinătate, lectorate, licee
internaționale etc.).

Sprijinirea altor categorii de
public în procesul de învățare
a limbii române ca limbă
străină sau ca limbă
nematernă (oameni de
afaceri, diplomați etc.)

Promovarea materialelor didactice cu acces gratuit,
elaborate în cadrul proiectelor RLNM și EVRO,
inclusiv a celor audio-video, precum și a
manualelor și auxiliarelor didactice elaborate la
DLCCR.

Sprijinirea profesorilor din
învățământul preuniversitar
în creșterea calității
procesului de predare a
RLNM

Organizarea de ateliere de formare pentru cadrele
didactice din învățământul preuniversitar, pentru
popularizarea și exploatarea adecvată a materialelor
didactice realizate în proiectele RLS/RLNM.

6. MANAGEMENT
Obiectiv
Asigurarea regulată a
informării tuturor membrilor
departamentului în legătură
cu inițiativele manageriale la
nivel de universitate,
facultate și departament
Asigurarea controlului
calității procesului de
predare/evaluare a RLS

100%

100%
Conform
taxelor
în vigoare
ale ILRLE

Organizarea de cursuri pe Skype pentru alte
categorii de public decât studenții curenți, prin ILRLE.
100%

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Organizarea de ședințe de departament bilunare;
asigurarea unei comunicări permanente (prin
întâlniri față în față sau prim mijloacele
tehnologice) atât între directorul departamentului
și membrii DLLCCR, cât și între membrii
DLCCR.
Asistențe regulate ale directorului de departament
la cursurile practice de limba română, în special la
cele susținute de către tinerii colaboratori, în
vederea formării acestora; asistențe intercolegiale,
în special ale tinerilor colaboratori la cursurile
susținute de către membrii titulari cu experiență;

100%

Elena Platon
Lavinia Vasiu

extrabugetar

Elena Platon
Lavinia Vasiu
Ioana Sonea

Sursă
finanţare

Responsabil

-

Elena Platon
Dina Vîlcu

-

Elena Platon
Ioana Sonea
Dina Vîlcu

60%
1000 de
RON/ateli
er

Încheierea de parteneriate cu școlile în care se predă
RLNM, prin intermediul ILR-LE.

extrabugetar

Costuri
estimate

Cuantificare
a realizării
obiectivului
100%

-

100%

100%
-
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lărgirea cercului de tutori (doctoranzi, masteranzi,
practicanți de la nivel licență) în vederea aducerii la
nivel a studenților sosiți cu întârziere la programul
de studiu din motive obiective, precum și
controlul regulat al activității acestora.
7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Exploatarea mijloacelor
tehnologice în predarea RLS

Organizarea unui atelier legat de modalitățile de
exploatare a mijloacelor tehnologice în predarea
RLS.

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

100%
-

Cuantifica
rea
realizării
obiectivul
ui
100%

Sursă
finanţare

Responsabil

-

Ioana Sonea
Ștefania Tărău
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8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Atragerea unui număr cât
mai mare de studenți pentru
programul de An pregătitor,
dar și a studenților români
care doresc să se
perfecționeze în predarea
RLS.
Atragerea studenților de la
nivel licență pentru realizarea
practicii profesionale în
cadrul ILR-LE, în vederea
acoperirii activităților de
tutoriat și a altor nevoi ale
DLCCR.

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Realizarea de pliante, broșuri, anunțuri cu privire la
organizarea cursurilor de limba română pentru
studenţii din anul pregătitor și pentru studenții
Erasmus; actualizarea datelor pe site-ul DLCCR și
al ILR-LE.

Cuantificarea
Obiectivului
100%

Realizarea de materiale publicitare: pliante,
anunțuri postate pe site-ul DLCCR și al ILR-LE,
Facebook și la avizierul DLCCR; organizarea unor
întâlniri directe de informare a studenților cu
privire la activitățile propuse în cadrul practicii
profesionale.

100%

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Crearea unor centre de
testare ale consorțiului UBBICR în străinătate

Extinderea acordurilor
Erasmus
Realizarea de mobilități
Erasmus în vederea
schimbului de bune practici
în predarea RLS
Sprijinirea studenților străini

Încheierea unor convenții de colaborare cu
universități străine (Strasbourg, Padova, Torino) în
vederea creării unor centre de testare ale
consorțiului UBB-ICR pentru certificarea
competențelor de cunoaștere a limbii române.
Încheierea unui nou acord Erasmus cu Universitatea
din Belgrad.
Realizarea unei mobilități Erasmus la Universitatea
Carolină din Praga.

Oferirea a maximum 2 burse de studiere a limbii

Costuri
estimate

Responsabil

-

Ștefania Tărău
Anamaria Radu

-

Dina Vîlcu
Anamaria Radu

Sursă
finanţare

Responsabil

100%

-

100%

-

Cuantificarea
Obiectivului

Sursă
finanţare

Costuri
estimate

100%

Cuantifica
rea
realizării
obiectivul
ui
60%

-

Elena Platon
Dina Vîlcu

-

100%

-

0%

100%

300 de
euro

100%

100%

-

-

Fonduri
Erasmus
50%

Elena Platon

Lavinia Vasiu

Elena Platon
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de la secțiile de limba
română ale unor universități
din străinătate în activitatea
de studiere a limbii române

române cu o durată de maximum două săptămâni
pentru studenții străini de la secțiile de limba
română ai unor universități din străinătate.

Intensificarea relațiilor de
colaborare în domeniul
cercetării cu româniști de la
universitățile din străinătate

Organizarea de conferințe internaționale în
domeniul RLS/RLNM.

-

100%
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DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv

CONSOLI
DAREA
DOMENIU
LUI DE
STUDII
UNIVERSI
TARE
LMA LA
NIVEL
NAȚIONA
L

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Asigurarea recunoașterii specializării
LMA în cadrul domeniului propriu de
studii prin definirea unor criterii
precise de dezvoltare, în concordanță
cu modelul european de tip LEA
bilingv sau /şi trilingv.
Colaborarea constantă cu ARACIS şi
MEN pentru o definire adecvată şi o
situare corectă a specializării Limbi
Moderne Aplicate, pe baza principiilor
elaborate
în
cadrul
CARTEI
LEA,document
fundamental
pentru
învățământul
european
de
profil.
Difuzarea Cartei ANLEA/AILEA cu
sprijinul ARACIS.
- Clarificarea criteriilor de evaluare a
specializărilor universitare LMA din
România şi eliminarea confuziilor care
persistă în relaţia cu anumite domenii de
studiu.
Promovarea politicilor lingvistice
europene din domeniul formării
profesionale plurilingve şi
interdisciplinare de profil în condițiile
specifice acestei specializări în care
Limba A este limba maternă, Limba B şi

Cuantificarea
Obiectivului

Cuant
ificar
ea
realiz
ării
obiect
ivului

Costuri
estimate
Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

_

Renata
Georgescu,
(director de
departament)
Consiliul
DLMA
Decanatul

permanen
t

Obiectiv permanent, care trebuie
continuat până la reglementarea
definitivă a standardelor specifice
ale specializării.

În
curs

_

-

115

RECUPER
A
REA
DOMENIU
LUI DE
STUDII
MASTERA
LE LMA

CREAREA
UNEI
ASOCIAŢI
I
NAŢIONA
LE A
FACULTĂ
ŢILOR /
DEPARTAMENTELO
R DE
LIMBI
MODERNE
APLICATE
ŞI A UNEI
REŢELE
NAŢIONA

Limba C sunt cele două limbi de circulaţie
care formază specializarea (studiate la un
nivel superior și în regim de deplină
egalitate), iar Limba D este un parcurs de
limbă modernă extracurricular, menit să
completeze portofoliul de limbi al
viitorilor traducători şi/sau interpreţi.
Sensibilizarea tuturor factorilor decidenți
la nivel local și național în legătură cu
necesitatea de recuperare a domeniului de
studii masterale LMA care nu ar trebui să
se regăsească în domeniul filologie,
întrucât se bazează exclusiv pe discipline
şi competențe plurilingve şi
pluridisciplinare, caracteristice profilului
LMA. Masteratele europene care
formează consorţiul EMT şi EMCI sunt
masterate de tip LEA, nu filologice.
Cooperare naţională interuniversitară:
contactarea universităţilor româneşti care
oferă specializarea diplomantă LMA şi
elaborarea unor materiale comune menite
să clarifice statutul specializării LMA în
România pentru garantarea
compatibilităţii acestei specializări cu cea
europeană şi pentru afilierea secţiilor /
departamentelor / facultăţilor româneşti de
LMA la AILEA, asociaţie internaţională
de profil, la care LMA Cluj a aderat chiar
de la înfiinţare, fiind evaluată
internaţional şi declarată compatibilă cu
principiile Cartei ANLEA / AILEA

Cuantificare realizabilă prin
rezultatele obținute de DLMA pe
plan național şi internațional
În
curs

-

_

-

Cuantificare realizabilă prin
rezultatele obținute în urma
demersurilor necesare atingerii
obiectivului

Renata
Georgescu
Consiliul
DLMA
Decanatul

Până la
atingerea
obiectivul
ui vizat

Renata
Georgescu
Anca Greere
Manuela
Mihăescu
Alina Pelea
Decanatul

În curs

-

_

-

2020
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LE DE
PROFIL,
DE TIP
CONSORŢ
IU
CONSOLI
DAREA
PROFILUL
UI
EUROPEA
N AL
TRADUCĂ
TORULUI
ȘI
INTERPRE
TULUI DE
CONFERI
N
ȚĂ DIN
ROMÂNIA,
REDEFINI
REA, PRIN
NOI
PROPUNE
RI
LEGISLAT
IVE, A
STATUTU
LUI
ACESTOR
A

Continuarea
demersurilor
pentru
redefinirea statutului traducătorului şi al
interpretului de conferinţă profesionist în
spațiul academic românesc şi european,
integrarea acestora pe piaţa serviciilor de
specialitate.
Participare activă la efortul european de
sprijinire a ministerelor de resort din țările
angajate în acest demers clarificator prin
asumarea responsabilității în cadrul
echipei internaționale de experți numită
de DGT, Direcția pentru Multilingvism
(Comisia Europeană ) prin demersuri
concrete alături de universitățile cu studii
de profil din Europa. În orice program de
studii care formează specialiști în
profesiile traducerii şi ale interpretării se
respectă principiul de bază conform căruia
în profesiile vizate se lucrează
eminamente dinspre limbile B, C, D etc
spre limba A şi nu invers.
Șansele de concretizare a obiectivului ca
urmare a sensibilizării societății în
legătură
cu
importanța
activității
interpretului
de
conferință și a
traducătorului din momentul preluării de
către România a președinției Consiliului
Uniunii Europene au crescut simțitor.

Obiectiv cuantificabil în timp, prin
rezultatele demersurilor permanente
ale asociaţiilor de specialitate și
activitatea Reţelei de excelenţă
RO+, dedicată limbii române.
Dată fiind importanţa crucială a
limbii materne (româna pentru
filierele LMA din linia de studii
română), DGT din Cadrul Comisiei
Europene şi Departamentul de
Limba Română din cadrul Comisiei
Europene au înființat, în 2010, o
Reţea de excelenţă a limbii române
(RO+), menită să sprijine
universităţile româneşti care
formează traducători şi interpreţi,
prin consolidarea componentei de
limba română (asumată ca Limba
A, adică limba înspre care se
traduce obligatoriu din limbile B şi
C).

În
curs;
în anul
2019,
DLM
Aa
fost
coorga
nizator
al
primei
ediții a
conferi
nței
#Trans
lateCL
UJ,
care se
adrese
ază
traduc
ătorilo
r
profesi
oniști
din
Român
ia

Renata
Georgescu
Adriana
Neagu
Iulia Bobăilă
Olivia
Petrescu
Diana Moțoc
Alina Pelea
Consiliul
DLMA

-

-

-

permanen
t
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PROMOVA
REA
SUSŢINUT
ĂA
MODELUL
UI
EUROPEA
N LMA
TRILINGV

Consolidarea modulului de Limba D,
parcurs specific exclusiv specializării
LMA, prin cursuri intensive care definesc
exclusiv profilul Limbi Moderne Aplicate,
propuse în regim extracurricular opțional
(cu taxă), în cadrul unui pachet lingvistic
de 6 semestre cu 6 ore / săptămână.
LMA oferă, după modelul universităților
membre
ale
consorțiului
AILEA,
posibilitatea studierii celei de a treia limbi
pentru obiective specifice (italiană,
spaniolă,
rusă,
polonă,
germană,
finlandeză, japoneză, chineză, coreeană,
ucraineană, olandeză, portugheză). Din
2009, modulul de Limba D este gestionat
de Centrul pentru Industriile Limbii din
cadrul Catedrei de Limbi Moderne
Aplicate.

Obiectiv cuantificabil prin gradul În curs
de interes pentru acest modul, care
garantează creșterea șanselor de
inserție profesională. În plus,
parcursul de Limbă D nu mai
necesită acreditări suplimentare,
deoarece este realizat după un
syllabus unic, care stă la baza unei
platforme internaţionale de învăţare
a
limbilor
moderne
pentru
comunicarea
profesională,
PLURILINGUA
din
Belgia
(www.commart.be), la care echipa
CIL-DLMA este coautor cu 4
module bilingve, prin proiectul de
transfer
de
inovație
PROMULTILINGUA
(LLPLdV/ToI/2008/RO/025).
În acest temei, DLMA/CIL
beneficiază de dreptul de a folosi
metoada acreditată la nivel
european pentru toate limbile
predate, urmând să certifice doar
faptul că aceasta s-a folosit în
cadrul instituțional pentru care a
fost creată.

-

fonduri proprii
CIL

-

Echipa LMA
Echipa CIL
permanen
t
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CONSOLI
DAREA
CARACTE
RULUI
DINAMIC
AL
SPECIALI
ZĂRII
LMA,
CAPABILĂ
SĂ SE
ADAPTEZ
E RAPID
CERINȚE
LOR
PIEȚEI
PRIN
DESCHIDE
REA SPRE
NOI
SPECIALI
ZĂRI LMA
SAU
COMPATI
BILE LMA
PROFESIO
NALIZARE
A
ÎNVĂȚĂM
ÂNTULUI
DE
SPECIALI
TATE

Adaptarea planului de învăţământ în
funcţie de evoluţia specializării la nivel
academic internaţional și transpunerea
politicilor lingvistice europene din
domeniu, reflectate în Carta AILEA,
pentru a putea răspunde corect cerinţelor
pieţei de specialitate. Conform acestor
politici, orice student la Limbi Moderne
Aplicate trebuie să se poată regăsi şi
încadra cu cele două limbi ale specializării
sale
şi cu disciplinele studiate, în
programele de studii LEA/Limbi Moderne
Aplicate din universitățile partenere
AILEA.

Obiectiv
cuantificabil
prin
rezultatele aplicării suple,
în
domeniul LMA, a principiului
cererii şi ofertei, care reglează
perfect adaptarea la cerinţele
mobilităţii internaţionale şi accesul
la piaţa europeană a muncii,
asigurând integrarea perfectă în
mediile academice şi profesionale
europene a studenţilor LMA : un
grad de inserţie profesională foarte
ridicat (75% independenţi, angajaţi
în întreprinderi româneşti şi aprox.
20% angajaţi în multinaţionale sau
Introducerea, în special la nivel Master, a în Instituţii
unor module specifice care să diversifice
paleta de competențe. De exemplu, la
Masteratul European de Interpretare de
conferință, modulul de interpretare în

Flexibilizarea programei de studii și
adaptarea
acesteia
la
cerințele
învățământului de specialitate și la
tendințele europene de profesionalizare,
prin asigurarea unui nou tip de interfață
activă şi eficientă între mediul academic și
cel profesional.

În curs

-

permane
nt

Renata
Georgescu
Manuela
Mihăescu

permanent

_

Obiectiv
cuantificabil
prin
rezultatele obținute în direcția
inserției
profesionale
a
absolvenților.
În curs

Renata
Georgescu
Manuela
Mihăescu
Anca Greere
Silvia
Irimiea
Consorțiul
EMCI
Reţeaua
EMT
AILEA

_
-

-
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2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

PROFESIO
NALIZARE
A
ÎNVĂȚĂM
ÂNTULUI
DE
SPECIALI
TATE

Flexibilizarea programei de studii și
adaptarea permanentă la cerințele
învățământului de specialitate și la
tendințele
europene
actuale
de
profesionalizare prin asigurarea unei
interfețe de colaborare mai eficientă, între
mediul academic și cel profesional/de
afaceri.

Cuantificarea
Obiectivului

Diversificarea ofertei de cursuri şi de
pregătire alternativă
din cadrul
programelor DLMA și ale Centrului
pentru Industriile Limbii conform
pricipiilor Cartei ANLEA / AILEA :
cel puţin două limbi străine egale ca
nivel: limbile B,C +(la cerere) Limba
D (studiată în regim extracurricular,
de cursuri intensive de comunicare
profesională, pornind de la nivel
începător), asociate unui pachet de
discipline lingvistice cu caracter
teoretic şi practic şi unui pachet de
discipline din domeniile de aplicaţie
predate în limba A : economie, drept,
relaţii publice, afaceri etc.

Costu
ri
Estim
a
te

Costuri
realiza
te

Obiectiv
cuantificabil
prin
rezultatele obținute la nivel de
inserție
profesională
a
absolvenților.

Sursă
finanţar
e
_

_

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

AMELIOR
A
REA
ÎNVĂŢĂM
ÂNTULUI
DE TIP
TRADIŢIO
NAL

Cuantific
a
rea
realizării

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantific
a
Rea
realizării

Costu
ri
Estim
a
te

Obiectiv cuantificabil prin
rezultatele obținute de studenții
LMA la concursuri, sesiuni de
comunicări științifice, exa,mene de
licență și disertație.

Costuri
realiza
te
_

Sursă
finanţa
re

Responsabil

Termen

Renata
Georgescu
Manela
Mihăescu

Responsabil

Termen

Echipa
DLMA

permanen
t

_
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2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

CREAREA
UNEI
PLATFOR
ME DE
ÎNVĂȚAR
E ON LINE

Punerea la dispoziția studenților a unei
platforme de învățare cu funcționalități
multiple, care să le permită accesul la
cursuri on line, schimburi de tip forum de
discuții/ chatroom, evaluare on line a
activităților

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Redefinirea
şi

Cuantificarea
Obiectivului

Obiectiv cuantificabil prin
rezultatele obținute de studenții
LMA la examene și evaluări pe
parcurs.

Cuantificarea
Obiectivului

Actualizarea regulamentului de practică Obiectiv cuantificabil prin gradul
profesională la LMA şi
relansarea de creștere a șanselor de integrare

Cuantific
a
rea
realizării
În curs;
cursurie
de
informa
tică
efectuate,
în 2019,
prin
interme
diul TIC
au
confirmat
posibilita
tea
extinderii
acestui tip
de
predare/în
vățare/ver
ificare

Cuantific
a
rea
realizării
Realizat;
s-a stabilit

Costu
ri
Estim
a
te
4000
ron

Costuri
realizate

Sursă
finanţ
are

Responsabil

Termen

Echipa
DLMA

2020

CIL
Facult
atea de
Litere
UBB

Costu
ri
Estim
a
te

Costuri
realizate

Sursă
finanţa
re

Responsabi
l
Renata
Georgescu

Termen

2019
121

promovarea
noului
concept de
practică
profesională
la
specializarea
universitară
LMA,
respectiv
integrarea
acesteia în
pregătirea
profesională
a studenților.

cooperării profesionale cu instituțiile în mediul profesional local, național
partenere care primesc studenții în stagii, și internațional.
extinderea evantaiului de colaborări de tip
practică profesională la alte companii
naționale și multinaționale.
Flexibilizarea programului de practică
profesională la anii I-III LMA prin stagii
de specialitate stabilite de comun acord cu
partenerii din mediul profesional activ.
Stabilirea de noi acorduri de colaborare cu
diverse
companii
locale/naționale/internaționale.

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

PUBLICAŢ
II

Revista DLMA: Revue Internationale
d’Études
en
Langues
Modernes
Appliquées
(comitet
ştiinţific
internaţional).

Cuantificarea
Obiectivului

Obiectiv
cuantificabil
prin
valorizarea, în paginile revistei, a
contribuțiilor participanților la
manifestările științifice de profil ale
departamentului, respectiv ale altor
Pentru creșerea vizibilității, revista
specialiști români şi străini
dispune de o versiune on-line.
Se
interesați de problematica și
configurează formatul numărului 12 şi se
dezvoltarea domeniului LMA.
contractează tipărirea la Editura Risoprint.
Lansarea numărului 11 şi a suplimentelor
tematice ale acestuia.

Publicarea unui nou volum tematic
multiling (2019) : Migrations, economy,
and societies: from cultural transfers to

tutorii de an
Adina
Cornea
Silvia
Irimiea
Emilia
Felecan

inclusiv
un nou
barem
pentru
notarea
dosarelor
de
practică
profesion
ală ale
studențilo
r

Realizat,
versiunea
elecronică
e
disponibil
ă pe siteul
https://lett
.ubbcluj.r
o/rielma/,
versiunea
tipărită va
fi
disponibil
ă
la
sfârșitul

Costu
ri
Estim
a
te
1400
ron

Costuri
realiza
te
1400 ron

Sursă
finanţa
re
DLMA/
CIL
Grant
UE/ME
IC

Responsab
il

Termen

Alina Pelea
Adriana
Neagu

2019

Manuela
Mihaescu
Comitet
ştiinţific
internațion
al
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“identity marketing”

CONSOLI
DAREA
ROLULUI
DLMA ȘI
CIL ÎN
PROMOVA
REA
DOMENIU
LUI DE
STUDII
LMA ŞI A
INDUSTRII
LOR
LIMBII
CREȘTER
EA
VIZIBILIT
Ă
ȚII
INTERNAȚ
IONALE A
DLMA

lunii
ianuarie
2020

Diversificarea componentelor de activitate
ale DLMA/CIL. Consolidarea cercetării în
domeniul industriilor limbii : Traducere
automată,
traduceri
audio-vizuale,
traductologie,
didactica
traducerii,
terminologie, traducere generală şi
specializată, lingvistică aplicată şi
multimedia,
pedagogia
comunicării
profesionale multilingve.

Obiectiv
cuantificabil
prin realizat
rezultatele deja obținute sau în curs
de realizare (comenzi pentru
diferite servicii lingvistice de
specialitate, parteneriate de tip
profesional
pentru
proiecte
lingvistice cu parteneri academici
naționali și internaționali).

Organizarea Conferinței anuale
internaționale a DLMA

Obiectiv
cuantificabil
prin
facilitarea prezentării rezultatelor
cercetării științifice efectuate de
formatori/specialiști români şi
străini în domeniul traducerii,
terminologiei și interpretării de
conferință

Conferinț
a LMA nu
s-a
organizat
în 2019,
în schimb
am
organizat,
în
colaborar
e
cu
Direcția
generală
traduceri
a
Comisiei
europene
o
conferință
internațio

2019
-

-

DLMA
CIL
Companii
partenere

-

Echipa
LMA
Echipa CIL

Echipa
DLMA
Adriana
Neagu
Renata
Georgescu
Anamaria
Milonean

2019
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na
lă
dedicată
traducerii
și
intitulată:
Transltors
of
Tomorro
w:Mergin
g Human
Skills
with the
Power of
Technolo
gy
(15
noiembrie
2019)
4. STUDENȚI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

ACTIVITA
TEA CU
STUDENŢI
I

Actualizarea broşurii informative privind oferta de cursuri la Limbi
Moderne Aplicate și publicarea online a acesteia.
Actualizarea lunară a paginii web a
Departamentului de Limbi Moderne
Aplicate şi a Blogurilor CIL şi DLMA
(legate de pagina principală) cu
informații utile pentru colectivul de
cadre didactice şi studenţii LMA.

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantific
a
rea
realizării
Realizat

În curs

Costu
ri
estima
te
-

Costuri
reaizate

Sursă
finanţa
re

DLMA
CIL

Responsab
il

Termen

Renata
Georgescu
Emilia
Felecan
Adina
Cornea
Manuela
Mihaescu
Anamaria
Milonean
Timeea
Ferencz
Cristina
Varga
Iulia

2019
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Bobăilă
Îndrumarea documentării şi informării
studenţilor în vederea participării
acestora cu comunicări la sesiunea
științifică a studenților.

Pregătirea echipelor de studenți în
vederea
reiterării
performanței
OLYFRAN din 2016 și 2017, când
două echipe
au ajuns în finala
competiției OLYFRAN (Tournoi
mondial de français), organizat de
Universitatea HASSELT, Belgia.

realizat

Echipa
DLMA
DLMA
2019

Obiectiv cuantificabil prin
ocuparea, la fel ca în anii
precedenți, a unui loc în finala
competiției de către fiecare din cele
3 ehipe participante.

Concursuri de specialitate. Pregătirea Obiectiv cuantificabil prin
studenţilor LMA pentru concursuri obținerea de premii și mențiuni.
profesionale de nivel naţional şi
internaţional, precum şi pentru
sesiunile de comunicări științifice.

Turneul
mondial
de
franceză
pe
internet
nu se mai
organizea
ză din
lipsă de
finanțare.
Informați
a a fost
disponibil
ă pe site
abia din
luna
martie
2019

Realizat,
3 studente
au
participat
la
Concursul
de
traduceri
organizat

Renata
Georgescu

MEN
FDI

2019

CIL

DLMA

DLMA

2019
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la
Craiova;
s-a
obținut o
mențiune
Organizarea ediției a doua a Obiectiv cuantificabil prin
Concursului de Traduceri specializate. obținerea de premii și mențiuni.

Renata
Georgescu

Realizat,
22
octombri
e 2019

Adina
Cornea
Anamaria
Milonean

MEN

2019

Diana
Moțoc
Timea
Ferencz
Tutorat ştiinţific şi documentar,
mentorat: ameliorarea comunicării cu
studenții şi implicarea acestora în
proiectele catedrei.

realizat

Continuarea manifestărilor lunare
intitulate
Întâlnirile
LMA,
extinderea
și
diversificarea
colaborărilor cu specialiști din
domeniul industriilor limbii.

realizat

Organizarea sesiunii anuale de comunicări
științifice a studenților de nivel licență şi
masterat – LMA
5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Renata
Georgescu

DLMA

Manuela
Mihăescu

CIL
premierea şi publicarea celor mai
bune lucrări

Cuantificarea
Obiectivului

Realizat
pentru
premiere

Cuantific
a
rea
realizării

L. Muthu
Consiliul
DLMA

DLMA
CIL

Costu
ri
Estim
a

Costuri
realizate

2019

Sursă
finanţa
re

Responsab
il

Termen
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te
RELANSA
REA
ŞI/SAU
CONSOLI
DAREA
RELAŢIEI
CU
MEDIILE
PROFESIO
NALE ŞI
CU
POTENȚIA
LII
ANGAJA
TORI AI
ABSOLVE
N
ȚILOR
DEPARTA
MENTULU
I DE
LIMBI
MODERNE
APLICATE

Crearea unei baze de date cu toţi
partenerii catedrei (potențiali angajatori ai
absolvenţilor LMA)
Atragerea partenerilor profesionali ai
LMA în proiecte de interse comun :
WeLocalize, SDL, Emerson, Primăria
Municipiului Cluj-Napoca, edituri, SDLLanguage Weaver, Emerson, Office
Depot, exlservice, GlobalContact etc.
Pregătirea unui modul opțional de
interpretare pentru serviciile publice
destinat masteranzilor MEIC și METT,
precum și absolvenților acestor masterate.

Atragerea de fonduri complementare,
sponsorizări,
donații
din
partea
colaboratorilor și partenerilor DLMA.
Găsirea unei soluții administrative care să

DLMA,
CIL

DLMA
participă
în cadrul
unui
program
Erasmus+
dedicat
interpretăr
ii pentru
servicii
(ReActM
e Project)

Demararea activității de cercetare pentru a
se stabili situația actuală a IPS în
România, prin comparație cu alte state
europene, precum și a activităților
didactice legate de pedagogia specifică
domeniului, pentru început în limbile
română și spaniolă, respectiv a activității
de formare a formatorilor (în colaborare
cu Universitatea San Jorge din Saragosa)
și activități de formare pentru actualii
masteranzi.

6. MANAGEMENT
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
FINANȚAR
EA
COMPLE
MENTARĂ
PENTRU

Obiectiv
cuantificabil
prin În curs
rezultatele obținute în direcția
inserției
profesionale
a
absolvenților.

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantific
a
rea
realizării

Renata
Georgescu
Manuela
Mihăescu
Emilia
Felecan
Adina
Cornea

2020

Iulia
Bobăilă
Alina Pelea

Costu
ri
estima
te
-

Costuri
realizate
-

Sursă
finanţa
re

Responsa
bil

Termen

Director
departame
nt
Director
CIL

2019
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ORGANIZ
AREA DE
ACȚIUNI/E
VENIMEN
TE
ȘTIINȚIFI
CE ȘI
PROFESIO
NALE
LA
NIVELUL
DEPARTA
MENTULU
I

permită departamentului gestionarea
independentă a acestor fonduri.

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

OPTIMIZA Ameliorarea conexiunii în Sala 51, Sala
REA
306.
CONEXIU
NILOR
INTERNET
PENTRU
TOATE
LABORAT
OARELE,
BIROURIL
E ȘI
SĂLILE DE
CURS
DLMA
8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Directori
masterate

Cuantificarea
Obiectivului

Obiectiv cuantificabil prin gradul
de optimizare a comunicării din
spațiile care necesită intervenții
pentru (re)stabilirea conexiunii
internet.

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantific
a
rea
realizării
realizat

Cuantific
a
rea
realizării

Costu
ri
estima
te

Costu
ri
Estim
a

Costuri
realizate

Costuri
realizate

Sursă
finanţar
e

Respons
abil

Termen

Fonduril
e
facultății

Decanat

2019

Sursă
finanţar
e

Respons
abil

Termen
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te
REPREZE Reprezentarea Departamentului de Limbi
N
Moderne Aplicate în asociațiile și rețelele
TAREA
internaționale
profesionale
de
tip
CONSTAN consorțiu la care este afiliat:EMCI, EMT,
TĂ A
AILEA.
DEPARTA Emisiuni de Radio şi televiziune pentru
MENTULU promovarea profilului de studii Limbi
I DE
Moderne Aplicate.
LIMBI
MODERNE
APLICATE
ÎN EMCI,
EMT ŞI
AILEA
9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

CONSOLI
DAREA
COLABOR
ĂRII CU
DIRECȚII
LE DE
PROFIL
(DGT,
DGLINC)
ALE
COMISIEI
EUROPEN
E ŞI ALE
PARLAME
NTULUI
EUROPEA
N,
RESPECTI
V CU

Asistență pedagogică de specialitate,
participarea la mobilități pentru cadre
didactice și studenți.
DGI, DGT, Comisia Europeană și
Parlamentul European colaborează la
programele de studii de masterat LMA
prin asistență pedagogică de specialitate
sau
participarea
la
diferite
activități/reuniuni organizate în consorțiile
EMCI/EMT.

Obiectiv cuantificabil în funcție de realizat
sprijinul
obținut
din
partea
Instituțiilor Europene, al UBB și al
Facultății de Litere.

-

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantific
a
rea
realizării

Costu
ri
Estim
a
te

-

Costuri
realizate

DLMA

Sursă
finanţar
e

Obiectiv cuantificabil prin gradul realizat
de respectare a standardelor de
funcționare a asociațiilor și rețelelor
profesionale europene de tip
consorțiu la care este afiliat
Departamentul de Limbi Moderne
Aplicate.

Respons
abil

2019

Termen

.

-

-

Instituțiil
e
Europene

Director
DLMA
Directori
i MEIC
și METT

129

AILEA,
EMCI ȘI
EMT
ERASMUS

Mobilități internaționale pentru cadre
didactice și studenți.
Demararea unui proiect de parteneriat cu
Universitatea Aix-Marseille, respectiv
Universitatea Nice-Côte d’Azur (Franța)

realizat

Director
DLMA
Director
CIL
Respons
a
bilii
Erasmus
la
DLMA:
Alina
Pelea
Diana
Moțoc
Cristina
Varga

2019
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DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE SPECIALIZATE

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Propuneri de parteneriate
Intrarea în rețele profesionale și de schimburi și
internaționale (Erasmus,
mobilități academice
Erasmus + etc.)

Participarea la proiecte
instituționale de limbi
straine.
Motivarea conducerilor
facultăţilor de a include în
programele de master în
limbi străine ca disciplină
obligatorie

Propuneri de workshopuri
formative în cadrul DLSS pe
dezvoltare de competențe
digitale / /evaluare/ învățare /
cercetare
2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv

Cooperare British Council, România şi alte
departamente/institute/ centre culturale şi de limbi
străine și/sau pedagogice din ţară şi străinătate.

Cuantificarea
Obiectivului
100%

Costuri
estimate
Mobilități
finanțate
prin
programu
l
ERASM
US

Sursă
finanţare

Responsabil

Mobilități
Erasmus

Dir. DLSS
Conf. dr. Cristina
Felea

100%

Termen

Dir. DLSS
Conf.dr. Cristina
Felea

50%
Discuţii la nivel de Recorat şi decanate. Materiale
motivante şi explicative privind necesitatea curentă
de a include pachetul în planurile de învăţământ și
în planul strategic al UBB privind dimensiunea
internaționalizată a educației și cercetării

Colectivul DLSS

100%
Organizare de evenimente formale și informale sub
egida DLSS și/sau CIPI

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Fonduri
UBB

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Conf. Cristina
Felea
Dir. DLSS

Responsabil

Termen

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
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Obiectiv
Adaptarea programei DLSS
la cerințele actuale ale pieței
și în conformitate cu
standardele de calitate
europene și naționale /
interne
Actualizarea practicilor
didactice ale membrilor
departamentului.

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Elaborarea unei strategii de vizibilizare a cursurilor
predate de cadrele DLSS, precum și regândirea
formatului acestor cursur în funcție de nevoile
studenților și ale pieței de muncăi

Cuantificarea
Obiectivului
50% - revizuirea
curriculumul nu este
finalizată

Instruirea si formarea cadrelor didactice prin
participarea la ateliere de lucru pe teme de integrare
a tehnologiilor în învăţare/predare;

50%

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Adaptarea examenelor la cerintele europene de
testare a cunostintelor lingvistice.
Propuneri pentru reformarea testelor de competență
lingvistică (vorbire și scriere)
Elaborarea experimentala și utilizarea materialelor
digitale ale studenţilor

Proiecte colective de
elaborare și revizuire de
manuale sau suporturi de
curs de limbaje specializate.

Activităţi individuale ale membrilor catedrei, vizînd
mai ales specialităţile deficitare în acest domeniu
(unde nu există titulari) sau cursurile noi

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Actualizarea programei şi a
Activitati individuale ale cadrelor care predau
materialelor pentru cursurile

Termen

Dir. DLSS
Asist.dr. Roxana
Nistor
Asist.dr.
Alexandra Cotoc

Lect. dr. Dana
Bizuleanu
Lect.dr. Bianca
Bican

Participarea la constituirea unei comunităţi de
practică dedicate schimbului de bune practici şi
dezvoltării profesionale. Crearea de materiale
didactice destinate utilizării în formatul tradițional,
dar și la distanță (platforme virtuale)

Modernizarea formelor de
evaluare a cunoştinţelor și
competențelor studenţilor.

Responsabil

80% - s-au refăcut testele
de competență lingvistică
pentru studenții cu
dizabilități, urmând ca
propunerile de revizuire să
fie adoptate la nivel de
UBB

Dir. DLSS
Lect.dr. Roxana
Mihele

50% - o parte din aceste
propuneri vor fi
materializate prin
câștigarea unor proiecte de
cercetare

Colectivul DLSS

Cuantificarea
Obiectivului
50%

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Colectivul DLSS
132

de content writing, scriere
creativă, pentru studenţii
nefilologi și filologi, nivel
licență și masterat

aceste cursuri.

Revizuirea programei şi a
cursurilor pentru modulele
masterale ale DLSS

Activitati individuale și în echipă ale cadrelor care
predau aceste cursuri.

Achiziție și diseminare bibliografie de specialitate.
Organizarea unor întâlniri de lucru pentru schimbul
de bune practici în domeniul design-ului de
curricular (la nivel de departament sau în
Colaborare cu CIPI)
50%

Colectivul DLSS

Investigarea unui alt
domeniu specific ca
propunere de program
masteral (content writing)
Elaborarea de materiale
interactive pentru a mări
varietatea ofertei
educaţionale.

Implementarea unor module și materiale de elearning şi blended-learning, gestionare a cursurilor
pe baza aplicaţiilor Web 2.0 (wiki, blog) si open
source (Moodle).

Utilizarea aplicaţiilor gratuite
și disponibile în spațiul
virtual pentru învăţarea
limbilor dincolo de întâlnirile
față-în-față

Crearea de spaţii virtuale de învăţare/predare
complementare activităţii la clasă.

Identificarea posibilității de a
introduce cursuri de nivel
masterat pe model
interdisciplinar

Propuneri pentru elaborarea unei metodologii de
lucru specifice progamelor interdisciplinare

50%
Conf. Cristina
Felea
Asist.dr. Cătălin
Dehelean

50%

2. ÎNVĂŢĂMÂNT – 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului
NU ESTE CAZUL
3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului

Dir. DLSS
Conf.dr. Cristina
Felea

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen
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Participarea la competiții
pentru accesarea granturilor
de cercetare individuale sau
în echipă, prin competiții
interne sau naționale

Diseminarea rezultatelor cercetării.

Participarea la competiții
pentru accesarea de noi
granturi pentru 2019-2020, în
colaborare cu colegi din alte
departamente, centre,
universități naționale sau
internaționale

Scriere de proiecte de cercetare specifice
domeniului Filologie sau domeniilor conexe /
interdisciplinare

Organizarea conferinţei
anuale a departamentului cu
titlul generic Dinamica
Limbajelor de Specialitate.
Cooperarea cu alte catedre
similare din UBB şi de la alte
universităţi clujene, pe teme
de profil, precum și cu
specialiști din străinătate

Organizarea unei serii de evenimente dedicate celor
25 de ani de la înființarea DLSS (în cadrul
conferinței anuale și nu numai)

Crearea unui reviste
electronice pe profilul DLSS
și care să aibă o apariție cel
puțin anuală.

Crearea site-ului revistei și pregătirea materialelor
pentru publicare.

Crearea unui centru de
cercetare pentru utilizarea
limbajelor specializate

Identificarea posibilității de creare a unui spațiu real
și virtual (de tip hub) pentru găzduirea acestui
centru

0%

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea

Cuantificarea

4. STUDENȚI
Obiectiv

50% - s-au depus 3 proiecte
de cercetare de către
colectivul DLSS

Dir. DLSS
Lect.dr. Maria
Ștefănescu

50% - s-au depus 3 proiecte
de cercetare de către
colectivul DLSS

Conf. dr. Diana
Cotrău
Lect. dr. Eugen
Wohl

100%

Publicarea actelor conferinţei Dinamica Limbajelor
de Specialitate la o editura acreditată CNCSIS.

Colectivul DLSS

0%
Dir. DLSS
Lect.dr. Andrada
Pintilescu

Lansarea primului număr al revistei

Conf.dr. Cristina
Felea

Costuri

Sursă

Responsabil

Termen
134

obiectivului
Instituirea de materiale didactice, dar și de teste pe
nivelele prevăzute în Cadrul comun european de
referinţă a limbilor pentru ca studenţii să se poate
evalua colegial și interevalua

Obiectivului
50%

Actualizarea periodică a
informaţiilor de pe pagina
web a Catedrei LSS care
ţintesc activităţile cu
studenţii.

Completarea întâlnirilor din cadrul consultaţiilor
obligatorii săptămînale cu studenţii cu comunicarea
permanentă pe cale virtuală.

100%

Accesibilizarea testelor de
competență lingvistică pentru
studenții cu diverse
dizabilități (inclusiv de
învățare)

Dezvoltarea testelor de competență lingvistică
adaptate studenților cu diverse nevoi speciale

80%

Întărirea relației cu
categoriile vulnerabile de
studenți (studenți cu diferite
nevoi speciale, cu dificultăți
de învățare)

Alocarea intervalelor de timp speciale pentru
consultații cu acești studenți

Dezvoltarea materialelor
didactice adaptate nevoilor
studenților
Utilizarea aplicaţiilor de tip
wiki, blog, micro-blogging,
pentru a comunica cu
studenţii.

estimate

finanţare

Asist. Camelia
Teglaş
Asist. Vlad
Mezei

Lect. Elena
Păcurar
Conf. Cristina
Felea

Dir. DLSS

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Întărirea relației cu mediul de Organizarea unor evenimente de tip career-day sub
afaceri și companiile care
egida DLSS în colaborare cu alte
angajează studenți și/sau
departamente/centre/instituții
absolvenți care utilizează
limbajele specializate ca
parte a rutinei profesionale

100%
Colectivul DLSS

Cuantificarea
Obiectivului
0%

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Dir. DLSS

6. MANAGEMENT
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Obiectiv
Evaluarea periodică a
activității cadrelor DLSS
Continuarea politicii de
întinerire a catedrei prin
promovarea tinerilor.
Asigurarea premiselor de
promovare a cadrelor.

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Elaborare chestionare evaluare intra-departamentală

Cuantificarea
Obiectivului
100%

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil
Consiliul DLSS

Deschiderea de posturi de asistent pentru concurs.

100%

Consiliul DLSS

Susținerea și consilierea cadrelor in vederea
ocupării pozitiilor didactice superioare (lector și
conferentiar)

100%

Consiliul DLSS

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Vizibilizarea acțiunilor
Întreținerea și îmbunătățirea paginilor web ale
specifice DLSS (în plan
DLSS (departament, revistă DLSS, centru cercetare
didactic, cercetare etc.)
etc.)
8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Diseminarea informațiilor
Eleborare materiale publicitare
legate de evenimentele DLSS
dedicate celor 25 de ani de la
înființarea departamentului
9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Cultivarea
relaţiilor Vizite şi comunicare inter şi intrainstituţionale.
instituţionale stabilite prin
programele ERASMUS

Cuantificarea
Obiectivului
100%

Termen

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Asist.dr. Cătălin
Dehelean
Cuantificarea
Obiectivului
100%

Costuri
estimate

Cuantificarea
Obiectivului
100%

Costuri
estimate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Asist. dr. Camelia
Teglaș
Asist.dr. Alina
Nemeș
Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Conf. dr. Diana
Cotrău
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DEPARTAMENTUL DE LITERATURA COMPARATA

1. Domeniul MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului
Elaborarea planului operaţional
al departamentului pe 2018
Elaborarea Statelor de funcţii, în
acord cu necesităţile de predare,
planul strategic şi resursele
financiare ale departamentului
2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv

Planificare didactică

Respectarea procedurilor de
predare şi evaluare didactică

Cuantificarea
Obiectivului

- Definirea obiectivelor preconizate,
a indicatorilor şi a responsabililor
- Evaluarea îndeplinirii obiectivelor
- Conceperea Statelor de funcţiuni

- Definirea obiectivelor preconizate, a indicatorilor
şi a responsabililor
- Evaluarea îndeplinirii obiectivelor
- Aprobarea de către Consiliul de Administraţie al
UBB

Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

- Elaborarea unui nou plan de
învățământ nivel licență, în acord
cu noile standarde ARACIS
- Elaborarea planului de învățământ
nivel master
- Elaborarea syllabilor disciplinelor
aferente celor două planuri pentru
anul 2020-2021
- Desfăşurarea activităţilor de
predare, examinare şi alte sarcini
din planul de învăţâmânt (orar,
evaluări pe parcurs, sesiune
ştiinţifică etc.)

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

- Plan de învăţământ
- Fişele disciplinelor Aprobarea documentelor

- Documentele respective (orar, fişe de prezenţă,
suporturi de curs, bibliografii etc.)
- Afişare pe site sau la Avizierul departamentului

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estima
te
-

Costuri
realizate

Sursă
finanţare
-

-

Costuri
estima
te
-

-

Costuri
estima
te

-

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil
Directorul
de
departament
Directorul
de
departament

Responsabil

Termen
23 ian

conform calendarului
facultății

Termen

-

Directorul
de
departament,
toţi membrii
catedrei

conform calendarului
facultății

-

Directorul
de
departament,
toţi membrii
catedrei

permanent

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen
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2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estima
te

Costuri
realizate

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru
îndeplinirea obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estima
te

Costuri
realizate

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Continuarea unor contracte de
colaborare existente cu
publicaţii ştiinţifice şi culturale

- Tutelarea mai multor studenţi de
nivel licenţă, master şi doctorat
pentru a participa la colocvii şi
simpozionae naţionale şi
internaţionale, la sesiuni ştiinţifice
studenţeşti,

realizat

Continua
rea unor
contract
e de
colabora
re
existente
cu
publicaţii
ştiinţifice
şi
culturale

- Tutelarea
mai multor
studenţi de
nivel
licenţă,
master şi
doctorat
pentru a
participa la
colocvii şi
simpoziona
e naţionale
şi
internaţion
ale, la
sesiuni
ştiinţifice
studenţeşti
,

- Tutelarea mai multor studenţi
de nivel licenţă, master şi
doctorat pentru a publica
articole şi recenzii in revistele
Steaua, Caietele Echinox,
Echinox, Transilvania, Vatra,
Metacritic Journal for
Comparative Studies and
Theory.

- Participarea la conferinţe şi
sesiuni ştiinţifice

realizat

Tutelarea
mai
multor
studenţi
de nivel
licenţă,
master şi
doctorat
pentru a

Participare
a la
conferinţe
şi sesiuni
ştiinţifice
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publica
articole
şi
recenzii
in
revistele
Steaua,
Caietele
Echinox,
Echinox,
Transilva
nia,
Vatra,
Metacriti
c Journal
for
Compara
tive
Studies
and
Theory.
3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estima
te
-

Costuri
realizate
realizat

-

Sursă
finanţare

Consolidarea unei bune
comunicări cu mediul academic
şi al cercetării de excelenţă

- Ţinerea la zi a siturilor Phantasma, Caietele
Echinox, Metacritic Journal

- Încărcarea informaţiilor recente
conform arborelui tematic prestabilit
- Postarea pe server

Publicarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice

- Publicarea a 3 articole ISI, în aşa fel încât
Catedra să rămână la media de 0,5 publicaţii ISI
pe cadru didactic
- Publicarea de cărţi şi de articole BDI de către
membrii departamentului

- Trimiterea textelor la revistele ISI şi
BDI (JSRI, Transylvanian Review,
CLCWEB Purdue etc.)
- Apariţia studiilor in reviste

-

realizat

-

Publicarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice

- Publicarea a două volume din Caietele
Echinox
- Publicarea unor dosare tematice în revista

- Strangerea materialelor
- Tehnoredactarea volumelor
- Tipărirea volumelor

-

realizat

-

Responsabil
Corin Braga,
Asist.cc.
Marius
Podean
Mihaela
Ursa
Corin Braga,
Ruxandra
Cesereanu,
Mihaela
Ursa, Diana
Adamek
Corin Braga,
Radu
Toderici

Termen
permanent

permanent

conform calendarului d
apariție
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Steaua
- Publicarea a două volume din Metacritic
Journal

- Apariţia pe piaţă
- Distribuţie

Publicarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice

- Publicarea de către Centrul de cercetare a
imaginarului a Bulletin de liaison des CRI
reflectând activitatea de cercetare a centrelor
din reţeaua internaţională

500

realizat

Grant
CNCS

Activităţi în cadrul unor centre
de cercetare, cercuri ştiinţifice
etc.

- Organizarea în cadrul Facultății de Litere a
conferințelor de analiză a articolelor / intrărilor
pentru 2 din volumele Enciclopediei
(Patrimoniu și imaginar lingvistic, Imaginarul
literar)

- Pregătirea callului (Jean-Jacques
Wunenburger, Corin Braga)
- Contactarea centrelor din reţeaua
internaţională şi strângerea
informaţiilor
- Pregătirea conferințelor
- Desfășurarea conferințelor

20.000
lei

realizat

Grant
UEFISC
DI

Prof. Corin
Braga

Parcursul anului

Publicarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice

- Publicarea a 3 articole ISI, în aşa fel încât
Catedra să rămână la media de 0,5 publicaţii ISI
pe cadru didactic
- Publicarea de cărţi şi de articole BDI de către
membrii departamentului

- Trimiterea textelor la revistele ISI şi
BDI (JSRI, Transylvanian Review,
CLCWEB Purdue etc.)
- Apariţia studiilor in reviste

0

realizat

Grant
CNCS

Corin Braga,
Ruxandra
Cesereanu,
Mihaela
Ursa, Diana
Adamek

-

Costuri
estima
te
0

Costuri
realizat
e
realizat

-

realizat

4. STUDENȚI
Obiectiv

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Organizarea de manifestări
ştiinţifice studenţeşti periodice

- Continuarea activităţii cercurilor Atelierul de creative
writing (Ruxandra Cesereanu), Cercul Metacritic
(Mihaela Ursa), Dezbaterile Phantasma (Corin Braga)

Organizarea Sesiunii ştiinţifice a
studenţilor din Facultatea de
Litere

Participarea studenţilor la Sesiunea ştiinţifică a
studenţilor, pe două nivele, licenţă şi master + doctorat

Participarea studenţilor catedrei

Susținerea lucrărilor

Cuantificarea
Obiectivului
- Stabilirea temelor şi a
invitaţilor
- Cointeresarea studenţilor, a
masteranzilor şi doctoranzilor
- Anunţarea temelor şi a
principalelor dezbateri pe
paginile de web ale cercurilor
Desfăşurarea conferinţelor
- Continuarea dezbaterilor pe
paginile web ale cercurilor
- Elaborarea lucrărilor sub
supervizarea profesorilor
îndrumători
- Susţinerea lucrărilor în
sesiunea fiecărei secţiuni

- Elaborarea lucrărilor sub

Cheltui

Sursă
finanţare

Fondurile

Ruxandra
Cesereanu
Mihaela
Ursa
Corin Braga,
Radu
Toderici

Responsabil

500

Termen

Diana
Adamek,
Corin Braga,
Ruxandra
Cesereanu,
Mihaela
Ursa

permanent

Diana
Adamek,
Corin Braga,
Ruxandra
Cesereanu,
Mihaela
Ursa
Laura Ilea
Mihaela

conform calendarului

conform calendarului
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la Sesiunile studenţeşti
organizate la Iaşi (Eminescu),
Bucureşti şi Sibiu (Blaga)

supervizarea profesorilor
îndrumători
- Susţinerea lucrărilor în
cadrul sesiunilor respective
- Istorie recentă şi recuperare
a memoriei
- Efectuarea excursiei

Organizarea de excursii
documentare studenţeşti

Excursie documentară la închisoarea Gherla și
Memorialul Sighet

Atelier de scriere creatoare în
proză

Tabăra de scriere creatoare ”Antichitatea postmodernă”
(Histria, 5 studenţi participanţi)

Prof. Ruxandra Cesereanu

Încurajarea calităţii cercetării
studenţeşti

Obţinerea de burse de performanţă, Socrates, Erasmus
etc.

Implicarea în relaţia cu mediul
de afaceri

- Întâlniri cu posibilii angajatori ai absolvenţilor noştri

- Identificarea burselor
- Examinarea studenţilor
candidaţi
-Desfăşurarea mobilităţilor
- organizarea întâlnirilor
dintre viitorii absolvenţi şi
reprezentanţii mediului de
afaceri

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv

Păstrarea relaţiei cu alumnii şi
eventuala lor implicare în
proiecte de colaborare

6. MANAGEMENT
Obiectiv

Sustenabilitatea financiară a
departamentului

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

- contactarea lor prin intermediul reţelelor de socializare

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Consolidarea autosustenabilităţii financiare a
Departamentului, în condiţiile în care noua Lege a
Educaţiei prevede o mai mare autonomie financiară dar

Cuantificarea
Obiectivului
- alcătuirea unui dosar cu
fotografii şi date actualizate
ale alumnilor

Cuantificarea
Obiectivului

- Urmărirea gestiunii catedrei,
a cheltuielilor etc.
- Încadrarea în venituri

eli de
deplasa
re

Facultăţii

Ursa,
Ruxandra
Cesereanu

Cheltui
eli de
deplasa
re şi
cazare
o
noapte
Cheltui
eli de
cazare
şi
deplasa
re

Sponsoriza
re IICCR

Ruxandra
Cesereanu

conform calendarului

realizat

Fondurile
UBB

Prof.
Ruxandra
Cesereanu

conform calendarului

realizat

Fondurile
Erasmus

Ruxandra
Cesereanu
Mihaela
Ursa Pop
Decan,
Director de
departament

conform calendarului d
competiție

realizat
-

Costuri
estima
te
-

Costuri
estimate

cca
200.000
RON

Costuri
realizat
e
realiza
t

Cos
turi
real
izat
e

Sursă
finanţare

Responsabil
Mihaela
Ursa,
Ruxandra
Cesereanu

Sursă
finanţare

Responsabil

Surse
bugetare şi
extrabuget

Decan,
Director de
Departament

permanent

Termen

permanent

Termen
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şi responsabilitate pentru departamente
Evaluare intercolegială

- Desfăşurarea de evaluări intercolegiale pentru 1 cadru
didactic (Ruxandra Cesereanu)

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

- Consolidarea specializării de
licenţă Literatură universală şi
comparată şi a Masterului
Istoria imaginilor – Istoria
ideilor.
- Propaganda secţiei, în vederea
examenelor de înscriere la
licenţă, master şi doctorat.
Postarea înregistrării video de
cursuri pe youtube, facebook,
pentru propaganda online a
catedrei printre elevi de liceu

Acreditarea ARACIS a
programului de master
Cercetarea imaginarului și
literatura comparată
Consolidarea unei bune
comunicări cu mediul academic
şi potenţialii candidaţi

8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv

- Propaganda secţiei şi a admiterii prin cursuri la şcoala
de vară (luna iulie)
- Postarea de informaţii pe siteul departamentului, al
facultăţii şi al Centrului de cercetare a imaginarului, Pliante, fluturaşi, anunţuri pe siteul catedrei şi al
facultăţii, întâlniri cu elevi de liceu etc.
- Înregistrare filme, postare pe internet

are
- Susţinerea evaluării,
precedată de asistență la ore
- Proces verbal de evaluare

Cuantificarea
Obiectivului

Director de
departament

Costuri
estimate

Cos
turi
real
izat
e

- Propaganda secţiei şi a
admiterii prin cursuri la şcoala
de vară (luna iulie)
- Postarea de informaţii pe
siteul departamentului, al
facultăţii şi al Centrului de
cercetare a imaginarului, Pliante, fluturaşi, anunţuri pe
siteul catedrei şi al facultăţii,
întâlniri cu elevi de liceu etc.
- Înregistrare filme, postare pe
internet

- Îmbunătăţirea şi ţinerea la zi a Siteului
Departamentului de Literatură comparată

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Fondurile
facultăţii
- Strângerea informaţiilor
- Postarea informaţiilor
- Incărcarea informaţiilor
recente conform arborelui
tematic prestabilit
- Solicitarea informaţiilor
aduse la zi de la membrii
catedrei
- Modificări ulterioare
Cuantificarea

Responsabil

Termen

Toţi
membrii
catedrei

- Elaborarea și aprobarea în UBB a dosarului ARACIS
- Vizita ARACIS
- Întreţinerea paginii de Facebook a Departamentului

Sursă
finanţare

conform calendarului
facultății

realizat

Costuri

Prof. Corin
Braga, Prof.
Ruxandra
Cesereanu
Mihaela
Ursa,
Corin Braga
Mihaela
Ursa

Cos

Sursă

Responsabil

Termen
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Obiectivului

Participarea unor membri ai
departamentului în reţeaua
CRI2i
Organizarea de conferinţe şi
manifestări internaţionale şi
naţionale

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv

Inserarea în reţeaua academică
prin manifestări ştiinţifice

Participarea la acţiunilor reţelei Centre de Recherches
Internationales sur l’Imaginaire

- Susţinere de conferinţe
- Publicare de articole, etc.

Conferinţe cu invitaţi din ţară şi străinătate (Mihai
Spăriosu, Patrick Dandrey, Alice Notley, Giovanni
Magliocco, etc.)

- Invitarea conferenţiarilor
(universitari, poeţi,
traducători)
- Desfăşurarea
Conferinţelor şi cursurilor
respective

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea obiectivului

Participarea membrilor catedrei la conferinţe şi
simpozioane internaţionale : Londra, Pacifica University
(SUA), Moulhouse, Veneția (Istituto Romeno di Ricerca
Umanistica) etc.

Cuantificarea
Obiectivului

- Înscrierea la simpozioane
- Redactarea comunicărilor
- Pregătirea călătoriilor
- Participarea la simpozioane
- Publicarea actelor

estimate

turi
real
izat
e

finanţare

Corin Braga
Laura Ilea
- Cazare

Costuri
estimate

Fondurile
facultăţii

Cos
turi
real
izat
e
real
izat

Sursă
finanţare
Granturi,
diferite
surse

Corin Braga,
Ruxandra
Cesereanu,
Mihaela
Ursa

Responsabil

Termen

Corin Braga,
Ruxandra
Cesereanu,
Mihaela
Ursa, Diana
Adamek
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DEPARTAMENTUL DE LITERATURĂ MAGHIARĂ

1. MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului
Promovarea
Îmbunătățirea
imaginii interioare circuitului
și exterioare a
informațional: ședințe
departamentului
de departament lunare
Relații de
Corespondență
parteneriat cu alte regulată, pregătirea
instituții din țară
concursului pentru
și străinătate:
postul de lector străin
EDUFI (Helsinki), din Ungaria ți a
BBI (Budapesta), concursului pentru
noi contracte
postul de lector străin
ERASMUS
din Finlanda
Evaluare
Vizită ARACIS
periodica a
programelor de
studii
Creșterea
Evaluare periodica a
exigentei în
membrilor
politica de
departamentului,
promovare a
introducerea
personalului
rezultatelor de

Cuantificarea
Obiectivului
10 ședințe de
departament

Cuantificarea
realizării
obiectivului
10 ședințe de
departament

acoperire 2 posturi
de lector universitar,
3 contracte
ERASMUS

acoperire 2 posturi
de lector universitar,
2 contracte
ERASMUS

Evaluare 3 programe
de studiu

efectuat + în curs de
desfășurare

4 evaluări colegiale

4 evaluări colegiale

Costuri Costuri
estimate realizate

50.000
HUF

Sursă
finanţare

BBI,
Ungaria,
EDUFI,
Finlanda

Responsabil

Termen

Conf. dr. Berszán
István

20. 12.
2019

Conf. dr. Berszán
István

30.11.2019

Conf. dr. Berszén
István, Conf, dr.
Szabó Levente

15. 12.
2019

Conf. dr. Berszán
István

20.12.2019
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Formare continuă

Promovarea
colaborării cu
instituții științifice
și culturale

Promovarea
colaborării cu
învățământul
preuniveraitar

cercetare in baza de
data a universității
Participare la cursul de
perfecționare pentru
lectori finlandezi
internaționali
organizată de EDUFI
Participare la
consfătuirea lectorilor
finlandezi din Europa
de Est, organizată de
EDUFI la
Universitatea din
Debrecen, Ungaria
Relații de parteneriat
cu alte instituții din
țară și străinătate:
Societatea Muzeului
Ardelean, Univ.
Creștină Partium,
Univ. Sapientia, Red.
rev. Helikon, rev
Îndrumare de lucrări
de grad did. I

2. ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectiv
Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului

1 curs de
perfecționare
profesională

1 consfătuire

Corespondență
regulată, participări
reciproce la
evenimente
promoționale

îndrumarea 4 lucrări
finalizare și susținere
publică

Cuantificarea
Obiectivului

Participare la curs
3000
RON
Participare la
consfătuire

3000
RON

3 evenimente
promoționale

3000
RON

EDUFI și
fonduri
proprii

Lect. drd. Anja
Keränen, lect. Dr.
Varga P. Ildikó

EDUFI și
fonduri
proprii

Conf. dr. Molnár
Bodrogi Enikő
Lect. dr. Varga P.
Ildikó
Asist. Jankó Sz.
Yvette
Lect. drd. Anja
Keränen

garnturi

Prof. dr. Egyed
Emese.

20 dec.
2019

PPDP

Prof. dr. Egyed
Emese

24 dec.
2019

Responsabil

Termen

3000
RON

martie
2019

400
RON
400
RON

îndrumare 3 lucrari
600
RON

Cuantificarea
realizării
obiectivului

august
2019

6„00
RON

Costuri Costuri
estimate realizate

Sursă
finanţare
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Organizarea
programelor
didactice

Elaborarea noilor
planurilor de
învățământ 20182021 conform
standardelor ARACIS

Ajustarea
syllabus-urilor la
standarde
internaționale

Modificări aduse
syllabus-urilor
cursurilor şi
seminariilor

Îndrumare
doctoranzi

Îndrumare de
doctorat și pregătirea
susținerii și publicării
unor teze de doctorat

5 planuri de
învățământ:
MA-MB
MA Mono
MA-LC
SLLM
FI A-FI B
3 syllabus-uri
modificate

efectuat

Conf. dr.
Berszán István,
Conf. dr. Szabó
Levente, Molnár
Bodrogi Enikő

efectuat

Conf. univ. dr.
Szabó Levente,
Conf. univ. dr.
Berszán István

îndrumare 25
doctoranzi
7 susțineri publice
3 teze publicate

îndrumare 25
doctoranzi
6 susțineri publice
3 teze publicată

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate
Cuantificarea
pentru îndeplinirea
Obiectivului
obiectivului
Ajustarea syllabusModificări aduse
syllabus-uri
urilor la standarde
syllabus-urilor cursurilor modificate
internaționale
şi seminariilor limba și
literatura finlandeză

Cuantificarea
realizării
obiectivului
4 Syllabusuri
modificate

2200
RON
2200

UBB

Costuri Costuri
estimate realizate
realizat

Prof. dr. Egyed
Emese, Prof.
univ. dr. Gțbor
Csilla, Prof.
univ. dr. Orbán
Gyöngyi

Sursă
finanţare

31. ian.
2019

31 mai
2019

30 noi.
2019

Responsabil

Termen

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő
Lect. dr.
Varga P.
Ildikó
Asist. Jankó
Szép Yvette

mai 2019
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Modificări aduse
syllabus-urilor
seminariilor istoria
literaturii maghiare

1 syllabus modificat

Continuarea elaborararii
anumite capitole
unui suport de curs pentru
studiul literaturii
medievale

1 syllabus modificat

Lect. dr. Biró 01.05.2019
Annamária

2 capitole

Lect. dr.
Farmati
Anna

30. iun.
2019

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Cercuri științifice
studențești în cadrul
„Colegiului Invizibil”

Organizarea de
evenimente
extracurriculare

Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului
întâlniri bisăptămânale,
pregătirea studenților
pentru participare la
sesiuni științifice
studențești

Organizarea
evenimentului: Ziua
culturii maghiare
prezentări de cărți de
specialitate noi (lunar)

Cuantificarea
Obiectivului
5 ateliere

Cuantificarea
Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului
5 ateliere
5000
3000
funcţionale, premii
RON
RON
obţinute la sesiunea
ştiinţifică a
studenţilor (Asztalos
Örsike, Kovács Péter
Zoltán), workshop
Colegiul Invizibil la
Gherla, noiembrie
2019

prelegere și masă
rotundă

1 prelegere și masă
rotundă

300

4 prezentări de carte

4 prezentări de carte

400

300

Sursă
finanţare

Responsabil

Termen

Colegiul
Invizibil

Conf. univ.
dr. Balázs
Imre József,
Conf. univ.
dr. Berszán
István,
Conf. univ.
dr. Szabó
Levente,
Conf. univ.
dr.Selyem
Zsuzsa, Drd.
Jakab Hanga

30. noi.
2019

surse
proprii

Prof. Egyed
Emese

20-22. ian.
2019

surse
proprii

Prof. Egyed
Emese

30.noi. 2019
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- întocmirea planului de
derulare
- informarea studenților
despre data şi ora
evenimentelor

seri ale filmului
finlandez
seri ale jocului
finlandez

Ziua Kalevalei
- organizarea unui
workshop cu studenții de
la secția finlandeză având
ca temă Kalevala

un workshop

Ziua limbii şi culturii
finlandeze
- întocmirea planului de
derulare
- organizarea
evenimentului

1 teambuilding şi
dezvoltarea
competenței
lingvistice a
studenților

3 seri ale filmului
finlandez
3 seri ale jocului
finlandez

realizat

1 workshop

lect. dr.
Varga P.
Ildikó,
Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő

realizat

1 teambuilding al
studenților și
profesorilor de la
specializarea de
finlandeză A și B

250
RON

250
RON

surse
proprii/
Ambasada
Finlandei
de la
Bucureşti

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő
Lect. dr.
Varga P.
Ildikó
Asist. Jankó
Szép Yvette
Lect. drd.
Anja
Keränen
Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő
Lect. dr.
Varga P.
Ildikó
Asist. Jankó
Sz. Yvette
Lect. drd.
Anja
Keränen

Pe tot
parcursul
anului
academic

martie 2019

mai 2019
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3 prezentări de carte

3 prezentări de carte

Lect. dr.
Biró
Annamária

prezentări de cărți de
specialitate noi

Tutoriat de
introducere în istoria
literaturii maghiare
clasice

Membru al juriului secției 1 concurs
Literatură-Lingvistcă în
cadrul
Sesiunii Naționale de
Comunicări Ştințiice
pentru elevii
de liceu „TUDEK”
Președinte al Juriului la
1 concurs
Olimpiada de limbă și
literatură maghiară
„Mikes Kelemen”, faza
națională: organizare,
prelegere științifică
Participare in organizarea
concursului de limba şi
literatura maghiară
„Aranka György” / faza
națională
Întâlniri săptămânale cu
26 întâlniri
membrii Grupului de
cercetare al literaturii
maghiare clasice

Atelier pentru liceeni

Programul Școala altfel

1 atelier

Promovarea

Cursuri ținute în cadrul

2 cursuri

Concursuri, olimpiade
pentru elevi de liceu

1 concurs

500
RON

500
RON

MEN

01.07.2019

lect. dr.
Nagy
Márta
15 oct. 2019

1 concurs

realizat

26 întâlniri

1 atelier

500
RON

500
RON

MEN

Soc.
Georgius
Aranka

Lect. dr.
Biró
Annamária

Lect. Dr.
Farmati
Anna

Conf. Szabó
Levente
lect. dr.
Nagy
Márta

Conf. univ.
dr. Szabó
Levente
lect. dr.

30. apr.
2019

21-23
martie 2019
în cursul
întregului
an
universitar
și
calendaristic
– cu
excepția
perioadelor
de vacanțe
septembrie
2019
15 noi.2019
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universității

săptămânii „Şcoala altel”

Participare in
organizarea
concursului de limba
şi literatura maghiară
„Aranka György” /
faza națională

Concurs de limbă şi
literatură
Tabăra de vara la Jebuc

Nagy Márta
1 concurs
1 tabără

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate
Cuantificarea
pentru îndeplinirea
Obiectivului
obiectivului
Formarea unor
Coordonarea activității
2 interviuri, 3
deprinderi specifice
de practică porfesională recenzii, 4 studii
profesiei de filolog
și diseminarea
rezultatelor
Practica profesională -planificarea
28 ore/semestru
cu studenții de la
activităților
secția finlandeză
-consultații cu studenții
practicanți
-evaluarea studenților
practicanți
Responsabil de
practică pentru anul
II.

Consultații săptămânale
cu stundenții
Coordonarea
partenerilor externi
Tutore - Centrul „Res
Litteraria”

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni

14 consultații
3 întâlniri cu
partenerii externi

1 concurs
1 tabără

Cuantificarea
realizării
obiectivului
2 interviuri, 3
recenzii, 4 studii

Costuri Costuri
estimate realizate
400

14 consultații cu
studenții, derularea
în ordine a practicii
profesionale

Costuri

Sursă
Responsabil Termen
finanţare
surse
proprii

realizat

3 studenti

Cuantificarea

14/20iulie
20. oct 2019

400

14 consultații
3 întâlniri cu
partenerii externi

3 studenti

Cuantificarea

Lect. dr.
Farmati
Anna

Prof. Egyed
Emese
Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő
Lect. dr.
Varga P.
Ildikó
Lect. dr.
Biró
Annamária

30 iun.
2019

30 iun.
2019

30 iun.
2019

Farmati
Anna

Costuri

Sursă finanţare

Responsabil

Termen
150

Organizare
conferință de
anvergură
internațională

preconizate pentru
îndeplinirea
obiectivului
Coorganizarea
conferinței
Asociației Maghiare
de Literatuă
Comparată

Organizarea
congresului
internațional AFUL

Obiectivului

realizării
obiectivului

estimate

1 conferință
15 000
RON

1 congres
internațional

1 congres
internațional

realizate

10 000
RON

70500
RON
fonduri proprii și Asociația
Finougrica

70500
RON

Organizarea
conferinței dedicat
memoriei d-lui
profesor Andor
Horváth

Finalizarea
cercetărilor
dedicate unei
teme fixate în

Membru în
comitetul științific
al conferinței
“Dissent versus
Conformism in the
Nordic, Baltic and
Black Sea areas”
Organizarea
colocviului
internațional A
magyar tudomány

1 conferință
4000
RON

1 conferință

sponsorizare

4000
RON

Fonduri proprii și Filiala din Cluj
a Academiei maghiare de științe

conf. univ.
dr. Szabó
Levente,
Conf. univ.
dr. Berszán
István
Conf. dr.
Szabó
Levente
lect. dr.
Varga P.
Ildikó

octombrie
2019

august
21-25.

Lect. dr.
Biró
Annamária
Lect. dr.
Serestély
Zalán

lectorarea de
abstracte și
articole

Lectorare de
abstracte și
articole

colocviu
internațional

1 colocviu
internațional

realizat
Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő
800
800

granturi

Prof. Egyed
Emese

martiemai 2019

28
noiembrie
2019
151

prealabil.
Participări la
conferințe
internaționale

napja Erdélyben
1 prelegere în
limba germană
Participare la
conferința
internațională The
Culture of the
Aristocracy in the
Habsburg
Monarchy, 1750–
1820, Keszthely, on
29-31 Mai 2019
Participare cu o
prelegere la
conferința “Muisti
ja mielikuvitus”,
University of Oulu
(Finland)
Participare cu o
prelegere la
conferința “Dissent
versus Conformism
in the Nordic, Baltic
and Black Sea
areas”,
Universitatea
Ovidius din
Constanța
Conferinta
ReBaKucs la Pécs,
Ungaria

1 prelegere în
limba
germană

Lect. dr.
Biró
Annamária

400RON

Prin sursele conferinței

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

realizat
2000
RON

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

1000
RON

8-10. mai
fonduri proprii

realizat

6-8. iunie

fonduri proprii și Asociația
Română de Studii Baltice și
Nordice

realizat
Prelegere

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő

300 RON
300
RON

Fundația Communitas

Farmati
Anna

31 mai
2019
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Key-note speaker la
cel de-al XV-lea
Congres Mondial al
Scriitorilor
Finougrici,
organizat la
Universitatea
Babeș-Bolyai
Participare la o
conferință
naratologica al
Institutului de
Științe Literare al
Academiei
Maghiare de Științe
Participare cu o
prelegere la Ziua
Științei Maghiare,
organizat la
Societatea Muzeului
Ardelean
Participare cu o
prelegere la
conferința “Dissent
versus Conformism
in the Nordic, Baltic
and Black Sea
areas”,
Universitatea
Ovidius din
Constanța
Participare cu o
prelegere la Ziua
Științei Maghiare,
organizat la
Societatea Muzeului
Ardelean

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

realizat
Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő
500
RON

500 RON
surse proprii

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

nerealizat
din cauză
de boală

nerealizat din
cauza lipsei
fondurilor

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő

1000
RON

1 prelegere
științifică

30.
ian.2019

noiembrie

mai 2019

fonduri proprii și Asociația
Română de Studii Baltice și
Nordice

1 prelegere
științifică

Conf. univ.
dr. Berszán
István

august
21-25

lect. dr.
Varga P.
Ildikó

realizat
lect. dr.
Varga P.
Ildikó

noiembrie
2019
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Editare,
publicare

Participare cu o
prelegere la
conferința “Dissent
versus Conformism
in the Nordic, Baltic
and Black Sea
areas”,
Universitatea
Ovidius din
Constața
Participare cu o
prelegere la
conferința
„Continuity and
Discontinuity in
Hungarian Culture”,
Universitatea din
Viena
Editarea revistei
Szépirodalmi
Figyelő

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

Editarea volumului
Corespondența lui
Aranka György

1 volum

Editare revista
Erdélyi Múzeum

1 număr de
1 număr de
revistă științifică revistă
științifică

Editarea volumului
„Hermész után
szabadon”

1 volum de
studii

1 volum de
studii

Editarea volumului
„Kreatív írás a
kultúrák között”

1 volum de
studii

amânat pentru
2020

realizat

6-8. iunie
2019

fonduri proprii

1 prelegere
științifică

1 prelegere
științifică

realizat

5-6 sept.
2019
fonduri proprii

6 numere pe an

Asist. Jankó
Sz. Yvette

Asist. Jankó
Sz. Yvette

6 numere pe
an

Lect. dr.
Biró
Annamária

20.dec.
2019

amânat

Lect. dr.
Biró
Annamária

30 noi.
2019

Lect. dr.
Varga P.
Ildikó
Conf. univ.
dr. Berszán
István
Conf. univ.
dr. Berszán
István

Iunie
2019

1000

150 000
HUF
150 000
HUF

1000
RON
150 000
HUF

EME

Asociatia Bolyai, Cluj

NemzetköziMagyarságtudományi
Társaság

30 noi.
2019
30 noi.
2019
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Editarea unui volum
de texte cu
comentarii
Prelegeri
Editarea unui articol
în limba engleză
pentru Revista
Română de Studii
Baltice și Nordice
Editarea unui articol
în limba maghiară
pentru revista
Erdélyi Múzeum

1 volum

În curs de
realizare

150 000
HUF

Asociatia Bolyai

Lect. dr.
Farmati
Anna

30 noi.
2019

1 studiu

1 studiu
finalizat

realizat

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő

decembrie
2019

1 studiu

1 studiu
finalizat

realizat

decembrie
2019

O publicație in
domeniul studiilor
culturale

1 studiu in
volumul
Certamen VI.

amanat pentru
anul 2020

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő
lect. dr.
Varga P.
Ildikó

O publicație in
domeniul studiilor
culturale

1 studiu in
revista
Szépirodalmi
Figyelő

O publicație in
domeniul studiilor
culturale

1 studiu in
revista
Spectrum
Hungarologicum
din Jyväskylä,
Finlanda
1 studiu

1 studiu in
revista
Szépirodalmi
Figyelő
amanat pentru
anul 2020

Publicarea unui
articol în volumul
colectiv al
conferinței
„Kaukovertailuja Comparative
aspects of
Hungarian and
Finnic: Languages

lect. dr.
Varga P.
Ildikó

lect. dr.
Varga P.
Ildikó

amanat pentru
anul 2020

decembrie
2019

decembrie
2019

decembrie
2019
lect. dr.
Varga P.
Ildikó
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and Cultures”
Editarea unui articol
în limba engleză
pentru Revista
Română de Studii
Baltice și Nordice
Publicarea unui
roman tradus din lb.
finlandeză cu
prefață
Editarea unui articol
în limba engleză
pentru Revista
Română de Studii
Baltice și Nordice
Publicarea unui
volum tradus din lb.
finlandeză
Editare de revista
NyIrK
Coeditare de
almanah științific
CERTAMEN
4. STUDENȚI
Obiectiv

Organizarea
comunicării
științifice ale
studenților literatură
maghiară
Organizarea sesiunii

1 studiu

amanat pentru
anul 2020

1 roman

amanat pentru
anul 2020

1 studiu

1 volum
1 număr de
revistă științifică
1 număr de
almanah

Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului
Colaborare cu Asociația
Studenților Maghiari din
România

-coordonarea lucrărilor

lect. dr.
Varga P.
Ildikó
6000
RON

FILI, Editura Polar

amanat pentru
anul 2020

amânat

1 volum

realizat

1 număr de
revistă
științifică
1 număr de
almanah

Cuantificarea
Obiectivului
4 secțiuni

Asist. Jankó
Sz. Yvette

1000

1000
RON

1700

Cuantificarea
realizării
obiectivului
4 secțiuni

8 lucrări

decembrie
2019

Asist. Jankó
Sz. Yvette

decembrie
2019

Academia Romana

prof. Egyed
Emese

1000

granturi

prof. Egyed
Emese

1700

Costuri Costuri
estimate realizate

realizat

decembrie
2019

FILI, Editura Koinónia

Sursă
finanţare
sponsorizare

8-15 lucrări

lect. dr.
Varga P.
Ildikó

decembrie
2019

Responsabil

Termen

conf. univ. dr.
Szabó Levente,
conf. univ. dr.
Berszán István

mai
2019

conf. dr.

31 mai.
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de comunicări
științifice a
studenților limba și
literatura finlandeză

-organizarea
evenimentului
-premierea studenților

șţiințifice editate și
prezentate

Îndrumarea lucrărilor
de licență la
specializarea
finlandeză

consultații regulate

8 studenți îndrumați

Îndrumarea lucrărilor
de licență și a
disertațiilor de
masterat la
specializarea limba și
literatura maghiara

consultatii regulate

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA
Obiectiv
Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului
Îmbunătățirea relației Organizarea unor
cu societatea
prelegeri invitate și mese
rotunde la Societatea
Muzeului Ardelean și la
Asociația Kolozsvár
Întâlnire alumni
Întâlnirea cu absolvenții
specializării lb. și lit.

37 studenți
îndrumați

Cuantificarea
Obiectivului
4 prelegeri invitate

2 prelegeri invitate,
3 ateliere

8 lucrări

Molnár-Bodrogi
Enikő, asist.
Jankó Szép
Yvette, lect. dr.
Varga P. Ildikó,
lect. drd. Anja
Keränen
lect. dr. Varga
P. Ildikó, conf.
dr. MolnárBodrogi Enikő,
lect. drd. Anja
Keränen, asist.
Jankó Szép
Yvette

realizat

2019

30. iun.
2019

35 studenți îndrumați

Cuantificarea
realizării
obiectivului
2 prelegeri invitate

2 prelegeri invitate,
3 ateliere

Costuri Costuri
estimate realizate

Sursă
finanţare

400
RON
800

granturi

1000
RON

sponsorizare

membrii
Departamentului
de Literatură
maghiară

30. iun.
2019

Responsabil

Termen

prof. Egyed
Emese

14 dec.
2019

prof. Egyed
Emese, Conf.

august
2019
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maghiară 1950-2018

Colaborare cu
asociații culturale și
științifice

6. MANAGEMENT
Obiectiv

Atragerea de fonduri
Obținere Granturi
științifice naționale și
internaționale
Diseminarea
rezultatelor științifice
în societate

participare la Ziua
Kalevalei din Pécs,
Ungaria

Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului
Atragerea de fonduri
pentru studenții cu
rezultate bune
Aplicații la Academia
Ungară de Științe, BGA,
UEFISCDI și Comisia
Europeană
Participare la programele
în televizune

7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului

8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului

Szabó
Levente,
Conf.
Berszán
István
1 prelegere

1 prelegere

Asociatia
culturala
finomaghiara

500
RON

Cuantificarea
Obiectivului
1 grant pt. doctoranzi

Cuantificarea
realizării
obiectivului
nerealizat

Costuri Costuri
estimate realizate

Sursă
finanţare

2000

granturi

2 aplicații la
Academia Ungară de
Științe
1 prezență

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
realizării
obiectivului

Costuri Costuri
estimate realizate

Costuri Costuri
estimate realizate

Sursă
finanţare

Sursă
finanţare

Februarie
2019

Responsabil Termen
prof. Egyed
Emese
Directori de
proiecte
(vezi la
cercetare)
Lect.
Farmati
Anna

ETV

Cuantificarea
realizării
obiectivului

lect. dr.
Varga P.
Ildikó

Responsabil

Responsabil

31 dec.
2019
20 dec.
2019
1 noi.
2019

Termen

Termen
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Diseminarea
rezultatelor științifice
în societate
Actualizarea site-ului
și paginii facebook al
departamentului și al
secției

Participare la programele
cu invitați – radio și
televizune

Invitarea prof. dr.
Helena Ruotsala de la
Universitatea din
Turku, prin EDUFI

1 preyență

100
100

granturi

realizat

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate
pentru îndeplinirea
obiectivului
Valorificarea relațiilor Colaborare redacțională
internaționale
(cu
universitățile
existente
Sorbonne,
Debreceni
Tudományegyetem,
Szegedi
Tudományegyetem,
Eszterházy
Károly
Egyetem din Eger
Inițierea unor relații
internaționale noi

2 prezențe

Inițiere de relații
profesionale cu Univ.
Viena, univ. din Novi
Sad, Central European
University si Univ.
-planificarea și
organizarea
evenimentului

Cuantificarea
Obiectivului

Cuantificarea
Costuri Costuri
realizării
estimate realizate
obiectivului
Obținerea a 4 studii
1000
spre publicare în
RON
revistele Nyelv- șs
Irodalomtudományi
Közlemények (Studii
4000
de Lingvistică și
literatura maghiară) )
si Erdélyi Múzeum
(Muzeul Ardelean)

Obținerea a 4 studii
spre publicare în
revistele Nyelv- șs
Irodalomtudományi
Közlemények (Studii
de Lingvistică și
literatura maghiară) )
si Erdélyi Múzeum
(Muzeul Ardelean)
4 prelegeri invitate
1 publicație comună 1 publicație comună
1 prelegere invitată

cursuri și seminarii
ținute de profesorul
invitat

Cursuri pentru
studenții de la
specializarea de
Finlandeză A și B și
o prelegere pentru
Facultatea de Litere

5000

Sursă
finanţare

24 dec.
2019

Conf. dr.
Szabó
Levente
Conf. univ.
dr. Balázs
Imre József

ianuariedecemberie
2019

Responsabil

Termen

Egyed
Emese
01
martie15 dec.
2019
granturi

3000
RON
granturi

Egyed
Emese

EDUFI

Conf. dr.
Molnár
Bodrogi
Enikő, Lect.
drd. Anja
Keränen

1000
RON
1500
RON

prof. Egyed
Emese

01
martie
2019-28
februarie
2020
martie
2019
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Invitarea scriitoarei
finlandezo-române
Cristina Sandu

-planificarea și
organizarea
evenimentului

Mobilitate
ERASMUS

Mobilitate
Ungaria

la

Mobilitate
Budapesta

la

Atelier de cercetare in
archive

întâlnire cu studenții
secției de finlandeză,
întâlnire cu publicul

Szeged, 5 zile

ELTE, 7 zile

(12-15.3.2019.)
Întâlnirea scriitoarei
cu studenții
specializării de
finlandeză A și B,
interviu cu
scriitoarea în fața
publicului
1 mobilitate la
Szeged, Ungaria

Mobilitate la ELTE,
Budapesta

Invitat din Ungaria pint 2-3 ateliere
archivista
Dr.
Nagy
Emőke

2000
RON
2000
RON

Ambasada
Finlandei în
România

ERASMUS+

500
EUR

ERASMUS+

Amânat pe anul
următor

Lect. drd.
Anja
Keränen
Asist. Jankó
Sz. Yvette

mai
2019

lect. dr.
Nagy Márta

Conf. univ.
dr. Berszán
István
Dr. Farmati
Anna

10 apr.
2019
2019

Evaluare Plan Operaţional 2019
DEPARTAMENTUL DE LIMBI SI LITERATURI SCANDINAVE
1. DOMENIUL MANAGEMENT STRATEGIC
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursa finanțare

Responsabil
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INSTALAREA
LECTORULUI
NORVEGIA ULTIMUL
AN CONSECUTIV, 20152020

CONTINUAREA DESFĂȘURĂRII
GRANTULUI CÂŞTIGAT DE
DEPARTAMENT PRIVIND FINANŢAREA
DE CĂTRE NORVEGIA A UNUI LECTOR
NORVEGIAN 2015-2020

UN LECTOR
NORVEGIAN
Obiectiv îndeplinit

Consolidarea nivelului
MA şi PhD

Internaţionalizarea studiilor prin profesori
invitati şi mobilităţi SEE

2 profesori invitați

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.1. ÎNVĂŢĂMÂNT TRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Întocmirea planurilor de
Consultări în departament
învățământ

Întocmirea statelor de
funcţii și a fişelor
disciplinelor

Consultări în departament

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.2. ÎNVĂŢĂMÂNT NETRADIŢIONAL
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Deprinderea studenților cu Organizarea si implicarea studenților în
activităţi extracuriculare
activități extracuriculare care promovează
care privesc domeniul de
cultura norvegiană şi scandinavă
studiu
Mentinerea și întreținerea
paginii de Facebook
intitulată Norsk i Cluj,
unde se postează

Cuantificarea
Obiectivului
Plan învăţământ pentru
norvegiană principal şi
secundar.

ALOCATI
E
NORVEGI
A
PENTRU
LECTOR
STRĂIN

SURSA
EXTERNA
SIU/DIKU

Sanda
Tomescu
Baciu

Grant

Fonduri
NORLA

Sanda
Tomescu
Baciu

Sursa finanțare

Responsabil

Costuri
estimate

Cosoturi
realizate

Sanda
Tomescu B
Dreve
Roxana
Sanda
Tomescu B
Departamentu
l integral

State de funcţii 20182019;
Fişele disciplinelor.

Cuantificarea
Obiectivului

Costuri
estimate

Cosoturi
realizate

Voluntar
iat

Voluntariat

Sursa
finanțare

Responsabil

4

1

Departamentu
l integral
Lector
Norvegian
Director
Departament
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informatii relevante și
actuale legate de cultura
scandinavă
Crearea unui cerc de limbă
veche norvegiană

Organizarea unui cerc de limbă veche
norvegiană. Crearea în acest sens a unei pagini
de Facebook, intitulată Norønt i Cluj, pentru
informarea studenților doritori cu privire la
întâlnirile cercului.

2. ÎNVĂŢĂMÂNT - 2.3. PRACTICĂ STUDENȚEASCĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Inițiere în practica
Workshop –uri pentru studenți
studențească

3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Participare la conferinţe
Participare conferinţă naționale și
naţionale şi internaţionale internaționale

Integrarea cadrelor
didactice şi doctoranzilor
în reţele academice de
cercetare.

Participarea la proiecte internaţionale de
cercetare științifică

1

Cuantificarea
Obiectivului
Număr workshop/uri: 2

Cuantificarea
Obiectivului
2 conferinte
Universitatea din Agder,
Norvegia, tot
departamentul.
Dinamica limbajelor de
specialitate, UBB
Număr proiecte: 1 de
cercetare științifică și
conferințe internaționele

Lector
norvegian
Fartein
Øverland

Voluntar
iat

Voluntariat

Voluntariat

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă finanțare

Responsa
bil

Buget

Buget

Buget
Colaborare cu
firma
Bombardier

Raluca
Răduț

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă finanțare

Responsa
bil

Surse
proprii.
Surse ale
departam
entului

Surse
proprii .
Surse ale
departame
ntului

Tot
departame
ntul

Sanda
Tomescu
Baciu

4. STUDENȚI
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Obiectiv
Sesiunea ştiinţifică a
studentilor
Activităţi extracuriculare

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Coordonarea de lucrari ştiinţifice

Cuantificarea
Obiectivului
1 sesiune ştiinţifică

Costuri
estimate

Film, aniversări culturale, zilele naționale

Număr evenimente: 3

Workshop cu firme din România

Număr workshop-uri 2

Curs de vară pentru liceeni

Promovarea cursului de vara prin Asociaţia
studenţilor din facultate

1 curs de vară pentru
elevi

Practica profesională

Practica profesională la Biblioteca de studii
nordice și la firma Bombardier

Permanent :practica
studenților

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.1. MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Promovarea studiilor
Workshop cu firme din România
oferite de Departamentul
de limbi şi literaturi
scandinave
Promovarea cursului pe site-ul facultăţii

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.2. RELAȚIA CU ALUMNI
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului

Cuantificarea
Obiectivului
Număr workshop- uri 2
Cu firma Bombardier

Lipsa de cerere

Cuantificarea
Obiectivului

Responsa
bil
Sanda
Tomescu
Tot
departame
ntul
Sanda
Tomescu
Roxana
Dreve

voluntari
at
Subvenți
onare
firme
implicate

2 workshopuri cu Firma
Bombardier.

Ofertă de cursuri de
norvegiană pentru piaţa
muncii

Sursă
finanțare

Buget

Proiect
Pregătire pentru piaţa
muncii

Costuri
realizate

Raluca
Răduţ
Raluca
Răduţ

Costuri
estimate
subvenți
onare
firma
organizat
oare

Costuri
realizate

subvenționare
firma
organizatoare

Conf.
Tarifelor

Costuri
estimate

Sursa finanțare

Costuri
realizate

Responsabi
l
Sanda
Tomescu
Roxana
Dreve

Plata
eventualilor
cursanți

Departamen
t Integral

Sursa finanțare

Responsa
bil
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Menţinerea contactelor cu
alumni prin organizarea de
evenimente culturale şi
profesionale

Evenimente organizate de departament

5. RELAȚIA CU SOCIETATEA – 5.3. FUNDRAISING
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Promovarea specializării
Workshop cu firme din România
pe piaţa muncii

6. MANAGEMENT – 6.1. FINANCIAR
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Promovarea specializării
Workshop cu firme din România
pe piaţa muncii

Atragerea de finantare prin
donatii de carte pentru
Biblioteca de studii
nordice

Proiecte de finantare către institutii scandinave
(SIU, NORLA; SI)

6. MANAGEMENT – 6.2. INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Îmbogățirea Bibliotecii de Achiziţii de literatură de specialitate de la
instituţiile norvegiene
Studii Nordice cu

Numărul evenimentelor:
1
Conferința NORLA,
Iunie 2019

Finanțare
NORLA

Cuantificarea
Obiectivului
Număr workshop-uri: 2
cu firma Bombardier

Costuri
estimate

Cuantificarea
Obiectivului
Număr workshop-uri: 2

Costuri
estimate

Sanda
Tomescu,
director
departame
nt

Costuri
realizate

Sursă finanţare
Instituția
organizatoare

Costuri
realizate

Sursă
finanțare
externă

Achiziţionarea de cărţi
prin donatii
externă

Cuantificarea
Obiectivului
Donaţie de carte

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă
finanțare
externă

Responsa
bil
Sanda
Tomescu
Roxana
Dreve

Responsa
bil
Sanda
Tomescu
Roxana
Dreve
Sanda
Tomescu
Roxana
Dreve
Raluca
Răduț
Lector
norvegian

Responsa
bil
Sanda
Tomescu
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publicaţii

Roxana
Dreve
Raluca
Radut t

6. MANAGEMENT – 6.3. RESURSE UMANE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului
Perfecţionarea
Acordarea de burse SEE și Erasmsuns pentru Număr mobilitati: 2
profesională a resurselor cadrele didactice in mobilitati de predare sau cadre
didactice
umane
mobilitati de formare
Universitatea din Bergen

Costuri
estimate

Costuri
realizate

ERASM
US
SEE

Sursă
finanțare

Responsa
bil

ERASMUS
SEE

Sanda
Tomescu
Roxana
Dreve

6. MANAGEMENT – 6.4. ASIGURAREA CALITĂȚII
Obiectiv
Ridicarea calităţii
activităţilor de predare şi
cercetare

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Evaluarea colegială şi evaluarea de către
studenţi

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă finanțare

buget

Internaţionalizarea
procesului didactic

Creşterea numărului de mobilităţi, outgoing
pentru profesori

Internaţionalizarea
învăţării

Creşterea numărului de mobilităţi studenţeşti
prin folosirea numărului mare de acorduri SEE
cu Norvegia şi de acorduri Erasmus cu
universităţi din UE.
Workshop cu Universitatea din Agder
Încheierea de acorduri SEE

Colaborări la nivel de
doctoarat cu universiăți
norvegiene

Cuantificarea
Obiectivului
2 colegi

Permanent în funcție de
finanțarea SEE; NORLA
și SIU
Permanent în funcție de
finanțarea SEE; NORLA
și SIU

Responsa
bil
SandaTom
escu
Întreg
Departame
ntul

SEEși Erasmus

SEE și Eramsus

Sanda
Tomescu,
director
departame
nt

SEE

Sanda
Tomescu

Permanent
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7. INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Susţinerea paginii de web
Menţinerea informaţiei la zi pe site-ul facultăţii
a departamentului și a
de litere.
paginii de Facebook

8. COMUNICARE ȘI PR
Obiectiv
Promovarea evenimentelor
organizate de
departamentul de limbi şi
literaturi scandinave

Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
obiectivului
Colaborare cu PR al UBB.

Cuantificarea
Obiectivului
Permanent

Costuri
estimate

Cuantificarea
Obiectivului
Permanent

Costuri
estimate

9. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Obiectiv
Acţiuni preconizate pentru îndeplinirea
Cuantificarea
obiectivului
Obiectivului
Promovarea studiului
Promovarea studiului limbilor scandinave la
Număr evenimente: 2
limbilor scandinave la Cluj Cluj, cu sprijinul Ambasadei Regale a
Norvegiei și a instituțiilor partenere, cu
participarea unor profesori invitați din
Norvegia
Mobilităţi pentru studenţi
Deplasari organizate in cadrul acestor
şi cadre didactice
mobilitati
Mobilităţi la cursuri de Organizarea selectiilor pentru universitatile de Număr burse de vară: 5
vară pentru studenţi
vara din Oslo, Bergen si Agder, Norvegia
Consolidarea schimburilor Demersuri pentru schimburile de profesori și Număr mobilități 1 SEE,
şi cooperării cu universităţi studenți
2 Erasmus, 2DIKU:
şi colegii norvegiene,
precum şi universităţi din
UE. Burse semestriale

Costuri
realizate

Costuri
realizate

Sursă finanțare

Respons
abil

Raluca Răduţ
Lector Norvegia

Permane
nt

Sursă
finanţare

Respons
abil
Sanda
Tomescu

Costuri
estimate

Costuri
realizate

Sursă finanţare

Respons
abil

Extern

Sanda
Tomescu

Extern

Sanda
Tomescu

Externă

Sanda
Tomescu

Externă

Sanda
Tomescu
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oferite
studenţilor
doctoranzi de către SIU

Cluj, 27. ianuarie 2020.

Prof. univ. dr. Corin Braga
decan

Conf. univ. dr. T. Szabó Levente
prodecan pentru cercetare
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