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Resursa umană
Ne propunem creșterea calității procesul didactic și de cercetare prin valorificarea
resurselor de expertiză ale FJSC și ale colaboratorilor săi:
a. Atragerea în facultate a unor cadre didactice tinere și valoroase, prin recrutare
externă, din rândul doctoranzilor, specialiștilor în domeniul comunicării și al
profesioniștilor din jurnalism, relații publice și publicitate. Aceștia se afla deja, în
mare proporție, printre colaboratorii externi ai facultății și printre doctoranzii
Scolii Doctorale de Științele Comunicării.
b. Organizarea concursurilor de titularizare / promovare a personalului didactic
pentru care sunt îndeplinite condițiile legale, după analiza atentă a resurselor
financiare existente și previzibile în viitor și după analiza riguroasă a structurii
planurilor de învățământ și a concordanței acestora cu abilitățile și competențele
solicitate de dezvoltările actuale din câmpul profesional
c. Creșterea expertizei cadrelor noastre didactice prin valorificarea oportunităților de
schimburi de experiență pedagogică, de documentare și perfecționare oferite de
programele ERASMUS și de alte forme de cooperare internațională
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Resursele financiare și modalitatea de echilibrare a bugetului facultății
Resursele financiare ale FJSC constau în alocația de la buget și veniturile proprii. FJSC
se confruntă în acest moment cu un dezechilibru financiar îngrijorător, concretizat prin un
deficit de 1,343,298 lei, reprezentând o depășire a cheltuielilor (îndatorare) de 43%.
Veniturile din taxe au scăzut datorită unei rate mari a abandonului la nivelul studenților
înmatriculați în regim ”cu taxă”.
Facultatea își propune un plan de redresare financiară bazat, în general pe:
a. Simplificarea, fluentizarea și urmărirea atentă a procedurilor de încasare a
taxelor;
b. Analiza riguroasă a cheltuililor și eficientizarea acestora, cu prioritate pentru
softuri și echipamente absolut necesare procesului de învățământ;
c. Raționalizarea ofertei de cursuri și de seminarii
d. Sponsorizări pentru laboratoare/ cărți în schimbul implicării studenților în
campanii de comunicare
De asemenea FJSC își propune să exploreze orice posibilitate de obținere a unor spații de
învățământ suplimentare.

Cercetarea științifică
Obiectivul principal al FJSC este creșterea calității cercetării și a vizibilității ei
internaționale.
a. Definirea unei strategii coerentă de cercetare științifică, prin racordarea la
direcțiile de actualitate din cercetarea internațională
b. Cresterea calității publicației tradiționale a FJSC, Revista română de
Jurnalism și Comunicare (indexată full-text EBSCO din 2010 şi ProQuest, din
2011 cotată B+ de către CNCSIS), precum și a noii publicații realizate sub
tutela FJSC, Styles of Communication (indexată EBSCO din 2010, DOAJ și
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Index Copernicus din 2010. Scorul ICV – Index Copernics pentru anul 2014 a
fost 84.31); Continuarea colaborării științifice cu Academia Polonă de Științe
(filiala Wroclaw) în realizarea revistei BDI Styles of Communication
c. Continuarea proiectelor științifice în derulare: proiectul național Tinere Echipe
- PN-II-RU-TE-2014-4-0599 - "European citizens - (De)legitimators of a
networking Europe" (e-Eurociti) (2015-2017)
d. Continuarea participării a unor cadre didactice, în calitate de membru, în
proiecte internaționale: 1. Proiectul internațional WP6/Media and Corruption
Anti-Corruption Policies Revisted (EU grant agreement: 290529) – perioada
2014-2017; 2. Proiect internațional Worlds of Journalism, finanțat din
fondurile Universității din Munich (300.000 euro) – perioada 2011-2016
e. Înscrierea centrului de cercetare SPARTA ca membru afiliat al Euroacademia
f. Sprijinirea participării cadrelor noastre didactice la conferințe de prestigiu din
domeniul științelor comunicării (ECREA – European Communication
Research and Education Association)
g. Sprijinirea activității de cercetare a studenților, prin organizarea de cercuri și
conferințe științifice ale studenților
h. Sprijinirea cadrelor noastre didactice în procesul de depunere a unor proiecte
naționale și internaționale
i. Încurajarea cadrelor didactice de a depune cereri pentru recunoașterea și
recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste internaționale de
prestigiu (PN-III-DCD-RU-PRECISI-2016-1).
j. Permanentizarea atelierelor doctorale, initiativă recentă, apreciată de studenţi
şi care reprezintă o modalitate de eficientizare a cercetării doctorale şi
postdoctorale

Managementul calității
Comisia de calitate a FJSC și echipa managerială își propune:
a. Aplicarea strictă a strategiei FJSC pentru asigurarea calităţii şi respectarea
standardele de calitate; aplicarea unui sistem de proceduri clare de
monitorizare şi evaluare a standardelor de calitate;
b. Implicarea responsabilă a studenților în evaluarea calității actului didactic;
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c. Dezvoltarea culturii interne a calităţii în facultate, prin strategii de comunicare
internă, de asistență colegială, de dezbateri și consultări pe teme de strategii și
tehnici pedagogice;
d. diseminarea „bunelor principii” şi a „bunelor practici” constatate în activitatea
ştiinţifică şi de cercetare a cadrelor didactice;
e. Actualizarea Regulamentului FJSC ;
f. Consultarea periodică și sistematică a angajatorilor și a instituţiilor-gazdă
pentru practica studenţilor, precum și a alumnilor;
g. Instruirea mai atentă a cadrele didactice asociate pentru respectarea, de către
aceștia, a strategiilor didactice adecvate, a procedurilor și termenelor de
raportare către secretariat a rezultatelor evaluărilor studenților;
h. Eficientizarea relațiilor profesionale și de comunicare ale Secretariatului ;
mutarea unui număr crescut de activități din sfera off-line în sfera on-line

Internaționalizarea programelor
În acest domeniu FJSC își propune:
a. Menținerea schimburilor ERASMUS la cote ridicate, la nivel studenți și cadre
didactice; asigurarea unei vizibilități sporite a profesorilor străini prezenți în
facultate;
b. Adaptarea celor două mastere în limbi străine (un master anglofon și unul
francofon) la cerințele studenților străini;
c. Sprijinirea doctoranzilor în participarea la proiecte internaționale de schimburi
academice
d. Creşterea numărului de parteneriate bilaterale şi intensificarea cooperării
internaţionale;
Prof univ dr
Mihai Coman
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