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Planul Strategic al Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale  

Universitatea Titu Maiorescu  

2020-2024 

Valorile pe care se fundamentează activitatea Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale au la bază 

următoarele principii fundamentale:  

● Principiul libertății academice 

● Principiul asigurării calității 

● Principiul răspunderii publice 

● Principiul echității 

● Principiul eficienței manageriale 

● Principiul transparenței 

● Principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic 

● Principiul libertății de mobilitate națională și internațională a studenților, a cadrelor didactice și a cercetătorilor 

● Principiul centrării educației pe student 

● Principiul nediscriminării pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală 

sau alte tipuri de discriminare, cu excepția măsurilor afirmative prevăzute de lege 

● Principiul educației inclusive, asigurând condiții pentru studenții cu dizabilități fizice 
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Nr.Crt. Obiective 

strategice 

Obiective 

Operaționale 

Modalități  

de  

realizare (acțiuni) 

Termene  

de   

realizare 

Respon-

sabili 

Observa-

ții 

(Se 

comple-

tează 

doar 

acolo 

unde este 

cazul) 

 
1. I. Îmbunătățirea 

și actualizarea 

permanentă a 

strategiilor, 

programelor și a 

altor documente-

cadru ale 

Facultății de 

Științele 

Comunicării  și 

Relații 

Internaționale 

(FSCRI); Se va 

urmări 

adaptarea  

curriculei, dar și 

a strategiilor 

didactice și de 

cercetare ale 

celor trei 

I.a. Adaptarea 

continuă al ofertei 

educaționale a 

facultății la toate 

solicitările 

contemporane ale 

pieței forței de 

muncă, națională și 

europeană; 

Actualizarea 

permanentă a 

conținutului fișelor 

disciplinelor, dar și 

al curriculei 

programelor de 

studiu;  

I.b Coordonare din 

punct de vedere 

curricular în 

vederea 

Crearea unor programe 

analitice deschise, 

moderne și orientate spre 

performanță prin dialog 

bi-lunar cu reprezentanți 

ai angajatorilor de pe 

piața forței de muncă; 

-Inițierea unor dialoguri 

inter-instituționale, astfel 

încât activitățile de 

practică studențească să 

poată fi realizate la 

angajtori atât din 

sectorul public, cât și din 

sectorul privat; 

- Introducerea în fișele 

disciplinelor a unor 

activități practice 

multiple care să 

răspundă la întrebarea: 

01.10.2020-

01.10.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 

universitar 

2021-2022 

Anul 

Cadrele 

didactice vor fi 

implicate în 

desfășurarea 

procesului de 

actualizare al 

fișelor 

disciplinelor 

proprii, înainte 

de începutul 

fiecărui an 

universitar;  

Modificările 

vor fi aprobate 

de Consiliile 

Departamen-

telor; 

 

 

 

 



                   Universitatea Titu Maiorescu 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale 
 

departamente 

din cadrul 

facultății 

(Comunicare și 

Relații Publice; 

Științe Politice, 

Relații 

Internaționale și 

Studii Europene; 

Departamentul 

de specialitate cu 

profil 

psihopedagogic) 

pentru formarea 

de competențe 

specifice 

necesare 

viitorilor 

specialiști care 

finalizează 

studiile în cadrul 

FSCRI. 

reacreditării 

programului de 

studii de licență 

Relații 

Internaționale și 

Studii Europene și 

Comunicare și 

Relații Publice 

I.c. Detectarea 

domeniilor-țintă ale 

pieței forței de 

muncă-în care 

există o saturație a 

forței de muncă, dar 

și a celor în care se 

pot extinde și forma 

viitoare specializări; 

I.d. Reglarea 

conținutului 

programelor de 

studii ale celor trei 

departamente din 

cadrul facultății, 

astfel încât să fie 

urmărită 

dezvoltarea 

profesională a 

studenților și 

masteranzilor, 

precum și a 

legăturii curriculare 

între cele trei 

departamente, astfel 

Ce va ști să facă 

studentul după 

absolvirea unui curs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

universitar 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2023 

 

 

 

 

 

01.10.2021-

01.10.2022 

 

 

 

 

 

01.10.2021-

01.10.2023 

 

 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan, 

Decanul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale 

 

 

 

 

 

Șefii de 

departamente 

ale 

 

 

 

 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan, 

Decanul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale 

și șefii celor 

trei 

departamente 
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încât cursanții să 

poată alege 

discipline opționale 

din paleta oferită, 

sau discipline care 

să asigure o 

mobilitate relativă, 

atât pentru studenți, 

cât și pentru cadrele 

didactice în ceea ce 

privește procesul 

didactic; Atracția 

studenților pentru 

disciplinele celor 

trei departamente 

este, menținută, iar, 

pe viitor, se 

urmărește oferirea 

unei asemenea baze 

de selecție, astfel 

încât sistemul de 

credite necesare 

pentru absolvirea 

unei specializări să 

nu sufere 

transformări;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale FSCRI 

 

2. II. Creșterea 

nivelului calitativ 

al procesului 

didactic pentru a 

răspunde 

exigențelor 

sporite ale 

II.a.Promovarea 

metodelor moderne 

de predare-

învățare-evaluare, 

utilizând 

instrumentele 

digitale, de către 

Organizarea semestrială 

de work-shop-uri cu 

toate cadrele didactice 

din cele trei 

departamente ale FSCRI 

pe tematica 

învățământului online și 

01.10.2020-

01.10.2024 

 

-Semestrial, 

în fiecare 

an de 

învățământ 

Decanul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale  

Prof.Univ.Dr. 
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societății, dar și 

cererii de 

specialiști cu 

înaltă calificare 

din piața  forței 

de muncă, la 

nivel intern și 

internațional. 

 

 

cadrele didactice ale 

celor trei 

departamente, în 

cadrul cursurilor și 

seminariilor; 

Cadrele didactice și 

studenții, 

deopotrivă, trebuie 

să utilizeze în mod 

eficient tehnologia și 

instrumentele 

digitale în procesul 

educației, pe 

parcursul orelor de 

curs, precum și al 

celor de seminar;  

-Introducerea 

programelor de 

recuparare pentru 

studenții cu multe 

absențe la orele de 

curs și de seminar 

este o metodă, care 

ar trebui des 

uzitată, pentru a 

îmbunătăți 

comunicarea dintre 

studenți și cadre 

didactice; 

Actualizarea 

conținutului fișelor 

disiciplinelor, 

ținând seama și de 

a utilizării 

instrumentelor digitale 

în procesul de educație al 

studenților și 

masteranzilor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea de informări 

lunare de către consiliile 

departamentelor FCSRI 

cu privire la situația 

prezenței 

studenților/masteranzilor 

la cursuri/seminarii și 

promovarea acestora 

către Consiliul facultății. 

 

 

al perioadei  

01.10.2020-

01.10.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunar, în 

fiecare an 

de 

învățământ 

al perioadei  

01.10.2020-

01.10.2024 

 

 

 

 

Sorin Ivan, 

precum și 

Consilile 

Departamente- 

lor; 

 

 

 

-Toate cadrele 

didactice ale 

celor trei 

departamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Consiliile 

celor trei 

departamente, 

precum și 

Consiliul 

Facultății; 
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sugestiile 

studenților, ar 

reprezenta o 

direcție de modelare 

a raporturile 

student-profesor în 

spiritul cerințele 

comunității 

academic 

internaționale); 

 

II b. Menținerea 

unui dialog constant 

și activ cu 

absolvenții 

programelor de 

studiu ale celor trei 

departamente ale 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale. 

Absolvenții 

constituie o 

comunitate de 

referință pentru 

studenții activi ai 

celor trei 

departamente, 

precum și un grup 

de referință cu 

interese comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprijinirea organizațiilor 

Alumni ale celor trei 

departamente;  

-Utilizarea filmelor 

didactice și a metodelor 

de tip-dezbatere și 

analiză colectivă de către 

cadrele didactice;  

-Înființarea unui Centru 

de formare profesională 

și planificare a carierei în 

cadrul căruia să activeze 

atât cadre didactice, cât 

și experți în domeniu, 

care să organizeze work-

shop-uri aferente 

activității de acordare a 

consultanței specializate 

în domeniul carierei, 

acordând atestare 

instituțională. 

 

 

 

 

31.10.2020 

31.10.2021 

31.10.2022 

31.10.2023 

31.10.2024 

 

 

 

Permanent 

pe toată 

durata 

anilor de 

învățământ 

ai perioadei 

2020-2024 

 

 

 

 

 

01.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Toate cadrele 

didactice ale 

celor trei 

departamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorii celor 

trei 

departamente 

ale FSCRI și 

câte un cadru 

didactic din 

fiecare 

departament 

 

 

Trei cadre 

didactice de la 
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împreună cu 

studenții activi, cu 

care aceștia pot mai 

bine relaționa;  

 

II.c. Implicarea 

cadrelor didactice, 

precum și a 

specialiștilor în 

consultanță și 

formare în carieră 

pentru acordarea de 

sprijin în orientarea 

profesională a 

studenților; Astfel, 

traseul profesional 

al absolvenților 

poate fi mai bine 

supravegheat; 

II.d. Dezvoltarea 

corpului de cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoaterea la concurs de 

posturi didactice aferente 

Departamentului 

Comunicare și Relații 

Publice,  

Departamentului Științe 

Politice, Relații 

Internaționale și Studii 

Europene și 

Departamentul de 

specialitate cu profil 

psihopedagogic, pentru 

concursul care urmează 

a se desfășura în luna 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

pe toată 

durata 

anilor de 

învățământ 

ai perioadei 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul 

de specialitate 

cu profil 

psihopedagogic  

 

 

Toate cadrele 

didactice de la 

cele trei 

departamente 

ale FSCRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan, 

Decanul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale 

și șefii celor 

trei 

departamente 

 

 

Decanul 
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II.e Pregătirea 

vizitei ARACIS în 

vederea 

reacreditării 

programelor de 

studii Comunicare 

și Relații Publice, 

precum și 

Relații 

Internaționale și 

Studii Europene   

ianuarie 2022 

 

-Elaborarea 

documentelor în vederea 

evaluării externe, 

conform cerințelor 

ARACIS 

 

 

 

 

Anul de 

învățământ 

2021-2022 

 

Anul de 

învățământ 

2022-2023 

 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale, 

prin aprobarea 

Consiliului 

Facultății, 

precum și prin 

aprobarea 

Senatului 

Universității 

Titu 

Maiorescu  

 

 

Toate cadrele 

didactice ale 

facultății 

3. III. Armonizarea 

și echilibrarea 

măsurilor 

adoptate la 

nivelul facultății 

pentru motivarea 

studenților și a 

cadrelor 

didactice în 

scopul creșterii 

calității 

procesului de 

învățământ; 

 

III.a. Extinderea 

măsurilor de 

promovare a 

performanței la 

nivelul cadrelor 

didactice, prin 

intermediul unor 

mecanisme de 

stimulare 

financiară, dar și 

non-financiară. 

 

 

 

Stabilirea unor măsuri 

concrete de 

recompensare a 

performanței cadrelor 

didactice ale facultății 

care s-au afirmat pe 

parcursul unui an 

universitar prin 

producții științifice 

importante, recunoscute 

prin obținerea de premii 

și distincții naționale și 

internaționale;  

 

01.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliile celor 

trei 

departamente, 

Consiliul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale 

cu aprobarea 

Senatului 

Universității 

Titu 

Maiorescu 
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III.b.Implementarea 

unor politici de 

formare continuă a 

personalului 

didactic al celor trei 

departamente ale 

facultății. 

 

III.c.Dinamizarea 

potențialului de 

cercetare al 

cadrelor didactice 

membre ale celor 

patru centre de 

cercetare ale 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale. 

 

III.d. Stimularea 

studenților și 

masteranzilor 

pentru obținerea de 

rezultate 

semnificative în 

procesul didactic, 

prin îmbunătățirea 

baze logistice de 

învățământ și a 

resurselor de 

 

-Facilitarea unor 

mobilități profesionale 

ale cadrelor didactice în 

cadrul unor institute și 

centre academice și de 

cercetare din străinătate; 

 

 

Organizarea semestrială 

cu cadrele didactice ale 

FSCRI a unui schimb de 

experiență pe tema 

publicării articolelor 

științifice în reviste 

cotate ISI și BDI. 

 

 

 

 

 

 

-Recompensarea 

studenților și 

masteranzilor care au 

obținut rezultate notabile 

la învățătură prin 

oferirea de resurse de 

învățare la finele fiecărui 

an universitar : cărți, 

publicații editoriale de 

specialitate, etc., laptop-

uri, tablete. 

 

01.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrial, 

pe toată 

perioada 

01.10.2020-

01.10.2024 

 

 

 

 

 

 

 

În fiecare 

an 

universitar 

la data de 1 

iunie 

 

 

 

 

 

 

-Consiliile 

celor trei 

departamente, 

Consiliul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale 

cu aprobarea 

Senatului 

Universității 

Titu 

Maiorescu 

 

 

-Consiliile 

celor trei 

departamente 

ale FSCRI 

 
-Consiliile 

celor trei 

departamente, 

Consiliul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale 

cu aprobarea 

Senatului 
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învățare. 

 

 

 

III.e. 

Implementarea 

unor măsuri de 

atragere a 

studenților și 

masteranzilor la 

viața universitară și 

de diminuare a 

abandonului 

universitar 

 

 

 

 

-Desfășurarea unor 

activități cultural-

recreative cu studenții și 

masteranzii utilizând 

facilitățile oferite de 

UTM, dar și posibilitățile 

pe care le are Municipiul 

București 

- Realizarea unui studiu 

la nivel de facultate, 

coordonat de specialiști 

ai Departamentului de 

specialitate cu profil 

psihopedagogic, având ca 

temă problematica 

abandonului universitar 

în FSCRI,  pentru 

perioada 2016-2021.  

 

 

 

 

 

În fiecare 

an 

universitar, 

semestrial. 

 

 

 

 

01.05.2022 

Universității 

Titu 

Maiorescu 

 

-Consiliile 

celor trei 

departamente 

ale FSCRI 

 
-Specialiști din 

cadrul 

Departamentu-

lui de 

specialitate cu 

profil 

psihopedagogic 

4. Optimizarea 

cercetării 

științifice a 

Departamentului 

Comunicare și 

Relații Publice, a 

Departamentului 

Științe Politice, 

Relații 

Internaționale și 

IV.a. 

Implementarea 

unor măsuri de 

ordin managerial 

pentru creșterea 

vizibilității și 

eficienței activității 

centrelor de 

cercetare ale FSCRI 

 

-Adoptarea și 

implementarea unor 

măsuri de remodelare 

structurală și de 

împrospătare a 

colectivelor de conducere 

ale celor patru centre de 

cercetare ale FSCRI: 

Centrul de Studii 

Interdisciplinare în 

01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Consiliul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale  

 

-Directorii 

celor patru 

centre de 
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Studii Europene 

și a 

Departamentul 

de specialitate cu 

profil 

psihopedagogic 

IV.b Îmbunătățirea 

infrastructurii de 

cercetare a 

Facultății de Științe 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale; 

 

IV.c. În 

conformitate cu 

noile politici, 

strategii și cerințe 

asumate de 

facultate, în 

domeniul cercetării, 

FSCRI va sprijini 

înființarea de noi 

publicații editoriale 

Științele Sociale și 

Umaniste, Centrul de 

Cercetare în Comunicare 

și Relații Publice, 

Centrul de Studii 

Lingvistice, Literare și 

Culturale și Centrul de 

cercetare  în domeniul 

Relațiilor Internaționle, 

Geopoliticii și Studiilor 

de Securitate. 

 

-Înființarea unei săli de 

specialitate în domeniul 

relațiilor internaționale 

și studiilor europene 

(Sala M 204); 

 

-Înființarea unor reviste 

de specialitate, cu 

apariție anuală, pentru 

fiecare dintre cele trei 

departamente ale 

FSCRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2022 

 

 

 

 

01.10.2022 

cercetare ale 

FSCRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conf. Univ.dr. 

Mihai Nimesch 

-Lect.univ.dr. 

Eugen Lungu 

 

 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan, 

Conf.Univ.Dr. 

Mădălina 

Deaconu 

Lect.Univ.Dr. 

Oana Brânda 

 

5. V. Promovarea 

imaginii 

facultății și 

programelor de 

studii ale FSCRI 

pe plan intern și 

în mediul 

V.a. Desfășurarea  

unei campanii 

susținute de 

promovare a 

imaginii FSCRI și a 

departamentelor 

facultății în rândul 

Vizite de promovare a 

specializărilor facultății 

în licee din București și 

din țară;  

-Organizarea de 

activități cu profil 

academic, dar și socio-

În fiecare 

an 

universitar, 

semestrial. 

 

 

 

Acțiunile de 

promovare se 

vor desfășura 

de către toate 

cadrele 

didactice al 

FSCRI 
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internațional  instituțiilor de 

învățământ pre-

universitar 

 

 

 

V.b. Identificarea și 

aplicarea unor 

metode și tehnici de 

configurare a unui 

bazin de selecție, 

propriu, al viitorilor 

studenți ai 

facultății. 

 

 

V.c. Comunicare 

instituțională cu 

mediul public și cu 

mediul privat 

pentru promovarea 

imaginii FSCRI; 

cultural, și desfășurarea 

lor la sediul facultății, 

destinate 

reprezentanților 

mediului pre-universitar. 

 

Realizarea unei cercetări 

tematice privind 

proveniența (liceul 

absolvit, mediul familial, 

etc) studenților din 

cadrul FSCRI, pentru 

perioada 2015-2021.  

 

 

 

Invitarea unor 

personalități din 

domeniile științei, 

culturii, artei etc., din 

instituții publice și 

private pentru a 

participa la diverse 

activități organizate de 

FSCRI: Deschiderea 

anului universitar, Ziua 

educației, Festivitatea de 

absolvire, conferințe 

științifice, mese rotunde 

etc.   

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2021-

01.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

În fiecare 

an 

universitar, 

semestrial. 

 

 

 

 

 

 

 

Directorii celor 

trei 

departamente 

ale FSCRI și 

câte doua 

cadre didactice 

de la fiecare 

program de 

studii. 

 

Decanul 

Facultății de 

Științele 

Comunicării și 

Relații 

Internaționale, 

Prof.Univ.Dr. 

Sorin Ivan, 

directorii de 

departamente 

din cadrul 

FSCRI 

Data întocmirii: 

01.10.2020           



                   Universitatea Titu Maiorescu 

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale 
 

                   Întocmit de, 

Decanul Facultății de Științele Comunicării 

                 și Relații Internaționale   

                                            

        

      Prof. Univ. Dr. Sorin Ivan 

 


