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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

PROCEDURĂ
SPECIALIȘTI INVITAȚI DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE LA
PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTĂȚII ÎN REGIM DE
RECIPROCITATE
Ediția 2021

I.

Precizări generale legate de activitate

Scopul acestei activități este creșterea vizibilității cadrelor didactice din Facultatea de Sociologie și
Psihologie și întărirea relațiilor cu facultățile de profil din țară și străinătate, prin schimburi de
mobilități scurte.

II.

Condiții

1. Parteneriatul se bazează pe principiul reciprocității, ceea ce înseamnă că mobilitățile se
întâmplă în aceleași condiții, în oglindă, în sensul că cele două universități partenere acordă
aceleași condiții (transport, cazare);
2. La acest program pot participa doar cadre didactice titulare în universitățile partenere, cu
titlul de doctor;
3. Prelegerile sunt propuse de către lectori, pe teme de interes și au o adresabilitate generală.
4. O mobilitate pentru prelegeri prevede minim 4 ore de prelegeri publice.

III.

Etapele activității

Nr.
crt.
1

Etape

Responsabil

Departamentele stabilesc o ofertă de 2
prelegeri (fiecare de câte patru ore)
propuse de 2 lectori, care va fi ofertată
celorlalte universități

Director
departament/
Consiliul
departamentul
ui

2

Stabilirea departamentelor de unde
vom invita lectori

Departamente
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Calendar
propus
1.03.2021

1.04.2021

Observații
Înainte
de
a
contacta celelalte
universități trebuie
să existe o ofertă de
prelegeri din cadrul
FSP.
Fiecare
departament
identifică potențiali
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3

Contactarea facultății și a lectorilor

Prodecan
academic/
director
departament

5.04.2021

4

Desfășurarea prelegerilor și
înregistrarea lor

Director
departament

1.05.202130.10.2021

5

Culegerea manuscriselor suport pentru
prelegeri

Persoana
desemnată de
directorul de
departament

15.11.2021

6

Publicarea prelegerilor, eventual în
regim bilingv, într-o colecție dedicată
(prelegeri în științe sociale sau forum
FSP etc.)

Decanat

10.12.2021

7

Distribuirea cărților în biblioteci
internaționale

Decanat

20.12.2021

IV.
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parteneri
la
facultățile de profil
din țară. Prioritare
sunt universitățile
din
Consorțiul
Universitaria, dar
pot fi și alte
universități din țară
sau străinătate
Se va face o
invitație oficială,
adresată lectorului
și un parteneriat de
colaborare pe acest
program
adresat
conducerii
facultății
Pentru acest an,
prelegerile vor fi în
lunile
mai
și
octombrie. În anii
următori,
calendarul poate fi
devansat
Fiecare lector va
oferi și o formă
scrisă a prelegerii,
în
vederea
publicării
(aproximativ 15-20
de pagini)
Ideal
este
ca
publicarea să se
facă bilingv, dar
acest lucru va fi
decis ulterior
Distribuirea
în
biblioteci UE ar
asigura
ruta
alternativă pentru
publicație

Observații finale
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1. Scopul acestor mobilități în vederea susținerii de prelegeri este de a întări relațiile cu
parteneri din țară și străinătate și de a explora noi parteneriate. În mod ideal, prelegerile au
loc la sediile universităților, față în față.
2. Banii prevăzuți pentru fiecare departament acoperă costuri de cazare și transport. Ei nu pot
fi utilizați pentru salarii sau premii.
3. În anul 2021, cel mai probabil, aceste prelegeri vor fi online, ceea ce face ca bugetul alocat
să nu se cheltuiască, din acest motiv, banii vor fi utilizați pentru publicare.
4. Reciprocitatea se referă la faptul că universitățile partenere se angajează să ofere aceleași
servicii pentru lectorii din FSP.
5. Selectarea lectorilor va fi făcută de fiecare departament. Prioritare sunt universitățile din
Consorțiu, dar pot fi invitați și specialiști din alte universități. În cazul în care prelegerile au
loc în format online, se recomandă invitarea și a unor specialiști din străinătate.

Elaborat,
Prodecan
Conf. dr. Mihai PREDESCU

Avizat,
Decan
Conf. dr. Irina MACSINGA
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