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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE
A FACULTĂȚII DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE
2021-2024

I. Obiective și principalele direcții de acțiune:
I.1. Obiectiv principal:
Dezvoltarea unui mediu academic și științific internațional în cadrul Facultății de Sociologie și
Psihologie și creșterea vizibilității și atractivității facultății pe plan internațional
I.2. Obiective specifice privind internaționalizarea:
Obiectiv specific nr.1. Promovarea și facilitarea colaborărilor internaționale ale cadrelor didactice
ale FSP, pe toate cele patru componente: proces educațional, formare, cercetare și implicare în
viața comunității;
Obiectiv specific nr.2. Promovarea și facilitarea mobilităților internaționale, de studiu și practică,
pentru studenți, atât pentru cei outgoing, cât și pentru cei incoming;
Obiectiv specific nr.3. Dezvoltarea de noi programe de studii în limbi de circulație internațională
în cadrul FSP, atât la nivel de licență, cât și la nivel masteral;
Obiectiv specific nr.4. Promovarea FSP la nivel internațional și marketing internațional prin: (1)
promovarea ofertei educaționale (licență/master/doctorat), (2) implicarea cadrelor didactice in
activități de reprezentare a FSP la nivel internațional prin afiliere la asociații profesionale
internaționale, board-uri ale unor jurnale academice de prestigiu sau panel-uri de experți evaluatori
pentru linii de finanțare internaționale, (3) corelarea expertizei în domeniul cercetării cu
stakeholderii din comunitatea locală, regională, de graniță, europeană și internațională;
II. Analiza SWOT a Facultății de Sociologie și Psihologie din perspectiva componentei
de internaționalizare:
II.1. Puncte tari:
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•

Existența unui program masteral în limba engleză (OOHP) la nivelul FSP;

•

Existența unui program de dublă diplomă UVT-Universitatea din Cottbus pentru programul de
studii în Asistență socială;

•

Domeniile de expertiză ale cadrelor didactice din FSP au un potențial ridicat de aplicabilitate
în mediul social, cu relevanță și pentru alte contexte naționale şi internaţionale;

•

Multe dintre cadrele didactice din cadrul FSP au colaboratori internaționali, împreună cu care
desfășoară activități de cercetare și activități editoriale;

•

O parte dintre cadrele didactice din FSP sunt membre în rețele internaționale, pe diferite
domenii de experiză (intervenție și cercetare).
II.2. Puncte slabe:

•

Număr redus de suporturi de curs disponibile în limbi de circulație internațională;

•

Lipsa versiunii în limba engleză a web-site-ului și a tuturor materialelor disponibile pe acesta;

•

Număr relativ redus de colaborări în proiecte internaționale de cercetare față de potențialul
facultății;

•

Număr scăzut de studenți internaționali, atât credit-seeking (mobilități), cât și degree-seeking;

•

Lipsa unei centralizări și actualizări periodice la nivelul FSP a rețelelor și colaborărilor
internaționale în care sunt implicate cadre didactice din facultate.
II.3. Oportunități:

•

Participarea UVT în cadrul rețelei de universități create prin proiectul UNITA;

•

Parteneriate existente cu universități și institute de cercetare din Uniunea Europeană și din
afara acesteia;

•

Prioritizarea mobilității și cooperării internaționale de către politicile europene în domeniul
educației și alocările financiare pentru sprijinirea acestora;

•

Existența programelor ERASMUS și Horizon Europe 2021-2027, care conferă un cadru
adecvat de finanțare pentru extinderea și dezvoltarea colaborărilor internaționale și a
mobilităților;

•

Alocarea curentă de fonduri la nivelul FSP pentru a crește numărul materialelor/suporturilor de
curs traduse în limbi de circulație internațională;
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•

Existența unei rețele de parteneri sociali la nivelul FSP, la nivelul cărora se pot desfășura stagii
de practică, dar și activități de cercetare și intervenție experimentală;

•

Existența centrelor de cercetare din cadrul FSP, prin intermediul cărora se pot atrage
cercetători de la nivel internețional;

•

Experiențele pozitive ale studenților și cadrelor didactice din FSP care au realizat mobilități
internaționale, experiențe care ar putea fi promovate la nivelul facultății, pentru a crește
numărul celor care se înscriu în astfel de programe;

•

Situarea geografică a UVT este avantajoasă, datorită atractivității zonei, precum și accesului
mai crescut la infrastructura de transport (autostradă, aeroport), comparativ cu alte universități
din țară.

•

Existența inițiativelor/ programelor dezvoltate la nivelul UVT de sprijin a componentei de
internaționalizare, precum Visiting@UVT, Diaspora@UVT, încurajarea și sprijinul pentru
aplicații ale cadrelor didactice la programele de burse de predare/cercetare în străinătate.

II.4. Amenințări:
•

Modificările negative aduse posibilităților de derulare a mobilităților internaționale, datorită
dinamicii contextului socio-medical din prezent;

•

Universitățile competitoare, din țară sau din afara țării, care au oferte mai atractive de studiu
sau de cercetare;

•

Lipsa unor studii/ analize cu privire la potențialele programe de studiu pe care FSP le-ar putea
dezvolta și care ar fi de interes pentru studenții străini;

•

Lipsa unor studii/ analize cu privire la potențialii studenți străini pe care i-ar putea atrage FSP;

•

Lipsa unui plan de acțiune de marketing internațional al FSP: (1) materiale de promovare
pentru programele FSP curente, editate în limbi de circulație internațională; (2)strategii de
marketing în ceea ce privește oferta de programe FSP pentru studenți (3) atragerea de
colaboratori internaționali pentru FSP (atât cercetători, cât și organizații de cercetare și/sau
educație).
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III. Acțiunile care conduc la realizarea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale strategiei de internaționalizare, pe
domenii:
A) INTERNAȚIONALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE:
Denumire acțiune:
A.1. ÎNCHEIEREA DE ACORDURI BILATERALE SUSTENABILE DE REALIZARE A SCHIMBURILOR DE
EXPERIENȚĂ INTERNAȚIONALE DE CADRE DIDACTICE PE SPECIALIZĂRI.
Descrierea acțiunii
Identificarea universităților relevante cu profiluri similare celor din FSP și realizarea de acorduri de colaborare pentru dezvoltarea de
acțiuni de schimb de experiență și colaborare în dezvoltarea de materiale educaționale .
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

1 cartografie digitală a programelor de studii/ profilurilor similare de la

Prodecan internaționalizare

30 noiembrie 2021

universități partenere sau potențial partenere cu cele din FSP

Echipă formată din câte 1
reprezentant de la nivelul fiecărui
departament

1 model de acord de cooperare schimburi cadre didactice la nivel internațional

Prodecan internaționalizare

30 noiembrie 2021

Echipă formată din câte 1

realizat

reprezentant de la nivelul fiecărui
departament

Indicatori de rezultat
4
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4 acorduri bilaterale pentru realizarea schimburilor de experiență internaționale
de cadre didactice (câte unul pentru fiecare departament) încheiate

Decan, Prodecan

Iunie 2022, după care în

internaționalizare, Directori de

fiecare an universitar câte

departament

4.

Denumire acțiune:
A.2. CREȘTEREA

COLABORĂRILOR PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG CU CADRE DIDACTICE

UNIVERSITARE DIN STRĂINĂTATE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DE MATERIALE DIDACTICE, CURSURI ȘI
PRELEGERI OFERTATE STUDENȚILOR FSP LA TOATE NIVELURILE (LICENȚĂ, MASTER, DOCTORAT);
Descrierea acțiunii
Facilitarea de colaborări pe arii de interes comune între cadrele didactice din FSP și cadre didactice din universități partenere (de
exemplu din proiectul UNITA), în vederea dezvoltării de suporturi de curs și alte materiale didactice în colaborare în limbi de circulație
internațională. Organizarea de cursuri comune cu prezentare în limbă de circulație internațională.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Organizarea de workshop-uri de inter-cunoaștere cu colegi din universități cu

Prodecan internaționalizare

Începând cu anul

profiluri similare în vederea formării de echipe de lucru cu interese similare

Echipă formată din câte 1

universitar 2021-2022

(câte 1 workshop anual per departament)

reprezentant de la nivelul fiecărui
departament

Crearea de echipe de colaborare internațională pentru realizarea de cursuri și

Prodecan internaționalizare,

materiale didactice în colaborare internațională – minim câte o echipă per

Directori de departament

Iunie 2022

departament
Indicatori de rezultat
5
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Minim 4 materiale didactice realizate în colaborare cu cadre didactice din Cadre didactice desemnate pentru
realizarea materialelor în

străinătate (suporturi de curs, suporturi de seminar) – câte unul pentru fiecare

universitar 2022-2023

colaborare internațională

departament
Minim 2 cursuri publicate în colaborare cu cadre didactice din străinătate

Anual, începând cu anul

Cadre didactice ale căror cursuri

Anual, începând cu anul

au fost selectate pentru finanțarea

universitar 2022-2023

publicării

Minim 4 prelegeri susținute de cadre didactice din FSP în colaborare cu cadre Cadre didactice desemnate pentru
didactice din străinătate – câte una pentru fiecare departament

susținerea prelegerilor în

Anual, începând cu anul
universitar 2022-2023

colaborare internațională

Denumire acțiune:
A.3. DEZVOLTAREA DE SUPORTURI DE CURS ȘI SEMINAR ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ ȘI
SUSȚINEREA ANUMITOR CURSURI ȘI SEMINARE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ;
Descrierea acțiunii
Titularii FSP pot realiza cursuri scurte de tip MOOC realizate în limbi de circulație internațională pe teme de interes, atât pentru
promovarea ofertei educaționale, cât și pentru promovarea științei în general, la nivel internațional. Se pot crea serii de cursuri MOOC
pe domenii, care pot fi folosite ca material didactic.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

2 workshop cu cadrele didactice în vederea instruirii cu privire la crearea de cursuri

Prodecan internaționalizare

În anul universitar 20212022, câte unul pe

video și/sau de tip MOOC

semestru

Traducerea suporturilor de curs selecționate din planurile de învățământ într-o limbă
de circulație internațională (4 cursuri pe an, în urma unui proces de selecție)
6
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Indicatori de rezultat
Minim 4 cursuri de tip video sau MOOC realizate pentru publicul internațional

Responsabili

Termen

Prodecan internaționalizare,

Anual, începând cu anul

Directori de departament,

universitar 2021-2022

Cadre didactice

Minim 4 suporturi de curs ale disciplinelor din planurile de învățământ disponibile
într-o limbă de circulație internațională

Prodecan internaționalizare,

Anual, Începând cu anul

Cadre didactice

universitar 2021-2022

Denumire acțiune:
A.4. REALIZAREA DE PROGRAME/CURSURI INTERDISCIPLINARE ȘI TRANS-DISCIPLINARE ÎN COLABORARE
CU EXPERȚI NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI, PE TEME DE INTERES, CREATE ȘI LIVRATE ÎN LIMBI DE
CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ.
Descrierea acțiunii
În cadrul parteneriatelor strategice pot fi identificați colegi cadre didactice din alte universități cu interese similare pe anumite arii
interdisciplinare sau trans-disciplinare și pot fi dezvoltate prelegeri, cursuri de scurtă durată, programe de formare ofertate studenților
și/sau tuturor persoanelor interesate.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Colectarea tematicilor cu caracter interdisciplinar și trans-disciplinar de interes

Prodecan internaționalizare

Noiembrie 2021

Identificarea colaboratorilor internaționali pentru dezvoltarea tematicilor de interes

Prodecan internaționalizare,

Martie 2022

în conținuturi didactice

cadre didactice implicate în

pentru cadrele didactice din FSP

proces

Indicatori de rezultat
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Minim 4 cursuri cu caracter interdisciplinar și trans-disciplinar create

Prodecan internaționalizare,

Anual, începând cu anul

cadre didactice implicate în

universitar 2022-2023

proces

Minim 4 cursuri cu caracter interdisciplinar și trans-disciplinar susținute

Prodecan internaționalizare,

Anual, începând cu anul

cadre didactice implicate în

universitar 2022-2023

proces

Denumire acțiune:
A.5. DEZVOLTAREA DE PROGRAME DE STUDII ÎN LIMBI DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ, PORNIND DE LA
CURSURI DE SCURTĂ DURATĂ (PROGRAME POSTUNIVERSITARE), PROGRAME MASTERALE ȘI PROGRAME DE
LICENȚĂ.
Descrierea acțiunii
Deși un proces de durată, care trebuie să țină seama de cererea de pe piața internațională și de alți factori, precum potențialul resursei
umane din facultate, dezvoltarea de programe de studii în limbi de circulație internațională trebuie să reprezinte un deziderat pe termen
mediu și lung pentru facultatea noastră. Acestea pot fi dezvoltate treptat, pornind de la programe post-universitare (cu cerere ridicată pe
piața muncii), continuând cu programe de masterat (crearea de programe noi – precum cel de cercetare în științe socio-umane sau
revitalizarea celui existent deja) și finalizând cu ofertarea de programe de nivel licență.
Indicatori de proces

Responsabili

1 analiză de nevoi și de oportunitate cu privire la dezvoltarea de programe de studii

Decan, Prodecan internaționalizare,

(programe postuniversitare, programe nivel licență sau master) în limbi de

Prodecan strategie academică,

circulație internațională
Stabilirea programului/programelor oportune pentru dezvoltare într-o limbă de

Noiembrie 2021

Directori de departament
Decan, Prodecan internaționalizare,

Decembrie 2021

Prodecan strategie academică,

circulație internațională;
8

Termen
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Realizarea conținuturilor și a materialelor didactice în limba de circulație
internațională
Acreditare/ includere în domeniul programe alese

Decan, Prodecan internaționalizare,

Decembrie

Prodecan strategie academică,

2021-Martie

Directori de departament

2022

Decan, Prodecan internaționalizare,

Începând cu

Prodecan strategie academică,

Iunie 2022

Directori de departament

Responsabili

Termen

Decan, Prodecan internaționalizare,

Octombrie 2022

Indicatori de rezultat
1 program postuniversitar organizat într-o limbă de circulație internațională

Prodecan strategie academică,
Directori de departament

1 program masteral (posibil interdisciplinar) organizat într-o limbă de circulație

Decan, Prodecan internaționalizare,

Octombrie 2023

Prodecan strategie academică,

internațională

Directori de departament

(opțional, în funcție de oportunitate) 1 program licență organizat într-o limbă de

Decan, Prodecan internaționalizare,

Octombrie 2024

Prodecan strategie academică,

circulație internațională

Directori de departament

Denumire acțiune:
A.6. CREȘTEREA MOBILITĂȚILOR DE TIP INCOMING ȘI OUTGOING ALE STUDENȚILOR FSP, INCLUSIV PRIN
REALIZAREA DE ACORDURI BILATERALE CARE SĂ CONDUCĂ LA SCHIMBURI CONSTANTE ȘI DURABILE DE
STUDENȚI CU UNIVERSITĂȚI PARTENERE ȘI RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ A PERIOADELOR DE ÎNVĂȚARE
PETRECUTE ÎN UNIVERSITĂȚI DIN STRĂINĂTATE.
Descrierea acțiunii
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Recursul la programele de mobilități ERASMUS+ și SEE reprezintă demersul evident din această perspectivă. Suplimentar , dezvoltarea
de acțiuni precum școli de vară internaționale, ateliere pentru studenți internaționale pe diferite tematici, în colaborare și reciprocitate cu
parteneri internaționali, poate conduce la creșterea calității actului didactic și îmbunătățirea competențelor studenților noștri.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Realizarea unei campanii de promovare a mobilităților internaționale în rândul studenților

Prodecan internaționalizare,

Anual,

(prezentări video cu experiențele studenților, întâlniri online cu studenții aflați într-o mobilitate Coordonatori departamentali
Erasmus+

internațională, etc)

începând cu
anul
universitar
2021-2022

Crearea unor materiale de promovare a specializărilor FSP (cu precădere online) pentru

Prodecan internaționalizare,

Noiembrie

studenții străini în vederea realizării de mobilități ERASMUS+ și promovarea acestora

Coordonatori departamentali

2021

studenților de la universitățile cu care există acord de colaborare încheiat

Erasmus+

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Număr crescut de mobilități internaționale de tip outgoing accesate de studenții FSP, cu 10%

Prodecan internaționalizare,

Anual,

anual

Coordonatori departamentali

începând cu

Erasmus+

anul
universitar
2021-2022

Număr crescut

de mobilități internaționale de tip incoming accesate de studenții de la

universitățile partenere din străinătate, cu 10% anual

Prodecan internaționalizare,

Anual,

Coordonatori departamentali

începând cu

Erasmus+

anul
universitar
2022-2023

Denumire acțiune:
10
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A.7. ORGANIZAREA DE ACȚIUNI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE A FSP LA NIVEL
INTERNAȚIONAL.
Descrierea acțiunii
Pro-activitate în atragerea de studenți de la nivel internațional, prin dezvoltarea de materiale de promovare a ofertei educaționale prin
materiale realizate în limbi de circulație internațională (broșuri, video-uri de promovare etc) și distribuirea acestora online sau prin
participare la târguri internaționale.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Crearea unei echipe de promovare internațională a facultății, formată din cadre didactice și

Prodecan internaționalizare,

Noiembrie

Directori de departament

2021

Prodecan internaționalizare,

Ianuarie 2022

studenți
Realizarea unei strategii de promovare internațională a facultății

Echipa de promovare
internațională a facultății

Realizarea unui set de materiale de promovare a facultății într-o limbă de circulație
internațională (broșură, materiale video), cu actualizare anuală
Crearea unei baze de date (calendar) cu evenimente internaționale de promovare a ofertei

Prodecan internaționalizare,

Martie 2022

Echipa de promovare
internațională a facultății
Prodecan internaționalizare,

Martie 2022

Echipa de promovare

educaționale în mediul universitar

internațională a facultății

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Participarea la minim 4 evenimente internaționale de promovare a ofertelor educaționale din

Prodecan internaționalizare,

Anual,

Echipa de promovare

începând cu

internațională a facultății

anul

mediul universitar

universitar
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Realizarea unei campanii online de promovare a ofertei educaționale a FSP, anual

Prodecan internaționalizare,

Anual,

Echipa de promovare

începând cu

internațională a facultății

anul
universitar
2021-2022

B) INTERNAȚIONALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
Denumire acțiune:
B.1.

PROMOVAREA

COLABORĂRII

INTERNAȚIONALE

PENTRU

CERCETARE,

CU

PRIORITATE

PRIN

STABILIREA DE PARTENERIATE STRATEGICE DURABILE.
Descrierea acțiunii
Susținerea colaborării internaționale în cercetare prin cartografierea ariilor de interes ale tinerilor cercetători din FSP (doctoranzi,
asistenți de cercetare) și facilitarea contactelor cu tineri cercetători de la nivel internațional pentru formarea de echipe de cercetare transnaționale.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

1 cartografie digitalizată a intereselor de cercetare comune ale tinerilor cercetători din FSP

Prodecan

Iunie 2022, anual

internaționalizare,

începând cu anul

prodecan cercetare

universitar 2021-

Echipă de lucru formată

2022

cu cele ale altor cercetători tineri de la nivel internațional;

din câte 1 asistent de
cercetare de la nivelul
fiecărui departament

Indicatori de rezultat
12
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Minim 1 inițiativă de colaborare internațională a tinerilor cercetători din FSP susținută de
către facultate (competiție)

Prodecan

Anual, începând

internaționalizare,

cu anul

prodecan cercetare

universitar 2022-

Comisie de evaluare

2023

Denumire acțiune:
B.2. CREAREA DE PROGRAME DE SCHIMB DE EXPERIENȚĂ PENTRU DOCTORANZII FSP CU DOCTORANZI DE
LA UNIVERSITĂȚI DIN AFARA ȚĂRII.
Descrierea acțiunii
Organizarea de inițiative de promovare a schimburilor de experiență internaționale ale doctoranzilor FSP.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Realizarea unei baze de date cu doctoranzii FSP și doctoranzi din domenii similare din

Prodecan internaționalizare,

Ianuarie 2022

universitățile naționale și internaționale partenere ale FSP;

prodecan cercetare, echipă
de doctoranzi

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Organizarea unui eveniment anual (online sau găzduit de UVT) în care doctoranzii din

Prodecan internaționalizare,

Iunie-Iulie 2022,

aceleași domenii de studii își prezintă progresul realizat în anul respectiv de studii, cu

prodecan cercetare, echipă

Anual începând

de doctoranzi

cu anul

feedback din partea grupului

universitar 20222023

Denumire acțiune:
B.3. SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII UNOR TEZE DE DOCTORAT ÎN CO-TUTELĂ INTERNAȚIONALĂ
Descrierea acțiunii
13
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Pornind de la cartografierea realizată în cadrul punctului A.2., vor fi identificați conducătorii de doctorat din instituțiile partenere din
domeniile de știință ale FSP și se va crea o bază de date cu interesele de cercetare ale acestora. De asemenea la nivelul școlilor doctorale
ale FSP va fi realizată o bază de dată cu conducătorii proprii de doctorat și cu intereselor specifice de cercetare (prezentare sub formă de
bios). Pe baza informațiilor colectate va fi realizată o broșură online care va fi promovată în rândul universităților partenere în vederea
identificării de teze de doctorat în co-tutelă internațională.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Realizarea de baze de date cu conducătorii de doctorat și interesele acestora de

Prodecan internaționalizare,

Martie 2022

cercetare atât din FSP, cât și din instituțiile partenere (pe baza datelor colectate în A2)

prodecan cercetare, responsabili
din partea fiecărei școli
doctorale din FSP

Indicatori de rezultat
Minim 1 doctorat în co-tutelă demarat la nivelul FSP anual

Responsabili

Termen

Prodecan internaționalizare,

Anual, începând cu

prodecan cercetare, responsabili

anul universitar

din partea fiecărei școli

2022-2023

doctorale din FSP

Denumire acțiune:
B.4. PREGĂTIREA TINERILOR CERCETĂTORI PENTRU A ACTIVA ÎNTR-UN MEDIU INTERNAȚIONAL
COMPETITIV DE CERCETARE
Descrierea acțiunii
Dezvoltarea abilităților de cercetare în echipe internaționale pentru tinerii cercetători are ca scop creșterea oportunităților de a dezvolta
studii relevante și a publicării în reviste de prestigiu de la nivel internațional. Această măsură va fi susținută prin alocarea de resurse
financiare, workshop-uri de pregătire, dezvoltarea de proiecte de finanțare care să crească oportunitățile de lucru într-un mediu
internațional și facilitarea contactelor.
14
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Crearea unei categorii bugetare în bugetul FSP de susținere a doctoranzilor/tinerilor

Decan, Prodecan

Anual, începând cu

cercetători în vederea formării de cunoștințe și deprinderi necesare creșterii performanțelor în

internaționalizare,

proiecția bugetară

Prodecan cercetare

pentru anul 2022

Prodecan

Continuu,

internaționalizare,

începând cu anul

Prodecan cercetare

universitar 2021-

cercetare într-un context internațional (competiție pe bază de punctaj)
Identificarea și promovarea oportunităților de formare/specializare a doctoranzilor/tinerilor
cercetători în cadrul programelor dezvoltate de universitățile partenere ale FSP

2022

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Organizarea de workshop-uri de dezvoltare a abilităților de cercetare pentru doctoranzi/tineri

Prodecan

Noiembrie 2021,

cercetători, cu colaborare internațională (atât din perspectiva participării, cât și din

internaționalizare,

Anual începând cu

prodecan cercetare,

anul universitar

echipă de doctoranzi

2021-2022

Crearea de echipe și depunerea a minim unui proiect de finanțare pe an pentru derularea de

Prodecan

Anual începând cu

activități de dezvoltare a abilităților de cercetare a doctoranzilor/tinerilor cercetători într-un

internaționalizare,

anul universitar

prodecan cercetare,

2021-2022

perspectiva trainerilor)

context internațional

echipă de doctoranzi

Denumire acțiune:
B.5. PROMOVAREA ȘI FACILITAREA DEZVOLTĂRII INIȚIATIVELOR DE CERCETARE ALE CERCETĂTORILOR
FSP

CU

COLABORARE

INTERNAȚIONALĂ.

FACILITAREA

CREĂRII

DE

REȚELE

DE

CERCETĂTORI

INTERNAȚIONALI PE TEMATICI COMUNE DE INTERES.
Descrierea acțiunii
15
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Selectarea unor arii de cercetare/ tematici de cercetare în care experții FSP excelează și dezvoltarea acestora cu colaborare internațională
.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

1 cartografie digitalizată a intereselor de cercetare similare cu cele regăsite în FSP de la

Prodecan internaționalizare,

Martie 2022,

prodecan cercetare, echipe

actualizată anual

universități partenere sau potențial partenere cu cele din FSP
Promovarea cartografierii în rândul colegilor din cadrul facultății
Premierea dezvoltării de parteneriate internaționale de cercetare prin intermediul salariilor
diferențiate

de doctoranzi/masteranzi
Prodecan internaționalizare,

La fiecare

prodecan cercetare

actualizare

Decan, prodecan

Anual, începând

internaționalizare, prodecan

cu anul 2022

cercetare

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Minim 3 acord de colaborare per an încheiat privind realizarea de studii cu parteneri la

Decan, prodecan

Începând cu anul

internaționalizare, prodecan

universitar 2022-

cercetare

2023

nivel internațional

C) INTERNAȚIONALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE IMPLICARE ÎN VIAȚA SOCIALĂ A COMUNITĂȚII:
Denumire acțiune:
C.1. DEZVOLTAREA DE PROIECTE ÎN COLABORARE CU PARTENERI INTERNAȚIONALI DE IMPLICARE ÎN
VIAȚA COMUNITĂȚII .
Descrierea acțiunii
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Dezvoltarea de activități de implicare în viața comunității prin oferirea de servicii (studii pe diferite domenii cu aplicabilitate practică,
servicii de suport pentru membrii comunității, etc), în colaborare internațională, dar și prin accesarea oportunităților de finanțare (de
exemplu Comisia Europeană, fonduri SEE) pentru dezvoltarea de proiecte care urmăresc dezvoltarea socială.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Realizarea unui sistem de monitorizare a liniilor de finanțare naționale/internaționale pentru

Prodecan

Septembrie

proiecte adresate activităților de dezvoltare comunitară în parteneriat internațional și

internaționalizare, echipe

2022,

de cadre didactice/studenți

actualizat

promovarea continuă a acestora în rândul cadrelor didactice din FSP

semestrial

Crearea unei baze de date cu colaboratori internaționali și naționali (care să nu includă doar

Prodecan

Mai 2022,

universități, ci și instituții publice și private, sectorul ONG), cu date de contact și domenii de

internaționalizare, echipe

actualizat

de cadre didactice/studenți

anual

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Minim 2 cereri de finanțare depuse anual pe proiecte de dezvoltare comunitară în parteneriat

Prodecan

Anual,

internaționalizare, echipe

începând cu

de cadre didactice/studenți

anul 2022

Prodecan

Anual,

internaționalizare, echipe

începând cu

de cadre didactice/studenți

anul 2022

interes.

internațional
Minim 4 acorduri de colaborare cu parteneri internaționali în vederea realizării de acțiuni de
implicare în comunitate, anual
Denumire acțiune:
C.2. DEZVOLTAREA REȚELEI DE INTERNATIONAL ALUMNI FSP
Descrierea acțiunii

Implicarea activă în dezvoltarea rețelei de Alumni FSP, incluzând aici și Alumni internaționali, prin oferirea de oportunități de implicare
a acestora în dezvoltarea facultății pe planuri variate: educație, cercetare, implicare socială, etc.
17
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Actualizarea bazei de date cu Alumni Internaționali ai FSP, pe domenii de activitate (educație,

Prodecan

Noiembrie

internaționalizare, directori

2021,

de departament sau

actualizat

reprezentanți din

anual

cercetare, implicare în viața comunității, etc)

departamente

Indicatori de rezultat
Crearea unei platforme de comunicare online cu Alumni Internaționali și Naționali ai FSP

Responsabili

Termen

Prodecan

Iunie 2022

internaționalizare, echipe
de studenți

Organizarea unui eveniment anul destinat Alumni Internaționali FSP, în vederea facilitării
contactelor și a dezvoltării de colaborări cu aceștia (fizic găzduit de UVT sau online)

Decan, prodecan

Anual,

internaționalizare, echipă

începând cu

de organizare – cadre

anul

didactice și studenți

universitar
2022-2023

Demararea unei serii de evenimente (prezentări online sau fizice) a Alumni Internaționali FSP,

Prodecan

Anual,

care vizează împărtășirea de expertiză atât pentru studenți, cât și pentru publicul larg – minim 2 internaționalizare, directori
de departament

evenimente per departament anual.

începând cu
anul
universitar
2022-2023

D) INTERNAȚIONALIZAREA ADMINISTRATIVĂ A FACULTĂȚII:
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Denumire acțiune:
D.1.

ÎMBUNĂTĂȚIREA

COMPETENȚELOR

LINGVISTICE

ATÂT

ÎN

RÂNDUL

CADRELOR

DIDACTICE,

PERSONALULUI ADMINISTRATIV, CÂT ȘI AL STUDENȚILOR ȘI CREȘTEREA SENSIBILITĂȚII CULTURALE A
ACESTORA
Descrierea acțiunii
Identificarea de resurse pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice și ale personalului administrativ în limbi de
circulație internațională (colaborare cu Facultatea de Litere, de exemplu). De asemenea, din perspectiva studenților, poate fi crescut
numărul orelor de învățare a unei limbi străine prin introducerea de cursuri și seminare opționale derulate în limba engleză (de exemplu :
English with Technology, Academic Writing etc.).
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Inventarierea nevoilor de dezvoltare a abilităților de comunicare într-o limbă de circulație

Prodecan internaționalizare

Octombrie 2021

Organizarea și planificarea unei serii de cursuri de dezvoltare a abilităților de comunicare

Prodecan internaționalizare

Decembrie 2021

în limbi de circulație internațională, în funcție de nevoile identificate în rândul cadrelor

Furnizor formare

internațională a cadrelor didactice și a personalului administrativ din cadrul FSP

didactice și a personalului administrativ al facultății

Cadre didactice
Personal administrativ

Crearea unui set de discipline facultative ofertat la nivelul întregii facultăți studenților care

Prodecan internaționalizare,

doresc dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi de circulație internațională

Cadre didactice desemnate

Indicatori de rezultat
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Minim 1 curs de dezvoltarea abilităților de comunicare/scriere academică într-o limbă de

Prodecan internaționalizare

Anual, începând

circulație internațională organizat cu cadrele didactice și/sau personalul administrativ din

Furnizor formare

cu anul

Cadre didactice

universitar 2021-

Personal administrativ

2022

1 set de discipline facultative de dezvoltare a abilităților de comunicare în limbi de

Prodecan internaționalizare,

Anual, începând

circulație internațională ofertat studenților

Cadre didactice desemnate

cu anul

din partea departamentelor

universitar 2022-

FSP, anual

2023

Denumire acțiune:
D.2. REALIZAREA, ÎN REGIM BILINGV (ROMÂNĂ-ENGLEZĂ) A TUTUROR MATERIALELOR DE INTERES
ELABORATE DE FSP
Descrierea acțiunii
Traducerea tuturor materialelor relevante ale FSP (elementele principale ale web-site-ului, planuri de învățământ, materiale de
promovare etc.) în limba engleză și menținerea ca regulă de realizare a materialelor în regim bilingv.
Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Bugetarea de servicii de traducere a materialelor relevante ale FSP într-o limbă de circulație

Decan, prodecan

Anual, începând cu

internațională, progresiv, în funcție de prioritățile stabilite

internaționalizare

anul universitar
2021-2022

Crearea și menținerea/dezvoltarea unei echipe de voluntari din rândul studenților/cadrelor

Prodecan

Anual, începând cu

didactice care au un nivel ridicat de competențe de scriere în limba engleză pentru traducerea

internaționalizare

anul universitar

materialelor relevante ale FSP. Crearea unui glosar de termeni în limba engleză avizat de

2021-2022

managementul facultății, în vederea realizării unui proces de traducere coerentă a
materialelor.
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Traducerea elementelor principale ale website-ului FSP în limba engleză și actualizarea

Prodecan

Februarie 2022

internaționalizare, echipa

(actualizare)

de traducere a FSP

Continuu,

variantei în engleză a site-ului și menținerea informațiilor actualizate în regim bilingv.

începând cu anul
universitar 20212022

Realizarea de materiale în limba engleză pentru promovare, materiale didactice și alte
materiale relevante, în urma unui plan de lucru multianual stabilit

Prodecan

Continuu,

internaționalizare, echipa

începând cu anul

de traducere a FSP

universitar 20212022

Denumire acțiune:
D.3. CREAREA UNUI SISTEM DE RECOMPENSARE A CADRELOR DIDACTICE ȘI A PERSONALULUI
ADMINISTRATIV PENTRU REALIZAREA DE ACTIVITĂȚI CARE CRESC GRADUL DE INTERNAȚIONALIZARE AL
FSP
Descrierea acțiunii
Punerea în practică a unui sistem de recompensare a personalului pentru acțiuni relevante pe componenta de internaționalizare, prin:
-

Implementare de stimulente financiare în cadrul sistemului de salarii diferențiate, pentru acțiuni derulate în conformitate cu

prezenta strategie (de ex., elaborarea unui curs în limbă de circulație internațională, coordonarea unui parteneriat strategic în domeniul
educației și cercetării, traducerea materialelor în limba engleză etc.);
-

Alocare de buget pentru organizarea de acțiuni internaționale (școli de vară, conferințe, sesiuni de pregătire, activități de

cercetare, activități editoriale etc.).
Indicatori de proces
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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
Asigurarea cel puțin a unui nivel minim de sprijin financiar anual din bugetul

Decan, Prodecan

Anual, începând cu

Facultății de Sociologie și Psihologie pentru desfășurarea corespunzătoare a

internaționalizare

anul universitar
2021-2022

activităților de internaționalizare
Includerea acțiunilor definite în prezenta strategie în metodologia de acordare a

Decan, Prodecan

Anual, începând cu

salariilor diferențiate.

internaționalizare

anul universitar
2021-2022

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Min. 10% din bugetul anual al Facultății de Sociologie și Psihologie este direcționat

Decan, Prodecan

Anual, începând cu

către desfășurarea corespunzătoare a activităților de internaționalizare, în acord cu

internaționalizare

anul universitar
2021-2022

prezenta strategie
Metodologie de acordare a salariilor diferențiate actualizată cu modul de

Decan, Prodecan

Anual, începând cu

recompensare financiară a cadrelor didactice și personalului administrativ din FSP

internaționalizare

anul universitar
2021-2022

care contribuie la atingerea indicatorilor din prezenta strategie
Denumire acțiune:

D.4. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A CALITĂȚII MOBILITĂȚILOR DE
CARE BENEFICIAZĂ CADRELE DIDACTICE ȘI STUDENȚII FSP ( ATÂT PENTRU STUDENȚII OUTGOING, CÂT ȘI
PENTRU CEI INCOMING)
Descrierea acțiunii
Monitorizarea și evaluarea calității stagiilor de mobilitate de care beneficiază cadrele didactice și studenții FSP. Îmbunătățirea continuă
a calității, prin integrarea în procesul de gestionare a stagiilor feedback-ul colectat.
Indicatori de proces
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Dezvoltarea de instrumente de monitorizare și evaluare a calității stagiilor

Prodecan internaționalizare,

Decembrie 2021

Coordonatori departamentali
Erasmus+

Aplicarea periodică a acestor instrumente și utilizarea feedback-ului colectat în Coordonatori departamentali
îmbunătățirea calității stagiilor

Semestrial, începând cu

Erasmus+

anul universitar 2021-

Cadrele didactice din cadrul

2022

FSP

Indicatori de rezultat
Min. 1 instrument de monitorizare și evaluare a calității stagiilor dezvoltat

Responsabili

Termen

Prodecan internaționalizare,

Decembrie 2021

Coordonatori departamentali
Erasmus+

Cursuri ofertate de FSP îmbunătățite periodic, pe baza feedback-ului studenților

Cadrele didactice din cadrul

Semestrial, începând cu

FSP

anul universitar 2021-

incoming

2022

Informarea studențillor candidați la mobilități outgoing cu privire la rezultatele

Prodecan internaționalizare,

Semestrial, începând cu

evaluărilor anterioare, pentru a putea face alegeri informate

Coordonatori departamentali

anul universitar 2021-

Erasmus+

2022

Denumire acțiune:
D.5. SUSȚINEREA ROLULUI ȘI IMPLICĂRII ACTIVE A FACULTĂȚII ÎN PILOTAREA ACTIVITĂȚILOR ASOCIATE
PROIECTULUI/ALIANŢEI UNITA ÎN CARE UVT ESTE PARTENER ALĂTURI DE ALTE 5 UNIVERSITĂȚI DIN
EUROPA
Descrierea acțiunii
Identificarea activităților din cadrul proiectului UNITA în care cadrele didactice și studenții din cadrul FSP pot participa și promovarea
implicării active în acestea.
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Indicatori de proces

Responsabili

Termen

Crearea unui sistem de monitorizare a activităților din cadrul proiectului UNITA în

Prodecan internaționalizare

Continuu, începând
cu anul universitar

care cadrele didactice și studenții FSP se pot implica și promovarea acestora la nivelul

2021-2022

comunității FSP.
Promovarea și facilitarea implicării cadrelor didactice și a studenților în activități ale

Prodecan internaționalizare

Continuu, începând
cu anul universitar

proiectului UNITA prin înţelegerea proiectului/alianţei ca oportunitate.

2021-2022

Indicatori de rezultat

Responsabili

Termen

Informări bilunare cu privire la activitățile din UNITA realizate și activitățile viitoare,

Prodecan internaționalizare

Continuu, începând

cu accent pe acele activități în care cadrele didactice și studenții FSP se pot implica
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