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Premize generale
Obiectivul fundamental al Facultatății de Științe și Litere îl reprezintă sincronizarea cu evoluția
sistemului educațional şi de cercetare ştiinţifică naţional şi internaţional. Astfel, se încurajează
adoptarea constantă, de către Departamentele sale, a unor măsuri menite să eficientizeze activitatea
didactică şi de cercetare, în acord cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale şi a regulamentelor şi
directivelor instituționale (planuri strategice și operaționale de cercetare, dezvoltare etc.). În acest
sens, Facultatea solicită Departamentelor, la începutul fiecărui an calendaristic, formularea unei
serii de măsuri operaționale capabile să îmbunătăţească performanţa instituţională, respectând
totodată principiile eficientizării economico-financiare. După analiza propunerilor formulate de
către Departamente, Decanatul Facultăţii formulează un Plan operaţional care cuprinde măsurile
considerate necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor Facultății.
La nivelul facultății, vor fi implementate următoarele măsuri operaționale generale:
1. Revizuirea planurilor de studiu şi a ofertei educaţionale
Termen: 30.04.2018
Responsabili: Prodecan, directori de departament, echipe de evaluatori
2. Autoevaluare internă a specializărilor de licenţă şi masterat
Termen: 30.04.2018
Responsabili: Decan, prodecan, directori de departament, echipe de evaluatori
3. Revizuirea materialelor didactice proprii
Termen: 15.09.2018
Responsabili: Prodecan, directori de departament, titulari de discipline
4. Promovarea ofertei educaţionale
Termen: Permanent
Responsabili: Prodecan, directori de departament, cadre didactice şi personal didactic
auxiliar
5. Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul Facultății, urmărind identificarea
unor teme de cercetare ample care să permită formarea de echipe intra- şi interdepartamentale
Termen: 15.09.2018
Responsabili: Decan, Prodecan, directori de departament
6. Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti
Termen:30.03.2018
Responsabili: Prodecan, directorii de departament
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7. Asigurarea unor standarde ridicate în pregătirea studenţilor, prin centrarea pe student a
procesului didactic, prin monitorizarea pregătirii studenţilor şi asigurarea unui feed-back
cât mai eficient în cadrul procesului educaţional
Termen: Permanent
Responsabili: Decan, Prodecan, Directori de departament, cadre didactice
8. Asimilarea celor mai noi tendinţe şi cunoştinţe ale domeniilor de studiu şi, implicit,
raportarea permanentă, prin procedurile de benchmarking, la universităţi şi domenii de
referinţă din ţară şi din străinătate.
Termen: 28.03.2018
Responsabili: Prodecan, Directori de departament
9. Sprijinirea puternică a mobilităților studențești și a celor focalizate pe cadrele didactice,
sporindu-se astfel gradul de racordare a experienței noastre educaționale și de cercetare la
mediile similare din Occident.
Termen: 31.05.2018
Responsabili: Decan, Prodecan, Directori de departament, Tutori de an
10. Valorificarea şi dezvoltarea în continuare a capacităţii Facultăţii şi a departamentelor din
cadrul acesteia de a realiza racorduri şi conexiuni cu instituţii similare din țară și străinătate,
pentru o vizibilitate superioară a activităţilor noastre, dar şi pentru racordarea la noile
tendinţe ale învăţământului și cercetării europene
Termen: Permanent
Responsabili: Decan, Prodecan, Directorii de departament, Responsabili programe de
studii
Măsuri operaționale în domeniul calității
1. Efectuarea unei analize obiective a fiecărui program de studiu. Programele de studii care nu
sunt performante, dar care ar putea trece, în termen scurt, printr-o serie de transformări
substanțiale (actualizându-și structura curriculară, dinamizând metodele didactice,
împrospătând perspectivele teoretice oferite, accentuând aria practică a domeniului de
studiu etc.) vor beneficia de o susținere sporită.
Termen: 31.01.2018
Responsabili: Decan, prodecan, directori de departament
2. Autoevaluarea capacității de ameliorare a activității didactice, de cercetare, de sporire a
calității predării și a impactului activității de cercetare, evidențiindu-se obiective realiste și
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cu efect asupra unei viitoare ierarhizări a programelor de studii. Acestor obiective li se
subsumează o serie de activităţi precum:
-

stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a activităţii ştiinţifice pe domenii de cercetare

-

organizarea de conferinţe ştiinţifice pe domenii de cercetare, cu volume de Proceedings
supuse evaluării tip peer-review și destinate indexării Thomson Reuters, sub egida unor
organizaţii ştiinţifice cu prestigiu internaţional;

-

identificarea unor metode de creşterea a nivelului de cotare al publicaţiilor Facultăţii;
îmbunătățirea indexării acestora în cele mai relevante BDI-uri;

-

editarea în edituri internaţionale prestigioase a unor volume cu cele mai bune studii şi
articole publicate;

-

consolidarea centrelor de cercetare instituţionale şi acreditarea a cel puţin unui nou centru
de cercetare multidisciplinar la nivelul facultăţii;

-

implicarea mult mai activă a doctoranzilor şi masteranzilor în proiecte şi activităţi de
cercetare
Termen: 31 mai 2018
Responsabili: Decan, prodecan, directori de departament
Obiective şi acţiuni privind managementul cercetării ştiinţifice
• Accentuarea importanței proiectelor de cercetare de anvergură, cu caracter colectiv, în
detrimentul celor strict individuale şi sprijinirea colectivelor de cercetare care contribuie la
ameliorarea gradului de vizibilitate internațională a unor domenii de studiu. Recompensarea
cercetătorilor merituoși, a căror activitate publicistică are impact asupra vizibilității
cercetării din cadrul UPM și sancționarea celor dezinteresați de activitatea de cercetare.
• Implicarea mai puternică a masteranzilor și doctoranzilor în domeniul cercetării, în
organizarea de evenimente academice (conferințe, simpozioane, seminarii naționale și
internaționale), în elaborarea de volume colective, volume de Proceedings etc.
• Organizarea de și participarea la manifestări ştiinţifice care vor asigura publicarea
lucrărilor în volume cu citare în ISI Proceedings sau în volume publicate în edituri
prestigioase din ţară sau străinătate.
• Sprijinirea revistelor facultăţii în vederea îmbunătăţirii calitative a conţinutului lor şi a
nivelului lor de indexare BDI sau ierarhizare.
• Susţinerea participării cadrelor didactice la conferinţe internaţionale care aduc beneficii
în activitatea de ierarhizare şi a publicării de articole în reviste cotate ISI cu factor de impact.
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• Stimularea aplicării pentru granturi de cercetare care să fie prezentate, cu şanse reale de
reuşită, în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale (CNCS, ANCS, UEFISCDI etc.).
• Identificarea unor direcții de cercetare interdisciplinare, pe baza colaborării cu alte cadre
didactice din alte catedre şi facultăţi, cu instituţii publice şi instituţii culturale, în vederea
dezvoltării cercetării ştiinţifice şi a creşterii vizibilităţii Facultăţii de Ştiinţe şi Litere în
context regional, naţional şi internaţional.
• Îmbunătățirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a manifestărilor ştiinţifice şi
culturale organizate de studenţi, inclusiv prin inițierea unor colocvii naționale studențești,
cu participarea studenților de la toate facultățile de profil din țară.
• Dezvoltarea bazei materiale a facultăţii, centrată pe dotări tehnologice de ultimă oră și pe
menținerea la zi a tehnicii de calcul din cadrul laboratoarelor facultății.
• Creşterea fondului de carte al Bibliotecii UPM în domeniul studiilor umaniste și tehnice,
menținerea abonamentelor la cele mai relevante publicații academice, achiziționarea unor
abonamente de acces la cele mai puternice baze de date internaționale.
Capitolul I – Măsuri operaţionale în domeniul didactic şi educaţional
 Actualizarea ofertei educaţionale, monitorizarea şi gestionarea programelor de studii, atât de
licenţă, cât şi de masterat, în contextul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind, în acelaşi timp,
adaptarea la cerinţele mediului socio-economic şi cultural;
 Creşterea cifrei de şcolarizare la programele de studii de licenţă şi masterat acreditate;
 Evaluarea periodică a programelor de studii de licenţă/masterat acreditate;
 Extinderea ofertei educaţionale privind perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar prin deschiderea unor programe de pregătire continuă;
 Actualizarea planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină de învăţământ, în urma unui
benchmarking corect analizat;
 Modernizarea şi actualizarea permanentă a site-ului UPM – în secțiunile dedicate Facultății de
Științe și Litere, astfel încât să reflecte cu obiectivitate conţinutul activităţilor didactice şi de
cercetare a comunităţii academice din UPM;
 Focalizarea procesului instructiv-educativ pe rezultatele învăţării prin asigurarea învăţării centrate
pe student, având ca obiective: dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe concrete,
viabile, cerinţe imperative avute în vedere pentru integrarea, în timp util, pe piaţa muncii şi pentru
reuşita în cariera profesională a absolvenţilor (prin recunoaştere, promovare);
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 Redactarea şi înlesnirea publicării materialelor didactice (curs, suport de curs, caiet de
seminar/laborator, culegere de exerciţii etc.) de către titularii de curs, fie în format electronic –
CD/DVD (cu CZU), fie ca volum (cu ISBN) la Editura UPM, Colecţia Didactica, fie la alte edituri
recunoscute din ţară;
 Folosirea echipamentelor IT pentru îmbunătăţirea activităţii didactice;
 Implementarea unui program de consultaţii periodice pentru cooptarea studenţilor cu performanţe
la învăţare în activităţi de cercetare;
 Punerea în aplicare a unui program de susţinere a descriptorilor performativi vizând competenţele
cadrelor didactice în domeniul didactic şi educaţional, fie în baza parteneriatului între universităţi
(din ţară şi/sau din străinătate), fie în baza unor acorduri cu instituţiile din învăţământul
preuniversitar, prin schimburi de experienţă şi bune practici, studii postuniversitare, pregătire
suplimentară pentru masterat, doctorat;
 Preocuparea şi stimularea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii metodelor şi strategiilor
didactice de predare/evaluare;
 Organizarea concursurilor pe posturile didactice (şi de cercetare) vacante prin aplicarea
metodologiei proprii a UPM de ocupare prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
 Asigurarea unei salarizări de bază conform Legii Educaţiei Naţionale şi Codului muncii, la care să
se adauge salarizarea stimulativă, de recunoaştere a competenţelor şi performanţelor individuale
prin alte forme de salarizare (ex. gradaţia de merit; sporuri sau alte forme de remuneraţie pentru
personalul didactic auxiliar care, prin munca depusă în folosul colectivităţii academice, depăşeşte
atribuţiile din fişa postului);
 Iniţierea şi perfecţionarea unui sistem de monitorizare a procesului de predare/învăţare ai cărui
actori sunt cadrul didactic şi studentul (ex. feed-back din partea studentului vizând aspecte precum:
conţinutul disciplinei de învăţământ, materialele auxiliare folosite la seminar/curs practic/laborator,
evaluare etc.);
 Găsirea şi redefinirea altor cadre de desfăşurare a practicii de specialitate prin iniţierea de acorduri
şi parteneriate cu instituţii și ONG-uri din arealul mureşean, privite ca potenţiale locuri de muncă
pentru absolvenţii UPM;
Capitolul II - Măsuri operaţionale în domeniul promovării imaginii universităţii, marketing
educaţional şi relaţii publice
 Organizarea unei sesiuni de pregătire în vederea susținerii examenului de bacalaureat, destinat
elevilor din ultimii ani de liceu; acțiunea, de realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Mureș
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și cu implicarea tuturor departamentelor aferente Facultății de Științe și Litere. Sesiunea se va
adresa în special, dar nu exclusiv, elevilor din liceele cu un grad scăzut de promovabilitate la
examenul de bacalaureat.
Responsabili: Decan, Prodecan, Directori de departament
Perioada: Martie-Mai 2018
 Continuarea acţiunilor de promovare a programelor de studii existente la UPM prin îmbunătăţirea
procedurilor de admitere pentru anul universitar 2018-2019, cum ar fi: stabilirea obiectivă şi corectă
a bazinului de recrutare a candidaţilor printr-o analiză Swot a statisticii privind provenienţa
studenţilor din anii anteriori; coordonarea activităţilor de promovare cu activităţile sub genericul
„Şcoala altfel” organizate de ISJ Mureş şi de alte inspectorate şcolare din judeţele limitrofe, care
au potenţial de elevi care să opteze pentru continuarea studiilor în învăţământul superior;
 acţiuni de promovare a imaginii UPM: actualizarea paginii web atât în ce privește informaţiile, cât
şi modul atractiv şi persuasiv al prezentării ofertelor educaţionale; promovarea prin organizarea de
evenimente, sesiuni (comune) de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi elevilor prin dublarea unui
număr de secţiuni de interes pentru ambele categorii de participanţi; prin prezentarea/participarea
atât a cadrelor didactice, cât şi a studenţilor la activităţile iniţiate de către unităţile şcolare din
preuniversitar (colocvii, prelegeri, formaţii artistice - dansuri, teatru etc.).
 Implementarea unei strategii la nivel de universitate pentru promovarea ofertei educaţionale în
străinătate, cu o atenţie sporită pentru ţări de destinaţie prioritară a migranţilor români. Acţiunea
se poate desfăşura cu contribuţia reţelei consulare române, precum şi prin asociaţiile de români
aflate în străinătate
 Oferirea unor cursuri gratuite de formare în cadrul Facultății de Științe și Litere pentru elevii
din liceele târgumureșene – curs de limba italiană/franceză, curs de literatură română
contemporană, curs de lingvistică./ cursuri de pregătire pentru examenele de bacalaureat.
 Susținerea unor activități publicistice în presa scrisă și online, în publicațiile locale, regionale
și naționale, care să pună în lumină preocupările cadrelor universitare ale Facultății.
 Organizarea săptămânii Porților deschise la UPM, cu activități didactice demonstrative, lansări
de carte, conferințe, colocvii, mese rotunde susținute de profesorii Facultății, centrate pe
profilul elevilor din clasele a XII-a.
 Premierea olimpicilor din învățământul preuniversitar, din clasele XI-XII, a elevilor cu
rezultate remarcabile la concursuri desfășurate la nivel național.
 Gestionarea activă a prezenței pe social networking a Facultății, pe rețelele Facebook și Twitter,
oferindu-se săptămânal informații relevante despre activitățile și rezultatele obținute.
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 Crearea unei pagini online complexe, în engleză, pe saitul UPM, pentru specializarea AngloAmerican Studies, pentru a atrage candidați la admitere din afara regiunii și din străinătate
 Participarea la târguri de promovare a ofertei educaționale a Facultății, în județul Mureș și în
alte județe din regiune
 Organizarea de workshop-uri în parteneriat cu ISJ Mureș, mese rotunde, simpozioane, a școlii
de vară SIMFEST, unde departamentele Facultății fac parte din Proiectul de parteneriat cu
Asociația culturală SIMFEST.
Capitolul III - Măsuri operaţionale privind dezvoltarea vieţii studenţeşti în universitate
 Tutoriat pe teme educative prin desfăşurarea de activităţi cu studenţii în cadrul unui Cineforum
(vizionarea de filme artistice/documentare, urmată de discuţii, dezbateri colective);
 Participarea la spectacole prezentate pe scena Teatrului Naţional şi concerte susţinute de
Filarmonica Tg Mureş, acţiuni gratuite pentru studenţii şi angajaţii UPM, având ca obiectiv
educarea publicului avizat şi (mai cu seamă) formarea gustului pentru cultură.
 Organizarea unui cenaclu literar dedicat studenților specializărilor filologice, deschis tuturor
tinerilor debutanți
 Editarea unei reviste a studenților de la litere/istorie, sub egida UPM, revistă ce să asume o direcție
culturală, un program și o identitate proprie, circulând, inclusiv online, în întreg spațiul cultural
autohton.
 Intensificarea activităţilor din cadrul cercurilor studenţeşti (ex. Filologie: Cercul de Traductologie,
Cercul de teatru studenţesc);
 Organizarea de acţiuni comune cu studenţii de la celelalte universităţi din oraş (Universitatea de
Medicină şi Farmacie, Academia de Arte teatrale, Universitatea „Sapientia”, Universitatea
„Dimitrie Cantemir”).
 Organizarea anuală a târgurilor de practică, facilitând astfel întâlnirea studenţilor cu firmele şi
instituţiile din domeniile de studiu
Capitolul IV – Măsuri operaţionale privind cercetarea ştiinţifică
La Facultatea de Ştiinţe şi Litere, activitatea de cercetare se desfăşoară prioritar în cadrul
departamentelor şi al centrelor de cercetare acreditate. Pentru anul 2018, conducerea Facultăţii îşi
propune următoarele măsuri operaţionale, menite să coordoneze activitatea de cercetare ştiinţifică:
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 Organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane naţionale şi internaţionale care să ofere
posibilitatea

corelării

cercetării

ştiinţifice

realizată

de

cadrele

didactice

ale

Facultăţii/Universităţii cu principalele tendinţe din ţară şi străinătate;
 Coordonarea activităţii de cercetare în vederea identificării unor teme de cercetare intersau pluri-disciplinare;
 Susţinerea depunerii de proiecte/granturi de cercetare;
 Achiziţionarea, în limitele bugetare impuse, de material ştiinţific (cărţi, reviste, acces la
baze de date electronice etc.) necesar pentru actualizarea cunoştinţelor în domeniile de
interes ale cadrelor didactice şi de cercetare;
 Sprijinirea organizării unor conferinţe personale susţinute de mari personalităţi culturale şi
ştiinţifice din ţară şi străinătate.
4.1 Plan operaţional privind cercetarea ştiinţifică al Departamentului de Informatică

I.

ANALIZA DEPARTAMENTULUI

În urma analizei departamentului s-au realizat următoarele concluzii:
Puncte tari:
- Există o preocupare permanentă pentru îmbunătățirea activităților didactice.
- Există preocupări vizibile pentru îmbunătățirea activității științifice. Se remarcă o creștere
a numărului de publicații în reviste de prestigiu, precum și în conferințe de top din domeniul
informaticii.
- S-a observat preocuparea membrilor departamentului pentru a ajuta pornirea unei școli
doctorale în domeniul informaticii (dosarul pentru acreditarea unui nou domeniu de
doctorat în Informatică a fost transmis către Ministerul Educației Naționale).
- S-a lansat o nouă pagină Web a departamentului, mult îmbunătățită.
- S-au câștigat o serie de proiecte de cercetare prin care s-au închegat două direcții de
cercetare majore: securitate și bio-informatică.
- Există încercări continue pentru a aduce la departament colegi tineri.
Puncte slabe:
- Scăderea interesului tinerilor pentru a deveni cadre didactice în învăţământul
superior afectează semnificativ îndeplinirea criteriilor ARACIS cu privire la ponderea
“Prof+Conf”.
- Lipsa cadrelor didactice tinere îngreunează procesul didactic.
- Creșterea cheltuielilor salariale preconizate pentru 2018 fără o creștere substanțială a
alocației pe student debalansează bugetul specializării periclitând totodată dezvoltarea
acesteia.
- Punctarea necorespunzătoare în standardele CNATDCU de promovare a activităților de
publicare a materialelor didactice a dus la scăderea drastică a acestor materiale.
II.

OBIECTIVE URMĂRITE
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1. Elaborarea și depunerea dosarului pentru reacreditarea studiilor de licență Informatică.
Responsabili: Conf.dr. GENGE Béla și Conf.dr. HALLER Piroska.
Termen: 31 Ianuarie 2018.
2. Elaborarea și depunerea dosarului pentru reacreditarea studiilor de masterat Tehnologia
Informației.
Responsabili: Conf.dr. GENGE Béla și Conf.dr. HALLER Piroska.
Termen: 31 Martie 2018.
3. Monitorizarea continuă a progresului studenților, identificarea și soluționarea problemelor.
Responsabili: responsabilii de an.
Termen: în continuu.
4. Promovarea elaborării de materiale didactice.
Responsabili: toate cadrele didactice.
Termen: în continuu.
5. Promovarea achiziționării de cărți de specialitate din fondurile facultății și a proiectelor de
cercetare câștigate de către membrii departamentului de Informatică.
Responsabili: Director departament, Directori proiecte.
Termen: în continuu.
6. Atragerea studenților/masteranzilor în proiecte de cercetare prin formularea unor teme de
interes comun și finanțarea acestora prin intermediul unor burse/granturi/proiecte de
cercetare.
Responsabili: toate cadrele didactice.
Termen: în continuu.
7.

Atragerea colegilor tineri prin includerea lor în proiecte de cercetare.
Responsabili: toți cei care depun proiecte de cercetare.
Termen: în continuu.

8. Demararea procedurilor pentru lansarea școlii doctorale în domeniul Informatică (în cazul
obținerii unei decizii favorabile din partea Ministerului Educației Naționale).
Responsabili: Prof.dr. SZILÁGYI Sándor Miklós, Conf.dr. GENGE Béla.
Termen: Iulie 2018.
9. Atragerea unor candidați competenți pentru studii doctorale în domeniul Informatică (în
cazul obținerii unei decizii favorabile din partea Ministerului Educației Naționale) care ar
putea contribui la creșterea vizibilității la nivel internațional a departamentului și care ar
putea fi implicați în procesul didactic.
Responsabili: toate cadrele didactice.
Termen: Septembrie 2018.

III. PLANUL DE CERCETARE AL CENTRULUI DE CERCETARE „ADVANCED
COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES”
1. Denumirea centrului: Advanced Computational Technologies
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1.1 Adresa: str. Nicolae Iorga, nr.1, 540088, Târgu-Mureş
Sediul principal actual, sălile A303 și L21 utilizate cu scop de cercetare.
1.2 Telefon/Fax: +40 265 262275
1.4 e-mail contact: ibarna@science.upm.ro
1.5. e-mail membrii: advcomp@science.upm.ro
1.6. pagina centrului de cercetare: https://advcomp.upm.ro
2. Directorul centrului şi poziţia sa în facultate sau universitate
Conf. dr. IANTOVICS László Barna, Departamentul de Informatică
3. Domeniul ştiinţific de activitate:
3.1 Denumire domeniu: Informatică
3.2 Enumerarea/descrierea principalelor direcţii tematice
Cercetătorii seniori/membrii ai centrului
- Prof. dr. ENĂCHESCU Călin
- Prof. dr. abil. SZILÁGYI Sándor Miklós
- Conf dr. abil. GENGE Béla
- Conf. dr. HALLER Piroska
- Conf. dr. FINTA Béla
- Conf. dr. RĂDOIU Dumitru
- Conf. dr. IANTOVICS László Barna
- Lector dr. CRAINICU Bogdan
- Lector dr. LEFKOVITS Szidónia
- Lector dr. CRISTESCU Mona
Direcția de cercetare 1 (2016 - )
„ Protejarea comunicațiilor în sistemele de transport a gazelor naturale”
Coordonator: Conf. dr. abil. GENGE Béla
Cercetători:
Conf. dr. HALLER Piroska
Lect dr. Bogdan CRAINICU
Direcția de cercetare 2 (2016 - )
„Dezvoltarea unor tehnologii de simulare computaţională 3D a circulaţiei coronariene şi perfuziei
miocardice bazate pe imagistică de fuziune – COROFLOW”
Coordonator: Prof. dr. abil. SZILÁGYI Sándor-Miklós
Cercetători:
Conf. dr. IANTOVICS László Barna
Lector dr. LEFKOVITS Szidónia
Direcția de cercetare 3 (2016 - )
Titlu principal: “Sisteme Inteligente Complexe”
Titlu secundar: “Analiza Inteligentă a Datelor”
Aplicații: Sănătate și Poluarea Industrială
Coordonator: Conf. dr. IANTOVICS László Barna
4. Nivelul de organizare: Universitatea Petru Maior, Facultatea de Ştiinţe şi Litere
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5. Personalitate juridică - NU
6. Acreditare CNCSIS - NU
7. Alte forme de acreditare - la nivel de universitate
În urma analizei Centrului s-au realizat următoarele concluzii:
Puncte tari:
 Centrul de cercetare are un potențial deosebit de mare în ceea ce privește cercetarea, cu rezultate
diseminate sub formă de articole științifice și câștigarea unor competiții de proiecte/granturi.
 Centrul are un Logo și o nouă pagină Web.
 S-a intensificat colaborarea cu cercetători de la Universitatea din Miskolc, Ungaria.
 Centrul este de ajutor în activități de cercetare complexe.
Puncte slabe:
 Centrul de cercetare nu dispune de o finanțare directă de partea universității, motiv pentru care
este dificilă stabilirea unor activități complexe de cercetare ce au un cost ridicat (costuri pentru
colectare de date, costuri pentru efectuarea unor experimente) ce nu sunt derulate în cadrul unui
proiect/grant.
Obiective urmărite:
 Îmbunătățirea site-ului centrului.
 Stabilirea unor direcţii de cercetare teoretică şi aplicativă pentru rezolvarea unor probleme din
viața reală din diferite domenii precum sănătatea.
 Stabilirea unor grupuri de cercetare specializate pe diferite direcții de cercetare. Depunerea unor
propuneri de proiecte/granturi.
 Atragerea studenților și masteranzilor în activități de cercetare.
 Stabilirea unor colaborări internaționale. Cu precădere se va urmării stabilirea unei colaborări
mai intense cu Universitatea din Miskolc, Ungaria și Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Tg. Mureș. Se va urmări și depunerea în parteneriat a unor propuneri de proiecte granturi.
 Extinderea infrastructurii de cercetare a centrului. Infrastructura centrului este parte integrantă
a Departamentului de Informatică. Acest obiectiv poate fi realizat prin intermediul unor
granturi/proiecte.
 Lansarea unor subiecte de cercetare la care să poată să participe orice cercetător membru a
centrului.
 Realizarea unor mese rotunde şi simpozioane pe teme de interes în domeniile informaticii cu
invitarea unor personalităţi proeminente din domeniu.
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4.2 Plan operaţional privind cercetarea ştiinţifică în cadrul Departamentului de Filologie
Cercetarea ştiinţifică se desfășoară în două ramuri de știință: filologie (limbă şi literatură,
limbi moderne aplicate) şi științe ale comunicării, vizând drept domenii științifice de cercetare, în
cadrul celor două centre de cercetare ce funcționează la nivelul departamentului - MLPR şi CCLASC,
următoarele: teoria, analiza şi critica literară; istoria literaturii; lingvistică aplicată şi analiza
discursului; antropologie culturală; lingvistică; traduceri; sociologie; etică; filosofie; dezvoltarea
carierei didactice. Dintre prioritățile temelor de cercetare şi obiectivele urmărite în aceste domenii
(inventariate conform clasificării UNESCO), reținem următoarele:
Priorități ale cercetării în Lingvistică (57) - 5701 Lingvistică aplicată şi analiză a discursului,
5702 Lingvistică diacronică, 5705 Lingvistică sincronică, 5705.08 Semantică, 5705.12 Stilistică (stil
şi retorică):abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul lingvisticii; descrierea
sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic; interpretarea realității lingvistice contemporane;
explicarea principalelor linii de evoluție a limbilor (română, franceză, engleză, italiană etc.), a
diferențelor dintre normă şi uz; relevanță, particularități şi controverse în structura morfosintactică
a limbilor; cunoașterea şi aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere scrisă/ orală.
Obiective: dezvoltarea unui sistem de metode moderne de analiză şi interpretare a text-discursului;
producerea text-discursurilor specifice stilurilor funcționale; dezvoltarea unui sistem adecvat de
tehnici specifice traducerii.
Priorități ale cercetării în Teoria, analiza şi critica literară (6202), Istoria literaturii (5506.13):
studiul orientărilor critice postbelice; sublinierea relevanței hermeneuticii literare; dinamizarea
interesului pentru lectura formelor literare. Obiective: dezvoltarea unui sistem de metode moderne
de analiză a operei literare; amplificarea şi dinamizarea unei analize adecvate a discursului literar.
Priorități ale cercetării în Sociologia culturală (6301): studiul literaturii din perspectiva
contextului socio-cultural; sublinierea relevanței relației dintre autor şi publicul receptor; expunerea
unui raport adecvat între oferta culturală şi cererea publicului receptor de valori culturale. Obiective:
expunerea şi detalierea unui set de principii de circumscriere a literaturii din perspectiva
imperativelor receptării; dezvoltarea unei percepții adecvate de asumare a valorilor culturale, din
unghiul hermeneuticii literare; asumarea unei poziții epistemologice juste în cadrul studiului
valorilor literare
Priorități ale cercetării în Etica (71): cunoașterea noțiunilor de teorie generală a eticii
aparținând metateticii, eticii normative şi eticii aplicate; cunoașterea problemelor specifice de natură
etică și morală cu care se confruntă indivizii; manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile față
de grupul social; promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi
creativă a propriului potențial în activitățile domeniului. Obiective: asumarea comportamentală şi
profesională a atributelor „etic” şi „moral”; conștientizarea necesității asumării responsabilității
sociale individuale şi organizaționale; angajarea în relații de parteneriat cu alte persoane;
participarea la propria dezvoltare profesională; identificarea în studii de caz specifice a factorilor
interesați şi a dimensiunilor responsabilității sociale organizaționale
Priorități ale cercetării în Filosofie (72): analiza şi evaluarea critică a filosofiei ca formă de
cunoaștere; cunoașterea şi evaluarea critică a concepțiilor care au înțeles filosofia ca mod de viață;
deprinderea abilităților de argumentare; dobândirea deprinderii de a gândi liber, şi nu pentru a găsi
răspunsuri definitive; formarea capacității de a sesiza şi formula probleme. Obiective: cunoașterea
proceselor critic-raționale specifice filosofiei; dezvoltarea abilității de a argumenta într-un registru
larg de probleme; formarea unei gândiri clare cu privire la o varietate de probleme teoretice;
cunoașterea multitudinii modurilor de a practica filosofia; înțelegerea filosofiei ca domeniu al
disputelor, şi al adevărurilor eterne.
Prioritatea cercetării în Dezvoltarea carierei didactice - Formarea profesională (5802.07):
dezvoltarea carierei didactice. Obiective: folosirea rezultatelor elevilor de la testările naționale în

14

vederea construirii unor modele de formare a profesorilor pentru promovarea examenelor de
titularizare şi definitivare în învățământ.
Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Mureş, Revista Vatra, Academia Română,
ICSU ”Gh. Șincai” Tg. Mureș, Editura Ardealul; Centrul de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii
Culturale UPM, UMF Tg. Mureş, ULBS Sibiu, Universitatea Sapientia, Universitatea Dimitrie Cantemir
Tg. Mureș, Universitatea de Artă Teatrală, Facultatea de Inginerie UPM; Inspectoratul Școlar Județean
Mureş, instituții școlare din învățământul preuniversitar din județul Mureș; American Corner,
Biblioteca Județeană Tg. Mureş; Biblioteca franceză Tg Mureș; British Council; USA Embassy,
București; Muzeul Județean Mureş ş.a.
Colective de cercetare:
1) Centrul de cercetare „Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX” (MPLR)
Prof.univ.dr. Iulian Boldea - director
Prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan
Prof. univ. dr. Dorin Ştefănescu
Conferențiar univ. dr. Luminiţa Chiorean
Lector univ. dr. Corina Bozedean
Lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda
Lector univ. dr. Alexandru Cistelecan
Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
Lector univ. dr. Laura-Maria Rus
Lector univ. dr. Marius Pașcan
Lector univ. dr. Cezar Sigmirean
2) Centrul de cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale (CCLASC)
Lector univ. dr. Lako Cristian – director executiv
Conferențiar univ. dr. Smaranda Ştefanovici – responsabil Competența lingvistică (Lingvistică
aplicată)
Conferențiar univ. dr. Luminiţa Chiorean
Conferențiar univ. dr. Eva-Monica Szekely
Conferențiar univ. dr. Bianca Han – coordonator componentă didactică
Lector univ. dr. Cristina Nicolae - coordonator componentă științifică
Lector univ. dr. Corina Bozedean
Lector univ. dr. Corina Lirca
Lector univ. dr. Laura-Maria Rus
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În cadrul planului de cercetare al Departamentului de Filologie se regăsesc următoarele
priorități şi activităţi comune domeniilor Filologie şi Științe ale comunicării:
1. Editarea revistei Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, cotată CNCS, categoria B din anul
2013, introdusă în BDI, precum şi îmbunătățirea vizibilității internaționale şi a relevanței
scientometrice. În acest sens, vor fi continuate demersurile de evaluare a publicației de către
Thomson-Reuters (ISI) în vederea indexării în Arts and Humanities Citation Index.
Responsabili:
Prof.univ.dr. Iulian Boldea (director); membrii colectivului redacțional
Termen: bianual (publicare şi evaluare ISI)
2. Cadrele didactice vor publica cel puțin un articol în domeniul propriu de cercetare (lingvistică,
literatură, studii anglo-americane şi științe ale comunicării) într-o revistă acreditată CNCS, respectiv
vor prezenta recenzii de carte din domeniul propriu de cercetare, ce vor fi propuse spre publicare în
revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia.
Responsabili:
Consiliul departamentului
Termen: permanent 2018
3. Publicarea unor articole în volume colective ce apar atât la edituri din România recunoscute CNCS,
cât şi la edituri internaționale, texte redactate în limbi de circulație internațională, vizând acceptarea
în biblioteci europene indexate în catalogul online KvK.
Responsabili:
Consiliul departamentului
Termen: ianuarie - decembrie 2018
4. Participarea la conferințe naționale și internaționale. Editarea volumelor de studii şi articole în
domeniul de cercetare, la o editură acreditată CNCIS, volume indexate ISI Proceedings (Web of Science
Conference Proceedings Citation Index) sau în curs de indexare.
Responsabili:
Titularii departamentului
Termen: ianuarie-decembrie 2018
5. Promovarea, în cadrul mobilităților cadrelor didactice, prin programele ERASMUS, SOCRATES,
CEEPUS, a unor posibilități de colaborare a Facultății de Științe şi Litere din cadrul Universității „Petru
Maior”, cu facultăți şi departamente ale unor universități europene, în domeniile lingvisticii, literaturii
şi studiilor de gen, precum şi în domeniul științelor comunicării.
Responsabil:
Lector dr. Dumitru-Mircea Buda - Prodecan al Facultății de Științe și Litere
Termen: septembrie 2018
6. Promovarea, în cadrul mobilităților cadrelor didactice, prin programele ERASMUS, CEEPUS, a unor
posibilități de colaborare a Departamentului de Filologie, din cadrul Universității „Petru Maior”, cu
departamente ale instituțiilor din preuniversitar și ale universităților europene, în domeniile
lingvisticii, literaturii, şi studiilor anglo-americane, precum şi în domeniul științelor comunicării.
Responsabili:
Director de departament; conf. dr. Bianca Han, lector dr. Corina Bozedean,
lector dr. Cristina Nicolae
Termen: martie 2018
7. Promovarea programelor de studii de licență și masterat în liceele din județ; promovarea imaginii
departamentului şi a preocupărilor titularilor, cadre didactice și cercetători în domeniile filologiei și
ale științelor comunicării, prin completarea site-ului universității cu informații actualizate şi
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parteneriate cu reprezentanții din învățământul preuniversitar (cu ISJ - inspectorii de specialitate,
directorii şi profesorii de specialitate ai liceelor din județ).
Responsabili:
Director de departament, lector dr. Dumitru-Mircea Buda – prodecan; lector dr. Corina Bozedean,
lector dr. Cristian Lako, lector dr. Maria-Laura Rus, lector dr. Marius Pașcan,
lector dr. Cezar Sigmirean
Termen: aprilie 2018
8. Organizarea Sesiunii de comunicări științifice ale studenților la care să participe studenți de la
toate specializările. Deschiderea acestui eveniment academic spre studenții din alte centre
universitare din Transilvania şi invitarea ca participanți a elevilor din clasele terminale ale liceelor
din oraș, însoțiți de profesorii lor de științe umaniste și din domeniul științelor comunicării.
Responsabili:
Director de departament, prof. dr. habilitat Dorin Ștefănescu,lector dr. Corina Bozedean, lector dr.
Corina Lirca, lector dr. Maria-Laura Rus, lector dr. Alex Cistelecan
Termen: mai 2018
9. Realizarea periodică a unor mese rotunde, simpozioane, festivaluri şi workshop-uri pe teme
de interes în domeniile lingvisticii, literaturii, precum şi științe ale comunicării cu invitarea unor
personalități proeminente în domeniu.
Responsabili:
Prof. dr. Al. Cistelecan, prof. dr. Iulian Boldea, conf. dr. Smaranda Ştefanovici, conf. dr. Luminița
Chiorean, conf. dr. Eva-Monica Szekely, lector dr. Dumitru-Mircea Buda – prodecan, lector dr.
Eugeniu Nistor, conf. dr. Bianca Han, lector dr. Cristina Nicolae, lector dr. Corina Bozedean
Termen: ianuarie - decembrie 2018

4.3 Plan operaţional privind cercetarea ştiinţifică al Departamentulului de Istorie şi Științe
Politice
1. Obiective
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în două ramuri de ştiinţă: Istorie şi ştiinţe politice, vizând
drept domenii ştiinţifice de cercetare, în cadrul celor două centre de cercetare ce funcţionează la
nivelul departamentului - Centrul de cercetare ştiinţifică a istoriei elitelor româneşti şi Centrul de
Studii Italo-Român, următoarele: istorie; elitele românești în epoca modernă și contemporană,
formarea, selecţia şi mobilitatea elitelor în secolele XVIII-XX; elitele clericale şi societatea românească
în secolele XIX-XX; crearea societăţii meritocratice şi noile elite; elitele şi crearea identităţilor
naţionale; elitele româneşti şi receptarea culturii europene; elitismul şi mişcările populare; elitele
româneşti şi mişcarea de emancipare a femeilor; elite româneşti-elite europene. Perspective
comparate; elitele politice româneşti şi construcţia europeană; conversia şi reconversia elitelor în
secolul al XX-lea; resursele umane şi elitele intelectuale înainte şi după 1989; elitele şi minorităţile;
relații bilaterale istorico-politice între Italia și România, sociologie; etică; filosofie; dezvoltarea
carierei didactice.
2. Parteneri
Activitățile menționate la punctul 1 se realizează de către membrii departamentului în
colaborare centre și departamente din cadrul Universității Petru Maior și cu alte instituții de
învățământ și cultură din județ și din țară precum:
 Din cadrul UPM: DPPD, Departamentul de Filologie din cadrul Facultății de Științe și Litere
UPM, Facultatea de Ştiinţe economice, Administrative şi juridice,
 Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureş,
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Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca;
American Corner, Tg. Mureş;
Biblioteca Județeană Mureș
Inspectoratul Şcolar Mureş,
Muzeul Judeţean Mureş;
Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, Dir. Prof.univ.dr. Cornel
Sigmirean;
Comisia Europeană;
Universitățile din Lille, Roma, Bruge și altele.

3. Resurse financiare
Finanțarea activității științifice se realizează din sursele proprii ale universității dar și prin
fonduri venite de la instituții din țară și din străinătate.
Proiecte de cercetare: Granturi de cercetare de nivel naţional şi internaţional care s-au derulat
sau se derulează în cadrul Universității și departamentului:
 Grant de cercetare cu finanțare privată desfășurat în cadrul Universității de Medicina și
Farmacie Tîrgu Mureș responsabil proiect șef lucrări dr. Buicu Corneliu Florin și Universității
Petru Maior Tîrgu-Mureș, responsabil proiect Lect. univ. dr. Natea Mihaela Daciana.
Finanțator Colegiul Farmaciștilor Mureș. Titlul proiectului: Cercetarea metodelor de bune
practici europene în reglementările de funcționale a sectorului farmaceutic 2015.
 Altarozzi Giordano – Proiect postdoctoral Modelul risorgimental italian şi influenţele sale
asupra mişcării naţionale a românilor din Transilvania, finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663:
Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul
Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse
(CommScie) (perioada: 01.10.2011 – 30.04.2013)
 Fodor Georgeta - Bursa postdoctorală cu titlul Profiluri Feminine reflectate în presa
românească transilvăneană din secolul al XIX-lea finanţată prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663:
Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul
Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse
(CommScie). Nr. 12384 din 01.07.2011 (perioada: 1.10.2011 – 1.10.2012)
 Maria Tătar-Dan – Bursă postdoctorală cu titlul Modernitate şi mondenitate în Transilvania la
sfârşitul secolului al XIX-lea finanţată prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652: Sistem integrat de
îmbunătăţire a calităţii cercetării doctorale şi postdoctorale din România şi de promovare a
rolului ştiinţei în societate, perioada 1.07.2014 – 1.08.2015.
 Grantul POSDRU Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de
Dezvoltare Centru, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Director: Prof. univ. dr. Moise
ACHIM, Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia; Prof. dr. Cornel Sigmirean este membru în
grant.
 Grantul POSDRU „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii
de Dezvoltare Centru” , Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Reurselor Umane 2007-2013, Director: Prof. univ.
dr. Moise ACHIM, Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia; Prof. dr. Cornel Sigmirean este
membru în grant.
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JEAN MONNET PROJECT. Conf. univ. dr. Costea Simion este directorul JEAN MONNET
PROJECT (European Module), grant aprobat şi finanţat de Comisia Europeana de la Bruxelles
în Universitatea de stat “Petru Maior” Tg. Murreş, pentru perioada 2010-2013. Echipa: Simion
Costea, dl. Rector Prof univ. dr. Liviu Marian, drd. Ioana Leucea. Denumire European Union:
History, Policies and Oportunities for an Active European Citizenship. JEAN MONNET
PROJECT este un prestigios program academic de CERCETARE şi PREDARE, prin care Comisia
Europeană de la Bruxelles finanţează şi promovează studiile de integrare europeană la nivel
de excelenţă în universităţile din UE şi din lume: predarea de cursuri, publicarea de cărţi,
organizarea de simpozioane, participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale.

4. Colectiv de cercetare:
Centrul de cercetare ştiinţifică a istoriei elitelor româneşti:
 Director: Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
 Consiliul Ştiinţific
o Conf. univ. dr. Corina TEODOR
o Conf. univ. dr. Simion COSTEA
o Conf. univ. dr. Giordano ALTAROZZI
o Lector univ. dr. FÁBIÁN István
o Lector univ. dr. Răzvan PÂRÂIANU
o Lector univ. dr. Georgeta FODOR
o Lector univ. dr. Maria TĂTAR-DAN
5. Planul de cercetare pentru anul 2018
Planul de cercetare ştiinţifică are în vedere realizarea următoarelor acţiuni:
1. Activitatea în cele două centre de cercetare


Cadrele didactice ale Departamentului sunt membre în echipa “Centrului de Cercetare
Ştiinţifică a Istoriei Elitelor Româneşti”, instituit în cadrul Universităţii „Petru Maior” TârguMureş, al cărui director este prof. univ. dr. Cornel Sigmirean. Centrul corespunde Masteratului
Elitele Cultura şi Construcţia Europeană, care funcţionează cu succes în cadrul Universităţii
„Petru Maior”.



Centrul de Studii Italo-Român care funcționează din octombrie 2010,



Continuarea colaborării cu Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, Dir.
Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean cu Universitatea Babeș-Bolyai, cu Comisia Europeană, cu
Universitățile din Lille, Roma, Bruge pe proiecte de cercetare

2. Proiecte de cercetare: Granturi de cercetare de nivel naţional şi internaţional.
În anul 2018 vom studia oferta granturilor deschise la nivel național și internațional încercând
să individualizăm axele prioritare de cercetare cât și persoanele care pot participa în astfel de
activități. De asemenea, vom individualiza parteneriatele pe care trebuie să le realizăm în vederea
dezvoltării unor proiecte de cercetare viabile, care au posibilitatea de primi finanțare de la
organismele naționale și internaționale.
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3. Publicaţii:
În cadrul planului de cercetare al Departamentului de Istorie și Ştiințe politice se regăsesc
următoarele activităţi comune domeniului:
 Publicarea Revistei „Studia Universitatis Petru Maior. Historia” şi menţinerea ei în baze de
date internaţionale. (Responsabil consiliul de redacție)


Susţinerea în continuare a revistelor de specialitate: L’Europe Unie (în colaborare cu
Universitatea din Lille). (Consiliul Departamentului)



Publicarea unor articole în reviste indexate BDI. Fiecare cadru didactic din Departament va
avea obligaţia de a publica cel puţin un articol în domeniul propriu de cercetare într-o revistă
indexată BDI în fiecare an. (Membrii departamentului)



Promovarea, în cadrul mobilităţilor cadrelor didactice, prin programele ERASMUS, a unor
posibilităţi de colaborare ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii „Petru
Maior”, cu facultăţi şi departamente ale unor universităţi europene, în domeniile Istorie si
Științe Politice. (Membrii departamentului)



Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice ale studenţilor la care să participe studenţi de
la toate programele de studii, în fiecare an. (Responsabil cerc)



Realizarea periodică a unor mese rotunde şi simpozioane pe teme de interes în domeniile
Istorie și Științe politice cu invitarea unor personalităţi proeminente în domeniu. (Membrii
departamentului)
PLANUL OPERAŢIONAL
- pe anul calendaristic 2018 -

I.

DOMENIU: ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.
Crt.

Obiectiv

Acțiuni prevăzute
pentru îndeplinirea
obiectivului

Responsabil

Termen

1

Departamentul îşi va
adapta în mod constant
oferta educaţională la
cerinţele mediului
socio-economic

Constituirea și
actualizarea comisiilor
CEIC cu membrii
semnificativi ai
comunității locale
Organizarea de discuții
cu stakeholderii actului
de învățământ
(angajatori, studenți)

Directorul
departamentului

Ianuarie 2018

Directorul
departamentului

Ianuarie 2018

Verificarea si trimiterea
dosarului
Analiza curriculei
existente în relație cu
nevoile angajatorilor

Responsabil
dosar
Directorul
departamentului
/ Comisia CEIC

Primăvara 2018

2

Reacreditare Masterat

3

Departamentul va
dezvolta şi nuanţa
oferta de discipline

Martie - Mai
2018
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opţionale şi facultative
adresate studenţilor

Analiza curriculei
existente in relație cu
standardele ARACIS
Analiza competențelor
existente și propunerea
de cursuri noi facultative
Fişele disciplinelor vor
Analiza fișelor de
fi actualizate înainte de disciplină și indicarea
începerea anului
redundanțelor
universitar, după
Benchmarkingul fiselor
modelul unitar, decis de de discipline cu fișele din
conducerea universităţii alte universități
Actualizarea fișelor
discipinelor pe baza
concluziilor analizelor
Vom avea în vedere
Analiza ofertei de cursuri
diversificarea ofertei de de limbi străine existente
cursuri de limbi străine, în universitate și
folosindu-se resursele
identificarea de
umane disponibile şi
oportunități
identificându-se căile
Identificarea de lectori
prin care se pot atrage
competenți în afara
lectori străini care să nu universității pentru
greveze asupra bugetul cursuri de limbi străine
departamentului
Propunerea de noi
cursuri de limbi străine
Atragerea de lectori
Identificarea de parteneri
străini, la diferite
potențiali pentru
discipline de
colaborare
specialitate, fie în cadrul Efectuarea formalităților
programelor Erasmus,
pentru parteneriate
fie în cadrul acordurilor
de parteneriat

4

5

6

II.

Directorul
departamentului/
Comisia CEIC
Directorul
departamentului/
Comisia CEIC
Consiliul
departamentului

Martie - Mai
2018

Cadre didactice

Mai 2018

Cadre didactice

Septembrie
2018

Consiliul
departamentului

Iunie 2018

Directorul
departamentului

Iunie 2018

Directorul
departamentului
Membrii
departamentului

Iulie 2018

Directorul
departamentului

Mai 2018

Martie - Iunie
2018
Septembrie
2018

Aprilie 2018

DOMENIUL: CERCETARE ŞTIINŢIFICA

Nr.
Crt.
1

2

Obiectiv

Acțiuni prevăzute pentru
îndeplinirea obiectivului
Elaborarea de propuneri
de teme de cercetare
Colectarea și analiza
propunerilor
Elaborarea temelor
colective și propunerea
planului de acțiuni
concrete colective

Coagularea temelor de
cercetare pe cele 2
colective de cadre
didactice, Istorie, Ştiinţe
politice și Studii de
Securitate în vederea
creşterii posibilităţilor
de accesare a
proiectelor de cercetare
Implicarea
Implicarea masteranzilor
masteranzilor
în în proiectele de cercetare
activitatea de cercetare a proprii
centrului de cercetare;

Responsabil

Termen

Cadre didactice

Ianuarie 2018

Consiliul
Februarie 2018
departamentului
Consiliul
Februarie 2018
departamentului

Cadre didactice

Aprilie 2018
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3

4

5

Organizarea practicii de
specialitate

Ridicarea nivelului
calitativ al revistei
Studia Universitatis
Petru Maior, seria
Historia, prin aplicarea
strictă a procedurii de
recenzare a tuturor
articolelor trimise
redacţiei spre publicare
Participarea cadrelor
didactice îndeosebi la
acele conferinţe
internaţionale indexate,
precum şi la cele
organizate în cadrul
Universităţii noastre

Convenții de practica
Distribuirea studenților la
instituții și coordonarea
activității lor
Reevaluarea și
îmbunătățirea
procedurilor de recenzare
Instruirea recenzorilor cu
privire la cerințe
Verificarea respectării
procedurilor de recenzie
Identificarea de
conferințe, elaborarea de
articole și trimiterea lor

Îndrumătorii de
practica
Îndrumătorii de
practică

Ianuarie Aprilie 2018
Mai 2018

Redactorul sef/
consiliul de
redacție
Redactorul sef/
consiliul de
redacție
Redactorul sef/
consiliul de
redacție
Cadre didactice/

Iulie 2018
Septembrie
2018
Noiembrie 2018
Permanent
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MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE PROPUSE PENTRU ANUL 2018 ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ŞI LITERE
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ:

Denumirea manifestării

Data
manifestării

2018 IEEE International
Symposium on Digital
Forensics and Security

22-25
Aprilie 2018

Caracterul
manifestării:
națională, cu
participare
internațională
sau
internațională
Internațional

Organizator
principal –
entitatea
organizatoare:
(Facultatea,
Departamentul)

Parteneri

Numele responsabilului cu
organizarea manifestării
(cu precizarea e-mailului
acestei persoane)

Universitatea din
Firat, Turci –
organizator
principal

Universitatea Petru
Maior, Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Informatică
University of Arkansas at
Little Rock, USA
San Diego State
University, USA
Firat University, Turkey
Gazi University, Turkey
Police Academy, Turkey
Sam Houston State
University, USA
Polytechnic Institute of
Cávado and Ave, Portugal
Balikesir University,
Turkey
Hacettepe University,
Turkey

Conf. dr. Haller Piroska
(phaller@upm.ro)
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Workshop proiect
PROTECT-G: Protejarea
comunicațiilor în sistemele
de transport a gazelor
naturale
Accenture Student Tech
Space

Cisco NetAcad 20
(Academia Cisco - 20 de
ani)

Porți Logice Modulare

Mai-Iunie
2018

Național

Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Informatică

Martie-Iunie
2018
OctombrieDecembrie
2018
Octombrie
2018

Național

Accenture
Industrial
Software
Solutions

Național

Mai 2018

Național

Universitatea
Petru Maior din
Tîrgu Mureș,
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Informatică și
Departamentul IT
Universitatea
Petru Maior din
Tîrgu Mureș,
Facultatea de
Științe și Litere,
Centrul de
Cercetare
AdvCompTech și
Departamentul de
Informatică

Sunderland University,
UK
Hasel Invent, Tîrgu Mureș
Transgaz, România

Conf. dr. Genge Béla
(bela.genge@ing.upm.ro)

Universitatea Petru Maior
din Tîrgu Mureș,
Facultatea de Științe și
Litere, Departamentul de
Informatică
Cisco România

Conf. dr. Genge Béla
(bela.genge@ing.upm.ro)

Universitatea de Medicină
și Farmacie

Conf. dr. Iantovics Barna
(ibarna@science.upm.ro)

Lector dr. Bogdan Crainicu
(cbogdan@upm.ro)
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DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE
Nr

Denumirea
manifestării

Data
manifestării

Caracterul
manifestării:
naţională, cu
participare
internaţională
sau
internaţională
Cu participare
națională și
internațională

Organizator
principal entitatea
organizatoare
(Facultate,
Departament)

Parteneri

Numele responsabilului cu
organizarea manifestării
(precizarea mail-ului acestei
persoane)

1.

Literatură americană și
antropologie culturală
(workshop și videoconferință)

Februarie
2018

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Ștefanovici Smaranda
andastefanovici@yahoo.com
anda.stefanovici@science.upm.ro

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Ștefanovici Smaranda
andastefanovici@yahoo.com
anda.stefanovici@science.upm.ro

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Ștefanovici Smaranda
andastefanovici@yahoo.com
anda.stefanovici@science.upm.ro

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Ștefanovici Smaranda
andastefanovici@yahoo.com
anda.stefanovici@science.upm.ro

-

Corina Bozedean
corinadambean@yahoo.fr

Cu participare
națională

Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Departamentul de
Filologie

2.

Film, text și context anglo-american
(workshop și masă rotundă)

Martie 2018

Cu participare
națională și
internațională

3.

Civilizație anglo-americană
(workshop și dezbatere)

Martie 2018

Cu participare
națională și
internațională

4.

Reprezentări ale femeii în
literatura și filmul anglo-american
(workshop și masă rotundă)

Martie 2018

Cu participare
națională și
internațională

5.

Table ronde - A la mémoire de
Jaqueline Oheix et Delia Man

Mai 2018

Cu participare
națională

6.

Context and discourse analysis
(prelegere)

Martie 2018

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Conf. dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

7.

Framing Cultural Identity
(prelegere)

Martie
2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
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8.

Atelier de traducere
(workshop instituțional
cu participare externă:
Agenții de traducere,
Traducători freelance,
Universitatea Sapientia ClujNapoca, Facultatea de Științe
Tehnice și Umaniste, Tîrgu Mureș,
Departamentul de Lingvistică
Aplicată)
Întâlnire cu scriitorul Radu Sergiu
Ruba

Martie 2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

Traducător Alexandra Coliban
(Editura Polirom)

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro

Martie 2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

-

Prof. dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com

10.

Concurs profesional științific de
traductologie

Aprilie
2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

Interuniversitar;
caracter național

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
asistent drd. Zoltan Ildiko Gy.

11.

Atelier de lucru în domeniul
traducerilor în cadrul
Proiectului de parteneriat
dintre UPM și Colegiul
Național Unirea, Tg. Mureș
(workshop)
Atelier de lucru în domeniul
traducerilor în cadrul
Proiectului de parteneriat
dintre UPM și Liceul Tehnologic
Lucian Blaga, Reghin, Mureș
(workshop)
Atelier de lucru în domeniul
traducerilor în cadrul
Proiectului de parteneriat
dintre UPM și Liceul Vocațional
Pedagogic Mihai Eminescu, Tg.
Mureș
(workshop)
Specialised translation –
medical language and
terminology (workshop)

Aprilie,
Noiembrie
2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

Colegiul Național Unirea,
Tg. Mureș
Prof. Adrian Costea
costeaadi@yahoo.com
(Colegiul Național Unirea)

Conf. dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro
Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro

9.

12.

13.

14.

Aprilie,
Noiembrie
2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

Liceul Tehnologic Lucian Blaga,
Reghin
Prof. gr I. Cristina Drescan
(Liceul Tehnologic Lucian Blaga)

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Conf. dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

Aprilie,
Noiembrie
2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

Liceul Vocațional Pedagogic Mihai
Eminescu, Tg. Mureș Prof.
Andreea Sâncelean,
(Liceul Vocațional Pedagogic
Mihai Eminescu)

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Conf. dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

Departamentul de
Filologie

Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Tg. Mureș
lector univ.dr. Adrian Năznean

Mai 2018

Cu participare
națională

Conf. dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro
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15.

Workshop: Solutions to Grammar
Problems in Medical Translations

Mai 2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Tg. Mureș
lector univ.dr. Adrian Năznean

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro

16.

Atelier științific
Invitat: Conf. univ.dr. Attila Imre
- workshop instituțional

Mai 2018

Cu participare
națională

Departamentul de
Filologie

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro

17.

Masa rotundă
Creativitate şi hermeneutică

Mai 2018

Cu participare
națională

18.

Masă rotundă: English for Specific
Purposes vs. General
English - workshop
interinstituțional (schimb de
experiență cadre didactice)
Festivalul internațional
„Lucian Blaga”,
ediția a XVIII- a

Iunie 2018

Cu participare
națională

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie,
Şcoala Doctorală
de Litere, Ştiinţe
umaniste şi
aplicate
Departamentul de
Filologie

Universitatea Sapientia ClujNapoca,
Facultatea de Științe Tehnice și
Umaniste, Tg. Mureș
Departamentul de Lingvistică
Aplicată
Uniunea Scriitorilor din România
Revista „Vatra”

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Conf. dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

26-29 Iulie
2018

Cu participare
internațională

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie

Universitatea Sapientia UMF Tg.
Mureș Universitatea „Dimitrie
Cantemir”, Universitatea de Artă
Teatrală, Facultatea de Inginerie
UPM, FSEJA UPM
Academia Română – ICSU
„Gheorghe Şincai”,
Editura Ardealul,
Uniunea Scriitorilor din România
- Filiala Tg. Mureş
Academia Română – Institutul de
Filosofie şi Psihologie „C.
Rădulescu-Motru” Bucureşti,
ICSU „Gheorghe Şincai”,
Editura Ardealul,
Uniunea Scriitorilor din România
- Filiala. Tg. Mureş
Academia Română – Institutul de
Filosofie şi Psihologie „C.
Rădulescu-Motru” Bucureşti,
ICSU „Gheorghe Şincai”,

19.

20.

Simpozionul Național
„C. Rădulescu Motru”, ediția a III-a

25-28
Octombrie
2018

Cu participare
națională

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie

21.

Cultură și comunicare în revistele
mureșene de cultură și știință,
ediția a I-a

15-18
Noiembrie
2018

Cu participare
națională

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie

Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Prof.dr. Dorin Ştefănescu
dorinstefanescu1@gmail.com

Lector dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com
Lector dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com

Lector dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com
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Editura Ardealul,
Uniunea Scriitorilor din România
- Filiala Tg. Mureş
Instituții școlare din jud Mureş
(gimnaziu şi liceu)

22.

Comunicarea, ortografia şi
punctuaţia în limba română
Invitaţi: profesori de limba
română din instituţiile şcolare
mureşene

Noiembrie
2018

Workshop
instituțional

Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

Conf. dr. Luminiţa Chiorean
luminita.chiorean@yahoo.com
Dr. Mioara Kozak, inspector de
specialitate ISJ Mureş
Conf. dr. Eva Monica Szekely
Lector dr. Maria -Laura Rus
maria_laura_rus@yahoo.com

23.

Simpozionul naţional
Comparatismul şi studiile culturale

Noiembrie
2018

Simpozion
național

Uniunea Scriitorilor din România
Revista „Vatra”
ICSU „Gheorghe Şincai”, Tg. Mureş

Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com

24.

Workshop al Cercurilor ştiinţifice
studenţeşti de stilistică:
Gramatică şi poezie

Decembrie
2018

Workshop
instituţional

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie,
Şcoala Doctorală
de Litere, Ştiinţe
umaniste şi
aplicate
Facultatea de
Ştiinţe şi Litere,
Departamentul de
Filologie

UPM,
Facultatea de Litere şi Arte,
Departamentul de Filologie, ULBS

Conf. dr. Luminiţa Chiorean
luminita.chiorean@yahoo.com
Conf. dr. Valerica Sporiş
vali_ulbs@yahoo.com
Conf. dr. Eva Monica Szekely
Lector dr. Maria -Laura Rus

25.

Colocviul naţional Literatură,
memorie, identitate

Decembrie
2018

Colocviu cu
participare
naţională

Şcoala Doctorală de
Litere, Ştiinţe
umaniste şi aplicate
Facultatea de
Ştiinţe şi Litere
Departamentul de
Filologie

ICSU „Gheorghe Şincai”, Tg. Mureş
Revista „Vatra”

Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com
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DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE
Nr

Denumirea
manifestării

Data
manifestării

Caracterul
manifestării:
naţională, cu
participare
internaţională
sau
internaţională
Național

Organizator
principal entitatea
organizatoare
(Facultate,
Departament)

1.

Delincvența juvenilă o
problemă de securitate
națională - dezbatere

Ianuarie
2018

2.

Proprietatea Intelectuală
ca subiect de relații
internaționale

Aprilie
2018

Națională

Departamentul
de Istorie și
Științe Politice

3.

Ziua imnului, masă
rotundă

21 Aprilie
2018

Națională

Departamentul
de Istorie și
Științe Politice

4.

Europa mea

Mai 2018

Național

Departamentul
de Istorie și
Științe Politice

5.

Elite politice și
securitatea națională a
României - școală de
vară

Iunie 2018

Național

Departamentul
de Istorie și
Științe Politice

6.

Identități naționale și
etnice la 100 de ani de la
Marea Unire

Septembrie
2018

Național

Departamentul
de Istorie și
Științe Politice

Departamentul
de Istorie și
Științe Politice

Parteneri

Numele responsabilului cu
organizarea manifestării
(precizarea mail-ului acestei
persoane)

Lect. univ. dr. Natea Mihaela
Daciana
mihaela.bolos@science.upm.ro
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Lect. univ. dr. Natea Mihaela
Daciana
mihaela.bolos@science.upm.ro
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Lect. univ. dr. Natea Mihaela
Daciana
mihaela.bolos@science.upm.ro
Conf. univ. dr. Altarozzi
Giordano
giordano.altarozzi@science.up
m.ro
Lect. univ. dr. Natea Mihaela
Daciana
mihaela.bolos@science.upm.ro
Lect. univ. dr. Natea Mihaela
Daciana
mihaela.bolos@science.upm.ro
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Lect. univ. dr. Natea Mihaela
Daciana
mihaela.bolos@science.upm.ro

29

30

