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Introducere
Raportul cu privire la activitatea Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării (FSC) în anul 2012
conține o sinteză a principalelor activităţi desfăşurate în anul 2012.
În elaborarea raportului s-au urmărit 8 domenii de activitate corespunzătoare misiunii actuale
a facultăţilor din cadrul Universității Politehnica Timișoara, ca unităţi structural-funcţionale care
elaborează şi gestionează programe de studii universitare şi studenţi: programe de studii, proces de
învăţământ, studenţi şi activităţi studenţeşti, relaţia cu mediul extern (socio-economic şi
internaţional), marketing educaţional, bază materială, gestiune financiară, management.
1. Programe de studii
În FSC funcţionează 2 programe de studii de licenţă şi un program de nivel master.








1.1. Situaţia programelor de studii
În anul 2012, programul de studii de licenţă Comunicare şi relaţii publice (CRP) a obţinut
acreditarea pentru o perioadă de 5 ani şi calificativul „încredere” în urma vizitei comisiei
ARACIS din luna iunie 2012. În acest moment, este în curs de desfăşurare acţiunea de pregătire
a documentaţiei în vederea acreditării programului Comunicare, relaţii publice şi media digitală
(CRPMD) şi a programului Traducere și interpretare (TI): actualizarea informaţiilor pentru anul
2012, colectarea datelor de la cadrele didactice.
De asemenea, împreună cu Comisia de strategii şi politici, Facultatea investighează posibilitatea
de diversificare a ofertei educaţionale a facultăţii. La nivelul Facultăţii a fost creată o structură
intitulată Centrul de studii postuniversitare, condus de un Consiliu format din 4 membri: decan
şi 3 cadre didactice (lect. dr. Lavinia Suciu, lect. dr. Mugurel Dragomir, asist. dr. Daniel Dejica
Carțiș). Ca primă acţiune, menţionez colectarea informaţiilor din mediul profesional în vederea
identificării nevoii de competenţe profesionale din partea angajatorilor şi a nevoii de formare
profesională din partea potenţialilor cursanţi.
1.2. Calitatea programelor de studii:
Evaluarea calităţii corpului profesoral şi a disciplinelor predate în cadrul programelor de studii
prin chestionarele aplicate studenţilor. În urma evaluării a 22 discipline şi cadre didactice, nu sau constatat nereguli.
La finalizarea studiilor de licenţă (iunie 2012), a fost evaluat nivelul de satisfacţie a
absolvenţilor cu privire la programele de studii urmat: 73% din absolvenţii chestionaţi declară că
sunt satisfăcuţi de programul urmat.
Evaluarea gradului de adecvare a resurselor învăţării pentru programele de studiu: resurse
didactice şi bibliografice, pe baza fişelor disciplinelor. S-a constatat o deficienţă la nivelul
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titlurilor recente în bibliografia destinată studenţilor. Măsură: în noiembrie 2012 au fost
colectate de la cadrele didactice propuneri de achiziţii de cărţi destinate studenţilor, care vor fi
înaintate Bibliotecii UPT.
Actualizarea bazei de date a facultăţii referitoare la asigurarea internă a calităţii (pentru fiecare
program de studii şi pe ani universitari); orar consultaţii, modalităţii de evaluare, planuri de
învăţământ (oct. 2012).
Amplă acţiune de actualizare a informaţiilor de interes public şi pentru studenţi, postarea pe site
şi afişarea la avizier (permament).
Este necesară evaluarea calităţii activităţii de cercetare la nivelul programelor de studii
coordonate de facultate şi a resurselor învăţării pentru fiecare program de studiu: manuale, note
de curs, îndrumătoare, cursuri în format tipărit şi electronic, pentru disciplinele predate la
specializările de licenţă şi master.
1.3. Asigurarea condiţiilor de predare şi învăţare şi a condiţiilor de lucru
Facultatea a obţinut dreptul de utilizare a amfiteatrului Ca3 pentru 3 zile consecutive, precum şi
a amfiteatrului Nicolae Maior, din clădirea Construcții.
Facultatea a sprijinit acţiunea de amenajare a spaţiilor Facultăţii şi Departamentului, începută în
iunie 2012 şi finalizată în luna noiembrie.
2. Proces de învăţământ
A fost analizat procesul de învăţământ urmărind mai mulţi parametri.
Tabelele de mai jos prezintă:
2.1. Repartiţia studenţilor pe programe şi ani de studii în anul 2012/2013 şi în 2011/2012:
2010-2011: 320
2011-2012: 373
2012-2013: 401
2.2. Situaţia şcolară la sfârşitul anului universitar 2011/2012: licenţă şi master
2.3. Numărul absolvenţilor la nivel licenţă în anul 2012, comparativ cu 2011
2.4. Situaţia la admitere la nivel licenţă şi master
2.1. Repartiția studenților pe programe și ani de studii
Repartiţia studenţilor pe programe şi ani de studii 2010-2011
Program de studii
Anul I
Anul II
Anul III
CRP
78
76
87
TI
52
29
8
Total
130
105
95

Program
de studii
CRP
TI
CRPMD
Total

Repartiţia studenţilor pe programe şi ani de studii 2011-2012
Anul I
Anul I
Anul II
Anul III
Master
TOTAL
85
69
81
235
42
38
28
108
30
30
127
107
109
30
373
2

Repartiţia studenţilor pe programe şi ani de studii 2012-2013
Program de
Anul I
Anul II
Anul III
TOTAL
studii
CRP
90
71
64
225
TI
30
38
33
101
CRPMD
48
27
75
Total
168
136
97
401
2.2. Situaţia şcolară la sfârşitul anului universitar 2011/2012
Anul I: din 127 de studenţi: 50 studenţi integralişti; 56 studenţi pormovaţi cu credite; 21 propuşi
spre exmatriculare
Anul II: din 107 studenţi: 55 studenţi integralişti; 38 studenţi promovaţi cu credite; 14 studenţi
propuşi spre exmatriculare
Anul III: din 109 studenţi, 91 integralişti; 8 promovaţi cu credite; 10 propuşi spre exmatriculare
Situaţia şcolară în anul 2011/2012 - Licenţă
Nr.studenţi
Total CRP TI
127
85
42
107
69
38

Total
50
55

CRP
36
38

TI
14
17

Promovaţi cu
credite
Total CRP TI
56
33
23
38
21
17

109

81

28

91

67

24

8

6

2

10

8

2

343

235

108

196

141

55

102

60

42

45

34

11

An de
studiu
Anul I
Anul
II
Anul
III
Total

An de
studiu
Anul I
Total

Integralişti

Propuşi pentru
exmatriculare
Total CRP TI
21
16
5
14
10
4

Situaţia şcolară în anul 2011/2012 - master CRPMD
Nr.studenţi
Integralişti
Promovaţi cu
Propuşi pentru
credite
exmatriculare
30
21
6
3
30
21
6
3
2.3. Numărul absolvenţilor la nivel licenţă

Număr absolvenţi Licenţă 2010/2011
Specializare
Efectiv
Total
absolvenţi
CRP
87
75
TI
8
8

Număr absolvenţi Licenţă 2011/2012
Specializare
Efectiv
Total
absolvenţi
CRP
81
67
TI
28
24
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2.4. Situaţia la admitere la nivel licenţă şi master
La nivel de licenţă s-a urmărit repartiţia pe judeţe a candidaţilor înscrişi în scopul
identificării bazinului de recrutare a candidaţilor la admitere la programele de licenţă ale Facultăţii.
La nivel de master s-a urmărit specialitatea studiilor de licenţă absolvite de candidaţii la programul
de master.
Menţinerea calităţii procesului educaţional este o preocupare constantă pentru universitate şi
facultate. Principalele acţiuni realizate în plan educaţional în anul 2012 au fost următoarele
(calendaristic):
 nov. 2011-februarie 2012: ampla acţiune de înscriere pe portalul RNCIS a ofertei educaţionale a
Facultăţii la nivel de licenţă, ceea ce a însemnat: actualizarea syllabus-urilor şi adaptarea la
formatul de „fişă a disciplinei”; repartizarea disciplinelor şi a creditelor în funcţie de
competenţele corespunzătoare fiecărui program de studiu pentru ciclul licenţă;
 sept. 2012: organizarea activităţii decanilor de an şi a tutorilor de către prodecan; formularea
atribuţiilor decanilor de an și a tutorilor;
 oct. 2012: reintroducerea jurnalelor de prezenţă pentru anul I;
 oct. 2012: creşterea nivelului de conştientizare a studenţilor cu privire la facultatea şi programul
de studii urmat – introducerea antetului la anunţuri, orare, planuri de învăţământ etc.
 nov. 2012: actualizarea Metodologiei cadru privind elaborarea lucrărilor de licenţă la CRP şi TI,
respectiv elaborarea Metodologiei de finalizare a studiilor la programul de master, precum şi a
anexelor.
3. Studenţi şi activităţi studenţeşti
a) Asigurarea condiţiilor de informare şi consiliere a studenţilor
 Continuarea asigurării serviciilor specifice pentru studenţi: consultaţii, acces la baza sportivă a
universităţii, la spaţii de cazare;
 Actualizarea pe site-ul facultăţii a informaţiilor de interes pentru studenţi: orare, orarul
consultaţiilor, programarea examenelor, modalităţi de evaluare, discipline opţionale, mobilităţi
de studiu şi plasamente pentru stagii de practică, burse, evenimente, concursuri etc.;
 Informarea, prin decanii de an şi prin reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii, cu privire
la regulamentele Universităţii, la drepturile şi obligaţiile studenţilor;
 Informarea şi îndrumarea studenţilor privind oportunităţile de angajare, de continuare a studiilor,
de efectuare a stagiilor de practică; îndrumarea studenţilor în întocmirea dosarelor de
candidatură.
b) Implicarea studenţilor în acţiuni specifice la nivelul Facultăţii şi Universităţii
 Acţiuni educaţionale şi ştiinţifice:
7 mai: Între direct şi decalat: efectul de prezenţă. Organizatori: lector univ. dr. Lavinia Suciu FSC, Universitatea "Politehnica" din Timişoara), șef lucrări dr. ing. Muguraş Mocofan - ETC,
Universitatea "Politehnica" din Timişoara). Invitat: Prof. univ. dr. Mihaela PASAT Universitatea de Vest Timişoara
17 mai 2012: Traducerea in mediul academic si profesional, Editia a II-a, cu invitaţi din mediul
profesional
18 mai 2012: Simpozion Studentesc Internaţional. Organizatori: asist. dr. maria-Dana Grosseck,
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicarii, Universitatea „Politehnica” din Timișoara, în colaborare
cu Universitatea din Viena. Participanți: 20 de studenţi ai Universității din Viena, 6 studenţi
Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti şi 4 studenţi Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
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15-16 iunie 2012: Colocviu International, Comunicare şi cultură în Romania europeană, ediţia
I, Universitatea de Vest din Timișoara împreună cu Universitatea Politehnica din Timișoara
Expo CRP
 Acţiuni de promovare: Caravana UPT, Zilele Carierei, Ziua Porţilor deschise ;
 Participarea studenţilor la seminarii şi vizite de studii în organizaţii : vizită la Institutul
Francez din Timişoara, seminarul organizat de Camera de Comerţ şi industrie (oct. 2012)
 Implicarea studenţilor în activităţile comisiilor din cadrul Consiliului facultăţii;
 acţiuni organizate de studenţi: Balul Bobocilor
 încurajarea participării studenţilor la concursuri ştiinţifice şi profesionale organizate la
nivel naţional şi internaţional: studenţii anului II master
 activităţi extracurriculare: Public Speaking UPT, asociaţia Hexagone şi acţiuni de
voluntariat
 implicarea conducerii facultății în soluționarea problemelor studenților: probleme legate de
cazare şi de relaţia cu alţi studenţi, probleme de sănătate, probleme personale.
4. Relaţia cu mediul extern
Orientarea către mediul socio-economic şi către mediul internaţional sunt considerate drept
priorităţi.
a) Relaţia cu mediul socio-economic
 Cultivarea relaţiilor cu mediul socio-economic în vederea sporirii şanselor de angajare a
absolvenţilor;
 Continuarea şi consolidarea parteneriatelor cu organizaţii economice, administrative, culturale
ale mediului local şi regional: Institutul Francez din Timişoara, Centrul Cultural German,
CCIAT, Swiss Solutions etc.
 Oct.-dec.: iniţierea 4 acorduri de colaborare cu organizaţii şi firme: 1 acord cu Amvest (ONG cu
activitate în zona RP), 1 acord cu Swiss Solutions; 2 acorduri cu agenţii de turism.;
 Invitarea unor specialişti din mediul academic şi profesional la manifestările organizate de
facultate;
b) Orientarea către mediul internaţional, internaţionalizarea programelor de studii
 Mobilităţi ale studenţilor şi ale cadrelor didactice
Faţă de anul 2011-2012, a crescut numărul de mobilităţi outgoing ale studenţilor şi ale cadrelor
didactice: 2 mobilităţi de studiu – studenţi CRP; 2 mobilităţi de plasament în practică – studenţi
TI; 1 mobilitate cadru didactic
Cu excepţia studenţilor din cadrul cursurilor de limba română Erasmus, nu au existat mobilităţi
de studenţi incoming şi nici mobilităţi de cadre didactice incoming
 Acorduri bilaterale şi de cooperare internaţională
oct. 2012: reînnoirea acordului cu DAAD în vederea asigurării unui lector german în cadrul
programelor de studii de licenţă;
nov. 2012: Facultatea a înlesnit semnarea unui acord bilateral Erasmus între UPT şi Université
Bordeaux 1, Franța
dec.2012: iniţierea unui acord de cooperare internaţională cu Collège les Ecrins şi Office du
Tourisme d’Embrun, Franţa, în scopul facilitării unor locuri de practică în sudul Franţei pentru
studenţii Facultăţii
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Relaţii internaţionale
iunie-dec. 2012: intensificarea relaţiilor cu Institutul Francez din Timişoara şi cu Ambasada
Franţei la Bucureşti; participarea la 2 întâlniri organizate de Departamentul de Mobilități și
Cooperări Internaționale din cadrul UPT cu participarea conducerii UPT şi a reprezentanților
Amasadei Franţei.
5. Marketing educaţional

Acţiuni de promovare a imaginii facultăţii:
 Implicarea Facultăţii în acţiunile organizate de Universitate:, Caravana UPT, Zilele Carierei
„Ziua Porţilor Deschise”) sau găzduite de universitate (târguri ale locurilor de muncă)
 Reprezentarea Facultăţii în structurile Universităţii (Decan - Consiliu de administraţie,
coordonarea comisiei privind problemele studenţilor, acţiunea de autoevaluare în cadrul evaluării
EUA, lect. dr. Lavinia Suciu – membră în Consiliul Şcolii de studii postuniversitare)
 Material de prezentare în limba engleză a Facultăţii – volum editat de UPT;
 Stadiu de analiză a materialelor promoţionale, a elementelor vizuale propuse de studenţi, a
proiectelor propuse de studenţi cu privire la promovarea imaginii Facultăţii în interiorul UPT –
comisia de marketing
 Site: aprobarea subdomeniului sc.upt.ro
 Realizarea plăcuţelor de identificare a Facultăţii
 Acţiuni privind promovarea specializărilor: actualizarea informaţiilor privind oferta educaţională
a facultăţii; descrierea programelor de studii de nivel licenţă şi masterat – promovarea
specializărilor în cadrul Caravanei UPT
6. Baza materială
În anul 2012 a început procesul de separare a spaţiilor aferente facultăţilor şi departamentelor,
a gestiunilor pe entităţi, a cheltuielilor privind utilităţile şi, recent, luna aceasta, a cheltuielilor
privind serviciul de pază etc.
Baza materială a Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării este alcătuită în prezent din 3 spaţii
administrative, sălile de seminar şi laboratoarele fiind în prezent în administrarea Departamentului
de Comunicare şi Limbi străine. Facultatea nu dispune de săli de curs proprii.
7. Gestiunea resurselor financiare
Resursele financiare ale facultăţii sunt asigurate atât din finanţarea de bază, cât şi din venituri
proprii. Sursa principală de finanţare provine din fonduri bugetare. Veniturile proprii ale facultăţii
sunt asigurate din locurile cu taxă.
2011-2012: Facultatea număra 373 studenţi (311 studenţi fără taxă şi 62 studenţi cu taxă).
2012-2013: Facultatea dispune de un număr de 401 studenţi (din care 321 studenţi fără taxă şi
80 de studenţi cu taxă). Se constată o creștere a numărului studenţilor cu taxă datorită suplimentării
numărului de locuri la master (25 locuri cu taxă).
2010-2011: 320
2011-2012: 373
2012-2013: 401
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8. Management

Acfiunile desfXgurate in perioada iunie-dec. 2012 auvizatl.
r Respectarea reglementdrilor Cartei UPT, a regulamentelor universitdtii, a Hot[rdrilor de

.
.

.

Senat

Organizarea activit[{ii la nivelul Facultelii, a Consiliului Facultl1ii gi a comisiilor de
specialitate
intocmirea documentelor referitoare la organizarea activit[fii Facultdtii (Regulament de
organizare qi funcfionare a Facultdfii de $tiinfe ale Comunic[rii, Atribufii ale comisiilor,
Activitifi asociate comisiilor de specialitate) conform reglementlrilor Cartei UPT
Delegarea. de competenJe gi rdspunderi prodecanului gi pregedinJilor comisiilor de
specialitate
Intocmirea raportului anual privind starea facultdlii.

Concluzie

analizelor efectuate, structurate in prezentul Raport in 6 domenii de activitate,
considerdm cI s-au inregistrat cregteri la nivelul majoritdlii indicatorilor considerafi gi ci au fost
indeplinite obiectivele gi acfiunile propuse pentru anul2012, din momentul inceperii mandatului
pdnd la data intocmirii Raportului (perioada iunie-decembrie2012).

ln baza

Prezentul Raport a fost aprobat
data de 16 decembrie 2012.

in gedinfa Consiliului Facult[1ii de $tiinle ale Comunicirii din

