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Prezentul plan managerial se bazează atât pe cunoașterea mecanismelor de
funcționare ale unui departament așa cum sunt reflectate în regulamentele universității
cât și pe cunoașterea problemele fiecărui membru al departamentului.
Ținând cont de faptul că managementul universitar este astăzi, mai mult ca
oricând, un proces colectiv de conducere inteligentă metodele de lucru se bazează pe
dialog, propunere și decizie colectivă.
Departamentul învățământului de artă reprezintă o entitate organizatorică a
universității, dar trebuie în același timp perceput ca o structură care produce
cunoașterea, înțeleasă prin laturile ei didactice de cercetare științifică și creație
artistică.
Toate aceste considerente generale au stat la baza stabilirii următoarelor
obiective manageriale, ținând cont de Planul Strategic de Dezvoltare și Carta
Universității, Statutul Cadrului Didactic și Legea Învățământului.

1. MANAGEMENT
Dorința apartenenței la colectiv, atitudinea motivată și stimulativă a membrilor
departamentului sunt dezideratele oricărui sistem de management. În acest sens se va
acționa în următoarele direcții:
•

Asigurarea transparenței actului de conducere.

•

Delegarea competențelor în raport cu structura și atribuțiile fiecărei
componente academice sau administrative.

•

Propuneri de raționalizare a actului decizional și a raportărilor.

•

Susținerea promovării cadrelor didactice pe baza criteriilor de competență și
eficiență.

•

Stimularea participării cadrelor didactice la manifestări internaționale sau
strategii de specializare în străinătate (visiting professor, mobilități academice)
și delegarea lor pentru inițierea unor colaborări instituționale.

•

Instituirea raportării anuale a activităților în fața tuturor membrilor
departamentului.

•

Stabilirea unor întâlniri de lucru cu celelalte cadre didactice din universitate.

•

Consultări periodice cu celelalte departamente din universitate și cu facultăți
de profil din țară pentru stabilirea de strategii comune în ceea ce privește
asigurarea calității, managementul proiectelor, reforma curiculară.

•

Găsirea unor modalități de perfecționare pentru personalul didactic auxiliar.

•

Stabilirea de comun acord cu conducerile tuturor disciplinelor departamentului
și a universității a unor criterii clare de acordare a oricărui tip de bonificație
salarială (salarii de merit, gradații de merit, spor de competență,etc.), inclusiv
informarea din timp privind aceste criterii.

2. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Obiectivul principal în ceea ce privește procesul de învățământ îl reprezintă
restructurarea activității didactice în concordanță cu evoluția profesiei de artist
vizual și a învățământului artistic la nivel european și mondial prin:
•

Adaptarea conținutului tuturor disciplinelor către problematici practice reale,
inclusiv reevaluarea rolului, poziției și ponderii acestora prin dialog, inclusiv
cu beneficiarii activității educaționale.

•

Deschiderea reală a unui proces de complementaritate a informațiilor predate
la nivelul departamentului și al universității.

•

Studierea posibilităților introducerii unor noi materii ținând cont de dinamica
actuală a profesiei de artist vizual.

•

Sensibilizarea membrilor departamentului față de misiunea de formatori, de
educare a tinerilor viitori artiști vizuali, cărora să le inducă și motiveze
atitudinea deopotrivă civică și etică în profesie.

•

Eficientizarea

procesului

didactic

prin

continuarea

informatizării.

Departamentul trebuie să aibă pe site-ul universității pagina sa bogată în
informații actualizate.
•

Favorizarea studiului individual prin introducerea de noi metode pedagogice
interactive, inclusiv un sistem de evaluare a activității de atelier pe baza de
proiect.

•

Instituirea unui program permanent de mobilități academice naționale care să
permită un schimb informațional de specialitate în activitățile de predare.

•

Studierea posibilității de înființare a unei linii de studiu de masterat în care să
se reflecte specificul departamentului (exemplu: conservare restaurare în
domeniul sculpturii)

3. CERCETARE
O cercetare științifică de succes presupune, în afara valorii ideii, coordonare și
motivare, doar în acest fel impedimentele legate de logistică și uman pot fi surclasate.
În acest sens, obiectivele cercetării la nivelul departamentului trebuie să includă:
•

Un management procedural de cercetare la nivelul departamentului bazat pe
informare bidirecționala și raportare anuală – în acest sens se impune alegerea
dintre membri catedrei a unui responsabil(cadru didactic) cu activitatea de
creație artistică și cercetare științifică.

•

Focalizarea eforturilor spre obținerea de finanțări prin programe naționale și
internaționale de cercetare, prin contracte cu mediul social-economic care să
îmbunătățească raportul de cercetare al catedrei și implicit al universității.

•

Abordarea unor teme de creație și cercetare interdisciplinare care să includă
cercetarea artistică și științifică a doctoranzilor departamentului și colaborări
cu alte departamente și facultăți, universități, agenți economici, instituții
publice, centre și institute de cultură, galerii, etc.

•

Valorificarea rezultatelor creației artistice și cercetării științifice în publicații
de specialitate recunoscute internațional și național.

•

Continuarea dezvoltării rețelei de ateliere, laboratoare de cercetare
performantă, atât în interiorul universității, cât și cu laboratoare aparținând
altor universități.

•

Stimularea cercetării de creație artistică și științifică studențească.

4. STUDENȚII
•

Elaborarea la nivel de departament a unui regulament intern armonizat, de
evaluare a activității studentului.

•

Continuarea sprijinirii

acțiunilor organizate

de studenți,

inclusiv

a

demersurilor acestora de a consolida asociația studențească.
•

Dezvoltarea sistemului tutorial cu elaborarea în colaborare a unui ghid al
tutorelui.

•

Menținerea și dezvoltarea mobilităților studențești prin programul ErasmusSocrates și alte programe bilaterale, cu organizarea de sesiuni de informare în
care studenții beneficiari ai acestor mobilități să își poată împărtășii experiența
celorlalți studenți din universitate.

•

Instituirea unui program anual de mese rotunde, simpozioane, pe teme
profesionale între studenți și cadre didactice, studenți și artiști invitați.
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