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I.Introducere 

I.1.Echipa și responsabilitățile membrilor săi 

Membrii echipei Responsabilități 

Prof. univ. dr. Doru Buzducea, Decan, 

Preşedintele Comisiei de Calitate 

Coordonarea activității Comisiei și a 

elaborării Raportului de autoevaluare 

Conf. univ. dr. Darie Cristea, Prodecan, membru 

Comisia de Calitate 

Asistarea Președintelui Comisiei la 

coordonarea Raportului de autoevaluare; 

redactarea capitolelor Analize interne și 

comparative și Concluzii/Propuneri.  

Prof. univ. dr. Cosima Rughiniş, Director Școală 

Doctorală, membră Comisia de Calitate 

Cercetare științifică 

Conf. univ. dr. Gheorghiţa Nistor, membră 

Comisia de Calitate 

Educație și școlaritate 

Conf. univ. dr. Iulia Mardare, membră Comisia 

de Calitate  

Management și Administrație 

Lect. univ. dr. Claudia Ghișoiu, membră Comisia 

de Calitate 

Interacțiunea cu societatea; Social media; 

Practică 

Carmen Donciu, Administrator șef, membră 

Comisia de Calitate 

Coordonarea sistematizării datelor privind 

finanțarea facultății și resursele umane 

(indicatori și anexe) 

Monica Badea, Secretar șef, membră Comisia de 

Calitate 

Coordonarea sistematizării datelor privind 

procesul educațional și studenții (indicatori 

și anexe) 

Diana Ghica, studentă, membră Comisia de 

Calitate 

Proiecte și probleme studențești 

 

I.2.Prezentarea facultății 

Câteva elemente de istorie: 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială se revendică de la primele cursuri de 

sociologie ținute la Universitatea din București. În 1906, sociologia apare ca disciplină de studiu la 

Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, iar în 1910 este organizată ca 

specializare autonomă în Universitate. Perioada interbelică aduce o dezvoltare semnificativă a 

științelor sociale, nu numai teoretic, ci și empiric, în acest sens putând fi invocată pentru noi Şcoala 



 
Sociologică de la Bucureşti, întemeiată de profesorul Dimitrie Gusti. Învăţământul sociologic este 

apoi desfiinţat în anul 1947, reînfiinţat în 1966 şi din nou desfiinţat, în 1978.  

Învățământul în asistență socială funcționează între anii 1929-1952 sub denumirea de 

Şcoala Superioară de Asistenţă Socială “Principesa Ileana”, sub conducerea sociologului Henri H. 

Stahl. După al doilea război mondial, în perioada 1952-1969, durata de formare în asistență socială 

este redusă de la 4 la 3 ani, iar din 1969 specializarea dispare din sistemul de învățământ.  

 

Istorie recentă și structură: 

Învățământul superior în sociologie și asistență socială este reluat în Universitatea  din 

București în anul 1990, în cadrul Facultăţii de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, iar în anul 1994 

a absolvit prima generaţie de specialişti în sociologie şi asistenţă socială. Din 1999, Facultatea de 

Sociologie si Asistenţă Socială a devenit facultate autonomă în cadrul Universităţii Bucureşti, cu 

două domenii de licență, sociologie şi asistenţă socială.  

Începând cu anul 2009, respectiv 2010, au fost introduse specializările de licență 

Antropologie și Resurse umane. Ultima specializare de licență apărută este cea de Sociologie în 

limba engleză. Facultatea organizează și Școala Doctorală de Sociologie a Universității din 

București şi 14 programe de masterat. 

 

Anul 2020-2021: 

În anul universitar 2020-2021, specializarea de licență Sociologie în limba engleză a ajuns 

deja la al doilea an de funcționare. Dosarul privind acreditarea programului de studii universitare 

de doctorat în domeniul Asistență Socială (în cadrul Școlii doctorale a facultății) s-a aflat în 

evaluare la ARACIS. 

 

I.3.Viziunea și misiunea 

În primele luni ale anului 2020 a început, după alegerile echipelor de conducere din 

Universitate, un nou mandat managerial. Contextul pandemic s-a făcut repede simțit în 

comunitatea universitară și în activitățile cotidiene ale acesteia. Ulterior, întregul an universitar 

2020-2021 s-a desfășurat sub semnul pandemiei, activitățile facultății trebuind să fie adaptate 

acestui nou cadru. 

Strategia de dezvoltare a FSAS pentru perioada 2020-2023 a fost redactată la începutul lui 

2020. Strategia fructifică și aduce la zi perspectiva după care ne-am ghidat și în mandatul anterior, 

promovând următoarea abordare: ”Atingerea performanței și a excelenței depinde de valorile pe 

care ne întemeiem acțiunile noastre, iar valorile promovate în mod constant de facultatea noastră 

sunt: libertatea, meritul, adevărul științific, corectitudinea, demnitatea, diversitatea, solidaritatea 

și coeziunea socială”.  



 
Desigur, aceasta a fost completată pe parcurs cu ansamblul de proceduri și regulamente ale 

universității și ale facultății prin care s-a realizat adaptarea tuturor activităților la contextul 

pandemic și la legislația în vigoare, la rândul ei provocată de cerințele gestionării pandemiei de 

covid-19. 

Următoarele obiective mari descriu în noul plan strategic misiunea facultății:  

1.Formarea de specialiști înalt calificați în domeniul socio-uman; 

2.Implicarea instituției în dezvoltarea și transferul cunoașterii către societate, cultivând apartenența 

la comunitatea științifică și civică, spiritul critic și dorința de dezvoltare personală și profesională.  

3. Consolidarea brandului instituțional în contextul internaționalizării și al digitalizării. 
 

FSAS are avantaje competiționale majore, caracterizate și de o anumită stabilitate în timp: 

a. Corp profesoral de calitate, relativ tânăr și bine distribuit pe categorii de vârstă și 

gen, cu dimensiune internațională și de cercetare.  

b. Infrastructură modernă comparativ cu facultățile din țară ce au specializări similare, 

dar și în comparație cu alte facultăți din cadrul universității.  

c. O strategie de comunicare modernă și adaptată comunităților de elevi și tineri viitori 

studenți.  

d. O cultură organizațională deschisă, bazată pe o centrare reală pe interesele 

studenților și pe o interacțiune de calitate studenți - profesori, apreciată în evaluările 

studenților.  

e. Foarte bune debușee pe piața muncii, care facilitează angajabilitatea absolvenților 

pe piața muncii București - Ilfov dar și din perspectiva conectării reale a celor mai multe 

programe de studii cu piața muncii. 

 

I.4.Perspective profesionale 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială pregăteşte profesionişti înalt specializaţi în 

domeniile sociologiei, asistenţei sociale, antropologiei și managementului resurselor umane 

(inclusiv domenii de graniță: management, comunicare, marketing, consiliere, probaţiune etc.) la 

nivel de licenţă, master şi doctorat. Absolvenţii noştri au capacitatea probată de a derula cu succes 

activitate în institute de cercetare, în instituţii/organizaţii publice sau private, guvernamentale sau 

nonguvernamentale. Pregătirea pe care facultatea oferă acoperă atât formarea competenţelor pentru 

cercetare, cât şi a celor specifice activităţii pe piaţa de profil. 

În scopul atingerii acestei misiuni, facultatea cooperează cu cele mai relevante instituții, 

organizații și firme din ariile de activitate în care are dezvoltate programe educaționale: ministere 

de resort, instituții din administrația publică centrală și/sau locală, instituții civile dar și cu profil 

militar, firme  și corporații semnificative pentru piața muncii din domeniile reprezentative pentru 

programele noastre de studii. Cooperarea vizează atât programe de practică/inetrnship, cât și 



 
organizarea de evenimente științifice, derularea de proiecte de cercetare sau de cercetare-

dezvoltare. 

Oferta noastră educaţională de nivel masteral are un puternic caracter interdisciplinar, 

ceea ce facilitează inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.  

Absolvenţii programelor noastre de licenţă, masterat şi doctorat sunt pregătiţi pentru 

ocupații din arii profesionale precum cercetarea socio-umană, învăţământul de profil, specialişti în 

diverse departamente din organizaţii, specialişti în sistemul de asistenţă socială, în administraţia 

publică, instituţii specializate din sistemul de asistenţă socială, instituţii care cer expertiză în 

marketing, management, în elaborarea şi evaluarea politicilor sociale, ONG-uri, structuri 

guvernamentale, administraţii locale, instituţii mass-media etc. 

Dacă ultimul semestru al anului universitar 2019/2020 a introdus predarea online, ca 

urmare a declanșării pandemiei de coronavirus, acest sistem a trebuit menținut pe tot parcursul 

anului 2020/2021, ca fiind varianta cea mai sigură (să nu uităm că abia la începutul anului 2021 a 

devenit vaccinul disponibil și atunci pentru categorii restrânse de populație). Acest fapt a constituit 

și o veritabilă pregătire pentru munca în condiții online, care, cel mai probabil, va supraviețui ca 

tendință, măcar parțial, pandemiei. 

 

II.Capacitate instituţională 

II.1.Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

Conducerea FSAS este formată din decan şi patru prodecani, doi directori de departament, 

un director al școlii doctorale, un administrator șef, o secretară șef, consiliul facultăţii şi cele două 

consilii de departament. Numărul de membri ai conducerii este proporţional cu numărul de 

studenţi, masteranzi şi doctoranzi cuprinşi în procesul de învăţământ.  

Consiliul facultății organizează următoarele comisii: Comisia de orientare strategică, 

Comisia de evaluare și asigurare a calității, Comisia de programe de studii, Comisia de etică, 

Comisia pentru probleme studențești si probleme sociale, Comisia de cercetare științifică, Comisia 

de relații externe și internaționalizare.  

Cadrele didactice sunt organizate în două departamente (Sociologie şi Asistenţă Socială), 

care operează programele de licenţă şi de master.  

În contextul pandemiei care a marcat și anul universitar 2020-2021, ședințele de consiliu, 

cele de consiliu de departament și cele de departament s-au desfășurat online. 

FSAS are, cu atribuții specifice în gestionarea resurselor și infrastructurilor, pe lângă 

directorii centrelor de cercetare și pe lângă managerii proiectelor de cercetare-dezvoltare, un 

departament administrativ format din 7 persoane cu studii superioare (un administrator șef al 

facultăţii, patru administratori de patrimoniu, 1 inginer de sistem  si 1 redactor).  



 
 

Responsabilitățile prodecanilor 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială are patru poziţii de Prodecan, cu atribuţii 

specifice delegate de către Decan: 1. Programe de studii, cercetare științifică, buget/finanțe și 

social media; 2. Școlaritate/acte studii, raportări anuale și indicatori, cazări studenți; 3. Comunicare 

și evenimente, formare profesională și relația cu studenții, relații internaționale, târgul educației; 4. 

Concursuri didactice, calitate, relația cu mass-media și mediul de afaceri, organizare conferințe. 

 

Alegerile 

Alegerile/desemnarea în funcţiile de conducere (inclusiv la nivelul consiliului facultăţii şi 

al consiliilor de departament) se fac cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare, a Cartei 

Universităţii şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Cele mai recente alegeri 

pentru conducerea facultății au fost descrise în Raportul de autoevaluare al FSAS de anul trecut. 

În cadrul Consiliului Facultății sunt implicați și reprezentanți ai studenților, din cadrul 

diferitelor direcții de studiu (9 studenți). Procesul de alegere a reprezentanților studenților  în 

Consiliu este democratic și transparent, prin alegeri și vot secret, conducerea facultății și întreaga 

echipă sprijinind acest proces prin mediatizare (pe site-ul Facultății și pe rețelele de socializare) 

dar și prin alocare de timp în cadrul orelor de curs  pentru reprezentanții studenților, pentru a 

facilita diseminarea informațiilor despre procedură și vot. 

 

Administrația 

Activitățile administrative din cadrul Facultății se desfășoară în concordanță cu 

responsabilitățile și atribuțiile prevăzute în fișele de post (calitatea, cantitatea și timpul de 

rezolvare), dar și în conformitate cu regulamentele, procedurile și legislația în vigoare.  

Secretariatul Facultății este format din 8 secretare și o secretară șefă. Toate secretarele sunt 

licențiate, iar 6 dintre ele au absolvit cursuri universitare de master.  

În anul universitar trecut, secretariatul s-a organizat cu succes conform recomandărilor 

autorităților pentru contextul pandemic, reușind să mute o parte semnificativă a comunicării cu 

studenții online, fără a afecta calitatea acesteia. 

 

În anul 2020-2021, secretariatul a gestionat activitatea a 3021 studenți școlarizați în cadrul 

a 6 programe de studii universitare de licență (Sociologie, Sociologie lb engleză, Resurse Umane, 

Antropologie, Asistență Socială IF și Asistență Socială ID), 14 programe de master și o școală 

doctorală. Fiecare secretară care răspunde de un program, acoperă o promoţie de la începutul 

programului până la finalizarea lui. Formarea profesională continuă se derulează prin programe 



 
comune derulate de Universitatea din București. Secretariatul are stabilit un program de lucru cu 

studenţii, zilnic între 12.00-14.00, iar pentru masteranzi programul este prelungit pâna la ora 

18.00; fiecare secretară participă, prin rotaţie, la acest program. De asemenea, fiecare secretară are 

repartizat un număr de programe de studiu, licenţă, master şi doctorat, programe pentru care a fost 

realizată o bază de date cu studenţii înscrişi, informaţii utilizate  în procesul de cazare, dar şi în 

procesul de evaluare on-line a cadrelor didactice de către studenţi. 

Accesul la informație, o comunicare facilă și proceduri administrative accesibile sunt 

câteva dintre principiile de lucru ale departamentului administrativ. Secretariatul comunică cu 

studenții atât ”față în față”, în timpul programului, cât și prin intermediul mediului online, prin 

email, platforme electronice sau rețelele de socializare care asigură transmiterea la timp a 

informațiilor necesare. 

Departamentul administrativ este format din 7 persoane (1 administrator șef, 4 

administratori de patrimoniu, 1 administrator de sistem, 1 redactor). Toți cei 7 membri ai 

departamentului sunt licențiați, iar 5 dintre ei au absolvit cursuri universitare de master.  

Activitatea financiar-contabilă este coordonată la nivelul Facultăţii de Sociologie şi 

Asistenţă Socială de către administratorul șef al acesteia. Administratorul Facultăţii urmăreşte şi 

coordonează achiziţiile publice şi se asigură că toate cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare.  

Formarea profesională continuă pentru personalul administrativ se derulează de obicei prin 

programe manageriate de Universitatea din București. 

Respectarea codului de etică, răspundere şi responsabilitate publică 

            În anul universitar 2020-2021 nu au apărut, în legătură cu facultatea noastră, probleme 

privind respectarea normelor de etică în activitatea didactică şi de cercetare. Inclusiv în apariţiile 

din media, cadrele noastre didactice sunt orientate spre promovarea unui discurs profesionist şi cu 

tratarea serioasă a punctelor în care ar putea să apară probleme legate de etica profesională. 

II.2.Baza materială 

Resursele Facultății 

Resurse financiare 

Anul universitar trecut a fost marcat de provocările gestionării efectelor pandemiei de 

covid 19. Managenetul financiar al FSAS a reușit chiar și în acest context să fie în continuare 

echilibrat, orientat spre asigurarea resurselor necesare și spre menținerea unei rezerve financiare. 



 
La şedinţele de birou de conducere și la cele de consiliu din anul 2020/2021 s-au prezentat 

situaţii clare şi detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor în Facultate.  

 

Resurse materiale 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea în două locaţii: 

locaţia principală din Schitu Măgureanu nr. 9 şi clădirea nouă din Str. Panduri nr.90. Decanatul, 

biblioteca, secretariatul şi parte importantă din sălile de curs şi seminar se află în clădirea din 

Schitu Măgureanu nr. 9. De asemenea, în ambele clădiri funcţionează şi un bufet (bistro) cu 

bucătărie proprie (funcționarea bufetului a fost întreruptă în anul universitar trecut, având în vedere 

activitatea didactică online și reglementările legale cerute de gestionarea pandemiei). 

Clădirea nouă a  Facultăţii din Panduri este răspunsul la acoperirea nevoii de spaţii de 

învăţământ, deoarece exista o foarte mare încărcare a orarului sălilor, presiunea cea mai mare fiind 

a orelor de la master (între orele 16 şi 20). Clădirea nouă a mărit, de asemenea, numărul de birouri 

necesare activităţii de cercetare a centrelor, cadrelor didactice şi doctoranzilor. Clădirea din 

Panduri este folosită atât pentru zilele de activitate curentă cât și pentru evenimente de marcă în 

istoricul activităților Facultății: ceremoniile anului universitar, conferințe naționale și 

internaționale, workshop-uri, concerte (obișnuite înainte de pandemie și la care sperăm să putem 

reveni într-un viitor cât mai apropiat). 

Spaţiile din clădirea nouă din Panduri sunt destinate în primul rând programelor 

postgraduale (masterat şi doctorat) şi cercetării ştiinţifice, cu facilitarea participării studenţilor 

masteranzi şi doctoranzi la proiectele derulate de cadrele didactice. Resursele disponibile sunt 

moderne, similare standardelor occidentale, cu acces gratuit la internet și mijloace multimedia de 

înaltă calitate. 

Tot în incinta campusului din Panduri au fost date în folosinţă spaţii de locuit pentru 

masteranzi şi pentru doctoranzi, rezolvând astfel problema cazării studenţilor. Căminul 

Gaudeamus este gazdă primitoare și pentru profesorii colaboratori ai Facultății, invitați în 

București din diferite colțuri ale lumii, pentru evenimente diverse (conferințe, schimb de 

experiență, workshop-uri, cercetare, etc). Procesul de cazare al studenţilor se realizează de către o 

comisie mixtă, cadre didactice şi studenţi, și se efectuează on-line pentru a permite un acces facil și 

necondiționat; pentru distribuirea locurilor se menține principiul continuităţii pentru studenţii din 

anii mai mari, iar pentru cei din anul I, proporţional cu numărul acestora. De asemenea, studenţii 

beneficiază şi de un bufet cu bucătărie proprie în incinta facultăţii, în ambele sedii (Panduri și 

Schitu), bufet apreciat de corpul studențesc atât pentru calitatea produselor și a prețurilor cât și 

pentru atmosfera regăsită zilnic, aproape de preocupările lor. 



 
De asemenea, în ceea ce priveşte baza informatică, fondul de carte etc., proiectele derulate 

în facultate continuă să îmbunătăţească baza materială şi informaţională, deja dezvoltată încă din 

anii trecuți. Ca resurse de învăţare, facultatea dispune de 4 laboratoare de informatică, un laborator 

eye tracker (a se vedea anexa 7), un centru de cercetare a datelor sociale-RODA, bibliotecă şi de 

alte resurse adecvate nivelului diplomelor oferite. 

Prin cele două clădiri de care dispune, FSAS are asigurat necesarul de săli de curs şi 

laboratoare. Clădirea din Panduri fiind de dată recentă, momentan nu se mai pune problema unor 

proiecte de acest gen pentru viitorul apropiat.  

Accesul persoanelor cu disabilităţi în spaţiile facultăţii: 

Ambele clădiri ale facultăţii sunt dotate cu rampă şi lift pentru persoane cu handicap 

locomotor. De asemenea, există în ambele clădiri grupuri sanitare dedicate persoanelor cu 

disabilităţi locomotorii. În ambele clădiri, liftul principal este şi acesta spaţios şi accesibil 

persoanelor cu disabilităţi. A fost achiziționat un fotoliu rulant pentru scări asigurând accesul 

studenților cu probleme locomotorii la sălile de curs de la etajul III din clădirea veche a sediului 

din Schitu Măgureanu. Aceste facilităţi sunt în prezent utilizate, FSAS având studenţi cărora le 

sunt extrem de utile aceste elemente de infrastructură. 

Sistemul de acordare a burselor 

În cadrul Facultății, studenții au la dispoziție și pot accesa mai multe tipuri de burse: 

Burse sociale acordate studenților în ordinea de prioritate stabilită mai jos: 

o Studenți: orfani, ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, care nu 

realizează venituri; 

o Studenți bolnavi, care se află în evidența unitaților medicale, care suferă de: boli 

maligne, limfoame, talasemii, scleroze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență 

renală cronică, sindroame de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, 

diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, infectați cu virusul HIV, hepatită 

cronică, astm bronșic, spondilită anchilozantă, reumatism articular acut, glaucom, 

miopie gravă, ulcer gastroduodenal (art.12, anexa 2 la HG 558/1998); 

o Studenți  a căror familie nu a realizat în cele trei luni consecutive anterioare 

depunerii cererii un venit lunar mediu brut pe membru de familie mai mare decât 

venitul minim pe economie. 

      Bursele de studiu (I si II) sunt acordate în funcție de media generală obţinută în anul 

precedent, iar pentru studenţii din anul I se ia în calcul nota de la admitere. O condiţie esenţială 



 
pentru a beneficia de bursă de studiu  este să aibă toate examenele promovate (fără restanţe). În 

calculul mediilor generale pentru acordarea de burse de studiu se ia în considerare şi nota de la 

examenele de mărire. 

În anul universitar 2020/2021 s-au acordat burse, astfel: 

 Burse sociale (30%) – 158 burse în valoare totală de 101120 lei. 

 Burse de studiu (70%) – 260 burse merit I în valoare totală de 192400 lei, 50 burse merit II 

în valoare totală de 42000 lei, 1 bursă de performanță (940 lei). 

Dintre bursele de studiu merit I, 154 au fost acordate pentru studiile de licență și 106 pentru 

cele de master. Bursele merit II au fost acordate studenților de licență și master cu media 10 (17 

burse pentru studiile universitare de licență și 33 burse pentru studiile universitare de master). 

Fondul total de burse a fost de 342906 lei. 

O altă formă de sprijin este posibilitatea studenților de a participa în programele de 

mobilități ERASMUS, facultatea noastră având acorduri cu peste 30 de facultăți din 10 țări 

membre ale Uniunii Europene. În anul universitar 2020-2021, au fost 11 studenți bursieri Erasmus 

plecați (5 la studii universitare de licență și 6 la studii universitare de master) și 1 bursier Erasmus 

venit la studii universitare de licență. În orice comparație cu anii anteriori trebuie ținut cont și de 

faptul că întregul an universitar 2020-2021 a fost unul pandemic, cu restricții de circulație în 

diferite grade la nivelul UE. 

III. Eficacitate instituţională 

III.1.Conţinutul programelor de studii 

Toate programele de studii sunt fundamentate pe întreaga documentaţie necesară, de la planul de 

învăţământ până la fişele disciplinelor. Cele mai multe dintre acestea există pe siteul facultăţii 

(www.sas.unibuc.ro) şi sunt actualizate cu foarte mare rapiditate de câte ori este cazul (a se vedea 

anexa 1). 

 Specializările  de  licenţă 

 FSAS oferă cinci specializări de licenţă (Sociologie, Sociologie în limba engleză, Asistenţă 

Socială, Antropologie şi Resurse Umane) bine individualizate ştiinţific şi pe piaţa muncii. Cele mai 

noi programe – Antropologie, Resurse Umane, Sociologie în limba engleză - şi-au demonstrat şi 

anul acesta viabilitatea şi sustenabilitatea. În urma procesului de ierarhizare a programelor de 

studii și a universităților realizat la nivel naţional, facultatea noastră s-a plasat în categoria A la 

ambele programe de studii - sociologie şi asistenţă socială, confirmând calitatea programelor de 

învăţământ oferite, dar și preocupările constante ale cadrelor didactice și personalului nedidactic și 

administrativ.   

http://www.sas.unibuc.ro/


 
 Programele de masterat 

În anul universitar 2020-2021 au funcţionat 14 programe de masterat la zi, acoperind 

întregul spectru de aplicaţii ştiinţifice şi practice ale ştiinţelor sociale. Am menținut numărul 

minum de 30 de studenți pentru funcționarea unui program de master pentru conservarea 

standardelor de calitate, dar și din rațiuni economice. Toate aceste programe funcționează de mulți 

ani și reușesc să adune în fiecare an un număr relevant de studenți înscriși. Programele de master 

dezvoltate sunt orientate practic, sunt centrate pe cerinţele concrete ale pieţei, scopul acestora 

fiind, pe de o parte formarea specialiştilor în diverse domenii aplicative ale științelor sociale, iar, 

pe de altă parte, formarea tinerilor cercetători în sociologie şi asistenţă socială (cercetare 

sociologică avansată). O prezentare a programelor derulate de facultatea noastră se regăsește la 

acest link: Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala - Descrierea programelor de master 

(unibuc.ro) . 

Comparativ cu anii universitari anteriori, numărul studenților înmatriculați la master se 

menține ridicat, ceea ce dovedește interesul studenților pentru masteratele derulate de facultatea 

noastră. De asemenea, primim la master un număr semnificativ de absolvenți ai altor 

facultăți/universități, în condițiile în care rata noastră de retenție la master a propriilor absolvenți 

de licență este foarte bună. Deși cursurile online au dezavantaje evidente față de cele față în față, o 

observație valabilă pentru anul universitar 2020-2021 este aceea că prezența la cursurile de master 

derulate online (de obicei pe platforma Google Meet) a fost chiar mai bună decât cea de la 

cursurile fizice din anii anteriori pandemiei. 

 

An universitar Studenți înscriși la 

admitere 

(programele de 

Master FSAS) 

Admiși 

2020/2021 912 497 

2019/2020 851 449 

2018/2019 917 496 

2017/2018 859 458 

Se observă în tabelul de mai sus că anul 2020/2021, derulat în întregime în condiții de 

pandemie (de la admitere până la examenele finale) a adus un număr foarte bun de studenți înscriși 

la admitere/admiși la programele noastre de master. 

 

 

https://sas.unibuc.ro/descrierea-programelor-de-master
https://sas.unibuc.ro/descrierea-programelor-de-master


 
Programe de doctorat 

În cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială funcționează Școala Doctorală de 

Sociologie, asigurând desfășurarea studiilor doctorale conform principiului învățării prin cercetare. 

Școala Doctorală de Sociologie cultivă un spirit interdisciplinar, integrând studenți doctoranzi 

absolvenți ai studiilor de licență și masterat atât în sociologie, cât și din alte domenii conexe. 

Cursurile desfășurate în cadrul școlii sunt centrate pe metodologii avansate și pe studierea unor 

exemple recente și practice de cercetări sociologice. Cea mai importantă parte a pregătirii constă 

însă în implicarea doctoranzilor în cercetări empirice concrete, tutoriat pentru realizarea propriilor 

cercetări ale acestora și pentru redactarea de articole și rapoarte de cercetare bazate pe datele 

culese. În anul 2019 a fost depus la ARACIS și dosarul pentru acreditarea programului de doctorat 

în domeniul Asistență Socială, care va deveni operațional în următoarea perioadă. 

Predarea şi învăţarea – nivel licenţă 

Programele de studiu pentru specializările în sociologie, asistenţă socială, antropologie, 

sociologie în limba engleză şi resurse umane sunt realizate pentru a creşte gradul de 

profesionalizare în evaluarea şi analiza sociologică, în evaluarea, analiza şi acordarea de servicii 

sociale specializate persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, dar şi în 

evaluarea şi perfecţionarea continuă a resurselor umane.  

În cadrul programelor de studii promovate se folosesc următoarele abordări ale actului 

didactic: prezentarea celor mai noi teorii și tendințe de cercetare din domeniile sociologiei, 

psihosociologiei, asistenţei sociale, antropologiei și resurselor umane; dezvoltarea studenţilor ca 

buni profesionişti, prin autocunoaştere personală şi conştientizare a valorilor profesionale, prin 

învăţarea teoriilor moderne cu aplicabilitate directă în practica profesiei; participarea celor mai 

buni studenți la cercetări și conferințe științifice (această oportunitate s-a redus mult în anul de 

referință din cauza condițiilor impuse de pandemie, dar a reușit să fie suplinită prin activități 

online); sprijinirea absolvenţilor tineri, prin oferirea de oportunităţi de colaborare în proiecte de 

cercetare organizate în facultate şi/sau institute de cercetare partenere. 

Ca resurse de învăţare, facultatea dispune de 4 laboratoare de informatică, un laborator de 

comunicare şi studii media, un centru de cercetare a datelor sociale-RODA, bibliotecă şi de alte 

resurse adecvate nivelului diplomei oferite.  

Metoda de predare are la bază o strategie de tip interactiv care se adaptează disciplinelor şi 

diferă de la profesor la profesor. Cadrele didactice cu o pregătire serioasă în domeniul predării la 

nivel universitar, dezbat în şedinţele de catedră formele de predare, caracteristicile unei învăţări 

active etc. Facultatea asigură resurse de învăţare moderne şi variate, accesibile studenţilor pentru 



 
programele de licenţă, pentru master şi doctorat, corelate cu criteriile şi standardele de evaluare 

specifice. 

Ca urmare a pandemiei de Covid 19, în anul de referință, specificul educațional al 

facultății, al interacțiunii cadre didactice - studenți, interactivitatea didactică și caracterul orientat 

spre competențele cerute de piața muncii au trebuit aplicate în condițiile mutării activității 

didactice în on-line. Am beneficiat în anul 2020/2021 de gradul deja mare de digitalizare al actului 

didactic, obișnuința cu utilizarea materialelor educaționale multi-media de calitate și buna 

conectare la internet, atât a facultății, cât și a profesorilor și studenților, la nivel personal, de multe 

ori cu propriile resurse. Am beneficiat de asemenea, deja, de experiența acumulată în al doilea 

semestru al anului 2019/2020, când a început pandemia și activitatea didactică a trebuit transferată 

urgent în online. Activitatea de predare și cea de seminar au fost adaptate noului context de 

interacțiune, atât pe mail, rețele sociale, cât și pe platforme video și educaționale sau profesionale 

specifice. 

În acest sens, au fost puse la dispoziția cadrelor didactice și a studenților, platformele  

Moodle UB și Microsoft Teams, unde s-au desfășurat în siguranță activitățile didactice. Cadrele 

didactice au participat în luna octombrie 2020 la cursuri de instruire (workshop-uri online -12 ore) 

în vederea utilizării acestor platforme, organizate de către Universitatea din București, Direcția de 

IT și Comunicare.  

Pentru programul de studii de licență în Asistență Socială - Învățământ la Distanță se 

menţine în continuare colaborarea cu Universitatea Politehnică, Facultatea de Automatică și 

Calculatoare, fiind semnat un acord de parteneriat pentru utilizarea și gestionarea platformei 

MOODLE necesară derulării activităților didactice ale programului. Utilizarea platformei e-

learning MOODLE respectă criteriile de calitatea impuse de ARACIS pentru această formă de 

învățământ, dar a condus și la crearea unei relații directe de comunicare on-line între studenți și 

cadrele didactice care predau la acest program. De asemenea, cadrele didactice au urmat o sesiune 

de două zile de instruire (sesiune organizată anual) realizată de colegii de la Facultatea de 

Automatică și Calculatoare pentru utilizarea și gestionarea platformei e-learning Moodle în scopuri 

didactice și educative.      

În anul universitar 2020-2021, opţiunile pentru specializările fiecărui domeniu de licenţă s-

au făcut după anul II de studiu, în funcţie de media obţinută. De asemenea, opțiunile studenților 

pentru profesorii coordonatori ai lucrărilor de licență în domeniul Sociologie s-au realizat la 

începutul anului III (octombrie - noiembrie 2020), prin intermediul unei platforme online, 

asigurând distribuția echilibrată a studenților (maximum 10 -15 studenți îndrumați per profesor), 

pentru a încuraja comunicarea intensă între cadrele didactice și studenți.   



 
În anul universitar 2020 - 2021, domeniul de licență Resurse Umane (noiembrie 2020)  a 

fost supus re-evaluării  periodice ARACIS și a primit calificativul încredere (calificativul maxim). 

Din cauza pandemiei generate de virusul SARS-COV 2, evaluarea ARACIS s-a desfășurat în 

mediul on-line, doar un membru al echipei s-a deplasat la sediul facultății, fiind respectate și 

îndeplinite toate procedurile specifice acestui proces de evaluare academică, conform 

reglementărilor în vigoare impuse de această situație pandemică.   

Practica studențească 

Stagiul de Practică este obligatoriu pentru studenţii din Anul 1 şi 2 şi cuprinde 90 ore (conform 

normelor ARACIS). În cadrul Departamentului de Sociologie, care cuprinde 4 specializări, stagiul 

are mai multe variabile, functie de necesităţile fiecarei specializări în parte. Departamentul de 

Sociologie are un site (integrat în site-ul facultăţii) unde apar ofertele de practică pentru a putea fi 

vizualizate de către studenţi: http://practica.sas.unibuc.ro/. La Asistenţă Socială practica se 

realizează prin efortul conjugat al facultății şi instituţiilor de profil publice şi ne-guvernamentale, 

unde se desfăşoară activitatea practică a studenţilor şi unde acestia din urma învață să navigheze 

complexitățile ce țin ce activitatea de asistent social în domenii care necesită expertiza viitoare a 

acestora. Companii şi instituţii relevante din domeniu au făcut oferte şi au preluat studenţi la 

practică. Studenţii pot pleca pe teren cu diverşi profesori din facultate, pot fi implicaţi în activităţi 

de promovare a facultăţii (la Gaudeamus, Târgul Educaţiei etc.), se pot înscrie la una dintre 

ofertele de practică ce apar pe site-ul facultăţii, sau îşi pot ei înşişi găsi oportunităţi de practică, în 

special cei care sunt din provincie şi nu au posibilitatea de a rămâne peste vară în Bucureşti. 

Studenţii de la Antropologie au optiunea de a face cercetare practică pe teren cu un profesor din 

facultate, în București și nu numai. Studenţii de la Sociologie aleg, în mare parte, oferte de pe 

blogul dedicat practicii de către Departament, acest blog centralizând ofertele actuale ale 

partenerilor specifici. De asemenea, ei merg pe teren şi cu profesori/doctoranzi ai facultăţii, 

participă la activităţi de promovare a facultăţii sau optează pentru practica peste vară în localitatea 

de provenienţă. Studenţii de la Resurse Umane sunt încurajaţi să îşi găsească oportunităţi de 

practică în companii mari şi mijlocii care au departamente mai mari de Resurse Umane și în 

companii de recrutare și headhunting, unde ei pot dobândi și pune în practică abilităţi necesare 

domeniului lor de activitate. De menționat și că studenții de la o specializare pot opta și pentru a 

efectua stagiul de practică în cadrul ofertelor disponibile celorlalte specializări, în cazul în care vor 

să își lărgeasca orizontul de cunoaștere și să se familiarizeze mai larg și mai cuprinzător cu piaţa 

forţei de muncă şi necesitățile acesteia în ceea ce priveşte studenții facultăţii noastre. În cadrul 

Departamentului de Asistență Socială, stagiile de practică sunt obligatorii în cei trei ani de studiu, 

inclusiv în anul terminal (al III-lea).  

 

http://practica.sas.unibuc.ro/


 
Adaptarea practicii la contextul măsurilor impuse de pandemia de Covid 19: 

Ca și celelalte tipuri de activități didactice, și practica a trebuit adaptată la măsurile și 

restricțiile cerute de efortul general de combatere a pandemiei de covid-19. Atât la departamentul 

de Sociologie și la cel de Asistența Socială există un număr semnificativ de parteneriate cu 

organizații publice, private sau de tip ONG cu care s-a putut discuta organizarea unor stagii de 

practică adaptate situației pandemice (centrate în primul rând pe activități online și familiarizarea 

studenților cu specificul respectivelor organizații prin întâlniri pe platforme video etc.).  

Cadrele didactice au fost încurajate să contribuie la activitățile de practică prin dezvoltarea 

de microproiecte adecvate situației, centrate pe interacțiuni și metode accesibile online. De 

asemenea, cel două departamente au suplinit necesarul de locuri de practică prin coordonarea unor 

proiecte individuale de cercetare online ale studenților. Spre deosebire de semestrul II al anului 

trecut, în anul universitar 2020-2021, în semestrul II, datorită programului de vaccinare împotriva 

virusului Sars Cov II, unele instituții publice sau private au făcut posibil accesul studenților pentru 

efectuarea stagiilor practice. 

Predarea şi învăţarea - master 

Observațiile de mai sus privind adaptarea activității didactice la contextul pandemiei 

de covid-19 sunt valabile și pentru nivelul master. 

Predarea şi învăţarea se realizează de către cadre didactice titulare şi asociate pe baza 

programelor analitice acreditate. Acestea conţin cursuri aplicative, în funcţie de domeniul studiat. 

Pentru fiecare disciplină cuprinsă în planul de învăţământ există manuale tipărite aflate la 

dispoziţia studenţilor, care sunt reevaluate anual. 

Fiecare profesor titular de curs publică înaintea începerii anului universitar programa 

tematică a cursului, obiectivele urmărite, bibliografia necesară precum şi modalitatea de evaluare. 

Se folosesc în predare mijloace moderne video-tehnice ce asigură eficienţă dialogului şi relaţiei de 

comunicare  profesor – student.  

Există o preocupare constantă pentru calitatea dezbaterilor, iar întregul proces de predare-

învăţare este direcţionat atât spre dobândirea unor competenţe profesionale performante, cât şi 

deprinderilor de cercetare specifică domeniului ales. Modalităţile de predare sunt interactive şi 

încurajează participarea activă a studenţilor pe parcursul cursului. 

 

Îndrumarea dizertaţiei 

Alegerea temei de disertaţie se realizează pe baza consultărilor cu profesorul coordonator, 

în funcţie de importanţa şi relevanţa acesteia pentru programul de studii de master urmat, în funcţie 

de competenţa studentului în domeniul respectiv, precum şi în funcţie de interesul general al 

facultăţii pentru anumite teme de cercetare. Multe teme de cercetare alese reprezintă parte 



 
integrativă a întregului program de cercetare al facultăţii. Fiecare profesor şi asistent de curs 

acordă săptămânal consultanţă în vederea elaborării disertaţiei, ore prevăzute în orarul fiecărui 

cadru didactic care predă la programul respectiv, aceştia având un număr limitat de lucrări de 

disertaţie de coordonat, maximum cincispreze lucrări. Disertația trebuie să cuprindă, pe lângă 

evidenţierea tendinţelor recente în domeniul respectiv, şi un aport personal din partea studentului.   

 

Integrarea cu cercetarea 

Programele de master sunt orientate şi spre cercetare. Pe lângă formarea profesională, se 

are în vedere şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare ale studenţilor, prin încurajarea şi implicarea 

acestora în diverse proiecte de cercetare derulate de Facultate. Pentru majoritatea cursurilor predate 

se solicită ca formă de evaluare finală dezvoltarea şi susţinerea anumitor cercetări calitative. Există 

o politică din partea facultăţii de a implica sistematic studenţi în activităţile de cercetare.  

 

Pregătirea doctoranzilor 

Programul de pregătire se realizează pe două coordonate: 

1. pregătirea generală a doctorandului;  

2. pregătirea individuală.   

În anul universitar 2020-2021 am avut 24 de conducători de doctorat în domeniul 

Sociologie. 

Pentru candidaţii admişi care au terminat studii de licenţă în alte domenii au fost organizate 

cursuri de recuperare pentru discipline fundamentale în domeniul sociologiei. Pe lângă programul 

doctoral comun, fiecărui doctorand admis i se întocmeşte un plan de studii alcătuit din referate şi 

examene pe care acesta le va susţine în perioada de timp prevăzută iniţial. Programa de doctorat 

prevede elaborarea a 3 referate ştiinţifice axate pe problematica tezei de doctorat, cu schiţarea 

planului tezei de doctorat. Au loc, în cadrul Facultăţii, consultări şi întâlniri periodice moderate de 

cadrele didactice, realizarea şi prezentarea  anumitor cercetări, dezbateri pe diverse tematici în 

funcţie de specificul facultăţii şi a domeniului de studiu.  

Programul de pregătire generală are drept scop organizarea studiului de documentare 

aprofundată în disciplina de specialitate şi în cele înrudite acesteia, lărgirea orizontului ştiinţific şi 

cultural al doctorandului, familiarizarea acestuia cu elementele principale de organizare a muncii şi 

de integrare într-un colectiv ştiinţific, şi prevede, după caz, prin decizia instituţiei/organizaţiei cu 

activitate de doctorat, frecventarea unor cursuri aprofundate la specialitate, la istoria şi 

metodologia domeniului profesat, la limba străină şi la informatică.  

Programul de pregătire individuală a doctoranzilor cuprinde pregătirea generală, însuşirea 

metodologiei cercetărilor ştiinţifice, precum şi elaborarea tezei de doctorat. Anual, doctorandul 

prezintă în faţa unei comisii de specialitate un raport referitor la realizarea programului individual 



 
de lucru. Pentru fiecare doctorand se întocmeşte un proces-verbal al susţinerii examenului, semnat 

de membrii comisiei de examinare şi aprobat de conducerea facultăţii.   

 

Integrarea cu cercetarea 

Studenţii admişi la Şcoala Doctorală sunt implicaţi atât în programele de cercetare 

dezvoltate de facultate cât şi în activităţile de predare a anumitor cursuri şi seminarii. Pentru tezele 

de doctorat, Facultatea propune teme axate pe soluţionarea problematicilor de interes ştiinţific 

precum şi de interes naţional. Activitatea de cercetare a doctoranzilor se realizează în mod frecvent 

pe bază de granturi dar şi pe baza unor parteneriate la nivel naţional şi internaţional. 

Doctoranzii care au susținut seminarii în semestrul al doilea al anului 2020-2021 au 

desfășurat activitatea didactică specifică în mediul on-line. De asemenea, participarea la activități 

de cercetare a favorizat activitățile, abordările de cercetare și subiectele care puteau fi rezolvate 

prioritar online. 

 

III.2.Rezultatele învăţării 

Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților este una din prioritățile Facultății de 

Sociologie și Asistență Socială. Pentru a realiza acest lucru, facultatea derulează în mod curent 

activități pentru dezvoltarea și urmărirea carierei absolvenților, printre care amintim: 

- Organizarea evenimentelor cu potențiali angajatori 

- Practica de specialitate cu parteneri din mediul public și din mediul privat, care au și 

calitatea de potențiali angajatori 

- Desfășurarea internship-ului pentru masteranzii din anul II cu parteneri din mediul public și 

din mediul privat, care au și calitatea de potențiali angajatori 

 

Facultatea a reușit să organizeze astfel de activități și în anul universitar 2020/2021, cu 

ajutorul partenerilor din mediul socio-economic și al organizațiilor cu care colaborăm în 

organizarea programelor de masterat. Întâlnirile și evenimentele de acest tip s-au organizat online, 

facultatea subliniind importanța medierii legăturii dintre studenți și organizații relevante pentru 

profesiile pentru care îi pregătim.  

 

Evaluarea cadrelor didactice și evaluarea cursurilor de către studenţi 

O componentă distinctă, majoră a procesului de management al calităţii a fost cea de 

evaluare anuală a cadrelor didactice, componentă dezvoltată sub forma unui pachet de evaluare 

complex (autoevaluare, evaluare colegială, evaluare din partea şefilor, evaluare de către studenţi a 

cadrelor didactice). Rezultatele obţinute sunt comunicate catedrelor şi consiliului facultăţii şi se 

analizează individual. Aceste analize sunt luate în seamă la evaluarea finală a cadrului didactic.  



 
Cadrele didactice se autoevaluează periodic în conformitate cu criteriile didactice şi 

ştiinţifice de performanţă discutate în şedinţa de catedră şi în şedinţele Consiliului Facultăţii. 

Evaluarea se referă în mod distinct la predare, cercetare, implicare în activităţile Departamentului 

sau Facultăţii, coordonarea proiectelor de cercetare şi difuzarea  rezultatelor lor. Cadrele didactice 

au fost evaluate de către studenţi la sfârșitul fiecărui semestru pe baza unui  chestionar de 

evaluare a cursurilor şi seminariilor aplicat online. Studenţii au completat online aceste 

formulare standardizate, aprobate de  Consiliul Facultăţii,  prelucrate apoi statistic înainte de a fi 

folosite în evaluare.  

Datele obţinute, la o primă vedere, au oferit o imagine pozitivă asupra evaluării studenţilor 

cu privire la cursurile/seminariile din facultate. Dimensiunile evaluării au fost: 

structurarea/organizarea cursului/seminarului, claritatea explicaţiilor, noutatea şi logica 

informaţiei, formele de comunicare dintre student şi profesor. Chestionarele şi interviurile de 

evaluare nu au conţinut judecăţi globale, ci constatarea unor stări de fapt, a unor situaţii concrete. 

Sunt utilizați indicatori de calitate ai procesului educaţional, vizând calitatea cursurilor (tipul de 

curs, gradul de aplicabilitate al acestuia, ponderea manualelor,  tipul de evaluare etc), calitatea 

direcţiilor de studii şi a planurilor de învăţământ (ponderea cursurilor teoretice şi a celor 

aplicative), numărul laboratoarelor tematice, ponderea cadrelor didactice specializate (numărul de 

publicaţii în domeniu, doctorat şi cercetări în domeniu etc), elemente utilizate încă din anul 2010. 

 

După analiza datelor se poate constata faptul că punctele forte ale facultăţii noastre, în 

viziunea studenţilor, sunt comunicarea bună dintre profesori şi studenţi, noutatea şi semnificaţia 

practică a informaţiei . 

Evaluările profesorilor de către studenți se desfășoară online la noi în facultate de un 

număr considerabil de ani, așa că sistemul a fost cât se poate de adaptat condițiilor de 

pandemie. S-a putut observa chiar o participare mai bună a studenților la evaluare în 

contextul activității didactice online. 

Pentru viitor, conducerea facultăţii are în vedere menţinerea evaluării online a cadrelor 

didactice de către studenţi, sistem care a fost folosit cu succes la ambele departamente, încă 

dinainte de contextul pandemic actual  

Fiecare cadru didactic este evaluat periodic în mod formativ şi confidenţial de către decan 

împreună cu directorul de departament în funcţie de anumite criterii legate de eficienţă în 

activităţile de predare, cercetare, implicare în activităţile catedrei precum şi difuzarea ştiinţei şi 

culturii în general.  

 

 

 

 

 



 
Evaluarea studenţilor 

Evaluarea studenţilor- program licenţă  

În anul universitar 2020-2021, predarea și evaluarea au avut loc online, în contextul 

cunoscut al eforturilor Universității de a reduce riscul răspândirii noului coronavirus în 

comunitatea universitară. 

Evaluarea studenţilor a rămas însă fidelă acelorași principii implementate de facultatea 

noastră până acum: este echitabilă, corectă şi fiabilă, iar drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt 

reglementate şi făcute publice în Consiliul profesoral. Evaluarea studenţilor se face după criterii 

anunţate la începutul cursului, şi menţionate în programă, care descriu performanţa caracteristică 

pentru fiecare notă de trecere. Criteriile de admitere în examen, modul de calcul al mediei de 

examen şi informaţiile privitoare la reexaminare sunt anunţate, de asemena, de la începutul 

cursului. Obiectivele examenului sunt diferenţiate după cunoştinţe, înţelegere şi competenţe, iar 

obiectivul evaluării este recunoaşterea realizărilor proprii ale studentului. Formele, metodele şi 

tehnicile de evaluare satisfac la un nivel corespunzător condiţiile de testare validă, fidelă şi 

obiectivă a rezultatelor profesionale ale studenţilor. Formele de evaluare practicate în facultatea 

noastră sunt: evaluare punctuală pe parcursul semestrului/anului, prin referate, prezentări, 

participări la dezbateri, colocvii /examene, evaluare formativă prin intermediul unor teste, evaluare 

continuă  prin note de seminar, evaluare finală complexă prin media a trei note, cu ponderi diferite 

(examen, seminar, proiect). 

Facultatea are mecanisme oficiale prin care se asigură cerinţa ca standardele şi criteriile 

pentru evaluarea studenţilor să fie aplicate constant şi echitabil. Obiectivele examenelor cuprind 

recunoaşterea atingerii unor standarde minimale şi sunt diferenţiate după cunoştinţe, înţelegere şi 

competenţe, în funcţie de disciplina la care se face evaluarea. Evaluarea la specializările de licenţă 

este punctuală, prin examene într-o proporţie de cel puţin 50% din numărul total al formelor de 

evaluare (conform standardelor ARACIS). La anumite discipline, evaluarea se face prin note de 

seminar, la care se adaugă şi dialogul final. În acelaşi timp, există discipline la care evaluările sunt 

de tip feedback, prin corecţii succesive care se regăsesc în nota finală. 

Evaluarea finală a studiilor de licenţă s-a derulat de asemenea online în anul universitar 

2020-2021.  

Din cauza pandemiei au fost impuse măsuri de siguranță și securitate prin păstrarea 

distanței sociale, motiv pentru care Cosiliul FSAS a luat hotărârea susținerii online a examenelor 

finale de către studenți. Examenul de licență în iunie 2021 a fost susţinut online de către student în 

faţa unei comisii de specialitate, alcătuită din profesori universitari şi specialişti recunoscuţi în 

domeniu, fiind elimintă proba scrisă. Comisia de specialitate se întrunește în facultate și evaluează 

online studentul, respectând măsurile legale în vigoare, de protecție și siguranță socială și 

medicală. Atât la Departamentul de Sociologie, cât și la Departamentul de Asistență Socială, 

finalizarea studiilor s-a realizat prin susținerea unei singure probe, oral, online, a lucrării de licență. 

În acest sens, a fost realizată o Procedură-cadru privind finalizarea studiilor și doar acolo unde 

situația nu permitea, studenții sunt prezenți fizic în facultate în fața Comisiei de evaluare, cu 

respectarea măsurilor de distanțare socială.  



 
Forma de evaluare finală a fost adusă la cunoştinţa studenţilor în timp util, respectând 

legislaţia în vigoare, iar informarea acestora s-a realizat atât online, pe site-ul facultăţii, cât şi la 

avizierele proprii.  

Susţinerea lucrării de absolvire a avut loc online (Google meet) și precedată de obținerea 

online a unui raport de verificare a lucrării, prin programe specifice de detectare a plagiatului, sau 

de verificarea lucrării sub acest aspect de către profesorul coordonator. Înscrierea la examenul final 

s-a realizat online, fiind încurajat acest demeres pentru a păstra condițiile de siguranță și distanță 

socială impuse de pandemia SARS-COV 2.  

 

Evaluarea studenţilor -programe masterat 

Evaluarea studenţilor masteranzi se realizează după criterii fixate de comun acord în 

departament, în mod echitabil, în funcţie de criterii obiective, comunicate din timp studenţilor. Se 

utilizează atât modalitatea scrisă cât şi orală, prin susţinerea/prezentarea anumitor lucrări realizate 

pe parcusul desfăşurării procesului de predare-învăţare. Există prevederi care reglementează 

situaţia abaterilor de la modalităţile obiective de desfăşurare a examenelor/evaluărilor, atunci când 

este cazul. Studentul este format şi evaluat calitativ, prin munca de cercetare independentă, 

orientată spre anumite tematici specifice masterului urmat. Se urmăreşte evaluarea nu doar a 

cunoştinţelor însuşite, ci şi a realizărilor şi competenţelor proprii în domeniul respectiv. Ponderea 

punctajului obţinut de masteranzi la activităţile de seminar în nota finală variază până la 50% . 

Evaluarea finală a studiilor de masterat în anul universitar 2020-2021 s-a bazat pe 

susţinerea orală a lucrării de disertaţie, care a inclus obligatoriu și prezentarea unui raport de 

verificare a lucrării prin programe specifice de detectare a plagiatului, studenţii neputându-se 

înscrie la examen dacă nu prezentau acest raport. Din cauza pandemiei generată de virusul SARS-

COV II au fost impuse măsuri de siguranță și securitate prin păstrarea distanței sociale, întreaga 

activitate didactică desfășurându-se online.  

Atât la Departamentul de Sociologie, cât și la Departamentul de Asistență Socială, 

finalizarea studiilor de masterat s-a realizat prin susținerea orală, online, a lucrării de disertație, 

conform Procedurii - cadru de  susținere on-line a examenelor finale de către studenți în perioada 

de alertă din cauza pandemiei. Comisiile de specialitate s-au întrunit fizic în facultate și au evaluat 

online studenții, respectând măsurile legale în vigoare, de protecție și siguranță socială și medicală 

impuse pe perioada de alertă.   

 

Absolvirea şi acordarea diplomei în cadrul programelor derulate de facultatea noastră 

  

Absolvirea şi acordarea diplomei de licenţă: 

Structura şi conţinutul examenului de licenţă corespund profilului şi listei disciplinelor 

fundamentale şi de specialitate.  

Absolvenţii ciclului de studii de licență au primit diploma de licenţă pe baza examenului 

oral, de evaluare a lucrării de licenţă. Examenul de licenţă a fost promovat în condiţiile în care  



 
absolventul a obţinut minimum nota 6. S-a urmărit îndrumarea studenţilor pentru realizarea unor 

lucrări/proiecte de licenţă care să fie apoi integrate în proiectele de cercetare viitoare ale 

absolvenţilor. Lucrările de licenţă trebuie să respect standardele academice: temă de cercetare 

relevantă pentru domeniu, cu impact în realitatea socială, acurateţe în redactare, aspecte teoretice 

fundamentale pentru analiza socialului, ipoteze de lucru şi instrumente de cercetare adecvate 

domeniului, utilizarea corectă a aparatului critic, bibliografie actualizată şi adecvată temei şi 

domeniului. O atenție deosebită este acordată respectării normelor de etică și integritate 

academică. 

 

Absolvirea şi acordarea diplomei - master: 

La terminarea studiilor se organizează un examen de absolvire obiectiv, echitabil şi 

transparent, cu un grad de dificultate care însumează standardele de performanță practicate de 

Facultate. 

Din cauza pandemiei de coronavirus Consiliul FSAS a luat hotărârea susținerii online a 

examenlor finale de către studenții masteranzi. Comisia de specialitate pentru examenul de 

disertație se întrunește fizic în facultate și evaluează online studentul, respectând măsurile legale în 

vigoare impuse de situația de alertă, de protecție și siguranță socială și medicală.  

 Diplomele sunt acordate studenţilor care au susţinut şi promovat examenul final. Pentru 

studenții cu performanțe deosebite există posibilitatea continuării cercetărilor la nivel doctoral, 

desigur, dacă vor aborda cu succes examenul de amitere la școala doctorală. 

 

Absolvirea și acordarea diplomei de doctor în Sociologie: 

Principalii pași necesari absolvirii Studiilor doctorale de sociologie constau în : 

Susținerea examenelor și referatelor științifice pe parcursul pregătirii doctorale; 

Depunerea tezei finalizate la Secretariatul Școlii Doctorale, însoțită de actele necesare conform 

legii si de testul antiplagiat. 

Presusținerea tezei de doctorat în fața comisiei de sprijin; 

Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de conducerea şcolii 

doctorale şi aprobată de către Rector; 

Stabilirea datei susținerii publice a tezei și anunțarea publică a evenimentului; 

Cele mai multe referate, examene și presusțineri s-au desfășurat în anul 2020-2021 online, pe 

Google meet; 

De asemenea, cele mai multe susțineri de doctorat din 2020-2021 s-au desfășurat online, existând o 

procedură stabilită de Universitate pentru aceasta.  

 

III.3.Activitatea de cercetare ştiinţifică 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială urmărește consolidarea unei activități de cercetare cu 

rezultate semnificative la nivel european și global și cu vizibilitate și impact atât în comunitatea 

academică precum și în politici publice și viața socială în general. 



 
Principalele obiective ale activității de cercetare sunt: 

1. Susținerea cercetării și performanțelor individuale și de echipă ale cadrelor didactice și 

doctoranzilor; 

2. Consolidarea comunității academice a cercetătorilor și a integrării cercetării din Facultate 

în structurile mai largi ale Universității (ICUB, ISDS) și în fluxul european și global de cercetare; 

3. Integrarea cercetării cu activitățile didactice și susținerea învățării prin cercetare. 

4. Sporirea relevanței și impactului cercetării în viața publică, consolidând astfel reputația 

Facultății și Universității. 

  

 

Susținerea performanțelor individuale în cercetare 

Motivarea performanței în cercetare în cadrul FSAS se bazează pe valorile autonomiei, colaborării, 

diversității și recunoașterii performanțelor individuale în cercetare. Astfel, Facultatea include 

metrici privind performanța în cercetare în procesele de evaluare, precum evaluarea anuală a 

cadrelor didactice, concursul pentru acordarea gradației de merit, raportul anual de auto-evaluare al 

Facultății.  

De asemenea, în fiecare an Facultatea sprijină participarea cadrelor didactice la conferințe 

științifice internaționale din resursele financiare proprii. Observăm în graficul evoluției rezultatelor 

cercetării 2014-2021 o îmbunătățire pronunțată în comunicarea publică a rezultatelor cercetării, 

atât prin conferințe internaționale organizate în țară cât și prin conferințe internaționale organizate 

în străinătate. Astfel în 2021 Facultatea a finanțat din fonduri proprii 5 cadre didactice pentru 

participarea la conferințe, mai ales online (EUR 1690), față de 7 cadre didactice (EUR 5064) în 

2020, 25 de cadre didactice participante la conferințe (EUR 23,780) în 2019, 21 de cadre didactice 

(EUR 22,867) în 2018 și 25 de cadre didactice, (EUR 26,037) în 2017. 



 
Principalele rezultate științifice obținute de cadrele didactice asociate și titulare (un grafic relevant 

în acest sens se găsește în secțiunea V.2.): Articole indexate ISI: 29 (o creștere semnificativă față 

de anii antreiori); Articole indexate BDI: 22; Cărți de autor și în colaborare 7; Coordonarea unor 

volume: 5; Capitole în volume coordonate: 18; Articole publicate în volume ISI Proceedings: 2; 

Participări la conferințe internaționale: 92 (de asemenea, o creștere semnificativă față de anii 

anteriori); Coordonarea proiectelor de cercetare: 7. 

La acestea se adaugă activitatea de cercetare a doctoranzilor Școlii doctorale de sociologie, 

sintetizată aici: https://bit.ly/cercetare-doctoranzi-2021  

Consolidarea comunității cercetătorilor și integrarea în structuri mai largi 

Comunitatea de cercetare la nivelul Facultății este susținută prin activitatea curentă a 

departamentelor și școlii doctorale în sociologie.  

În 2021 Facultatea a re-depus dosarul de înființare a studiilor doctorale în asistență socială, 

conform criteriilor ARACIS actualizate, proces care este încă în desfășurare. 

De asemenea, în 2021 s-a finalizat evaluarea ARACIS și reacreditarea Școlii doctorale de 

sociologie. 

Informarea colegială privind evenimentele de cercetare se realizează prin pagina de știri de pe site-

ul facultății (https://sas.unibuc.ro/stiri), prin pagina Facebook a facultății 

(https://www.facebook.com/sas.unibuc/)  și prin grupul de discuții Facebook al școlii doctorale 

(https://www.facebook.com/groups/SociologyDoctoralSchool).  

Privind integrarea cu structurile Universității, FSAS susține activitatea de cercetare a Secțiunii de 

științe sociale a ICUB, prin găzduirea evenimentelor științifice și prin promovarea acestora în 

rândurile comunității sale academice, precum și prin participarea cadrelor didactice în procesul de 

evaluare a aplicațiilor ICUB.  

De asemenea, conducători de doctorat din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență 

Socială s-au implicat în activitatea școlii doctorale ISDS - Interdisciplinary School of Doctoral 

Studies prin consolidarea a trei din cele patru grupuri interdisciplinare de cercetare (Mind, 

Language and Cognition; Complex Systems; Higher Education Studies), și prin participarea la 

Conferințele ISDS, contribuind astfel la promovarea interdisciplinarității la nivelul UB 

(https://isds.unibuc.ro/interdisciplinary-research-training-groups/interdisciplinary-research-training-groups/). 

Integrarea cu fluxurile europene și globale este realizată prin vizibilitatea cercetării, prin activitatea 

revistelor științifice ale Facultătii, prin colaborarea cu cercetători invitați și prin organizarea 

https://bit.ly/cercetare-doctoranzi-2021
https://sas.unibuc.ro/stiri)
https://www.facebook.com/sas.unibuc/
https://www.facebook.com/groups/SociologyDoctoralSchool
https://isds.unibuc.ro/interdisciplinary-research-training-groups/interdisciplinary-research-training-groups/


 
conferințelor internaționale. Facultatea susține patru publicații științifice indexate BDI

1
, dintre care 

două reviste găzduite pe platforme internaționale, o revistă publicată la Polirom și o revistă open 

access găzduită local. Revistele sunt destinate comunității internaționale și organizează numere 

tematice cu editori internaționali, nefiind limitate la comunitatea facultății. 

În 2021 FSAS a găzduit lectori invitați  în diverse prelegeri, inclusiv: Michael G. Flaherty (Eckerd 

College), Florin Bondar (PhD., Researcher and Consultant), Dr. Gelu Duminică (Asociația pentru 

dezvoltare comunitară “Împreună”) Bogdan Hrib (PhD., Editura Tritonic), James M Jasper, (City 

University of New York, CUNI) Elizabeth Lightfoot (University of Minessotta), Denis Nichita 

(University of Bucharest), Victor Roxana Oana Rotaru (Asociația ROR), Solomon (ETH Zurich). 

Vizibilitatea rezultatelor cercetării din facultate este sporită prin realizarea și actualizarea 

profilurilor științifice pentru cea mai mare parte a comunității didactice, pe platforme digitale. 

Astfel, 95% dintre cadrele didactice titulare au profiluri Google Scholar, 56% au profiluri 

Academia.edu și 78% au profiluri Research Gate (vezi Anexa Research Gate). 

În 2021 Facultatea a contribuit la organizarea a trei conferințe internaționale și o conferință cu 

profil local: 

• Social Work International Conference (SWIC) 2021, 5th Edition, Social Work Diversity: A 

Dialogue Among Professions. Enriching Solidarity in Unruly Times. Online/ Virtual Event, 28-29 

octombrie 2021. https://swicub.com/ 

• 10th European Conference for Social Work Research (ECSWR), Social Work Research: 

Contributing to Innovations in Practice and Social Development. Online,  5-7 mai 2021. University 

of Bucharest, Romania, Faculty of Sociology and Social Work & European Social Work 

Association, ESWRA. 

• Internationale conference Homicides within Family: Interdisciplinary perspectives. Online, 

24-25 noiembrie 2021. Organizatori: Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor 

(Institutul de Sociologie), Israel Observatory on Femicide, Societatea Română de Criminologie și 

Criminalistică, Facultatea de Sociologie si Asistență Socială (Universitatea București. 

https://www.insoc.ro/institut/conferinte.php 

• Conferința internă a Universității din București „Conceptualizări ale timpului în practica 

cercetării științifice. Dialoguri interdisciplinare”, 13-14 Mai 2021. 

Integrarea cercetării cu activitățile didactice 

                                                           
1
 European Journal of Probation (https://journals.sagepub.com/home/ejp), International Review of Social 

Research (https://content.sciendo.com/view/journals/irsr/irsr-overview.xml), Revista Română de Asistență Socială 

(http://www.revistadeasistentasociala.ro/) și Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology 

(http://compaso.eu/) 
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https://journals.sagepub.com/home/ejp
https://content.sciendo.com/view/journals/irsr/irsr-overview.xml
http://www.revistadeasistentasociala.ro/
http://compaso.eu/


 
Susținerea învățării prin cercetare este realizată prin îndrumarea proiectelor de cercetare 

studențească solicitate ca teme de curs, proiecte de diplomă, disertație și teze doctorale, precum și 

prin măsuri speciale de stimulare, precum: 

• Editarea Revistei de Sociologie Aplicată destinată publicării celor mai bune cercetări 

studențești. În anul 2021 a fost publicat un nou număr
2
 ; 

• Editarea versiunii în limba română a Global Dialogue, publicația de impact public a 

International Sociological Association: https://globaldialogue.isa-

sociology.org/languages/romanian  

• Implicarea doctoranzilor ca lectori în Seminarul de cercetare al Școlii doctorale de 

sociologie 

• Susținerea publicațiilor științifice pentru masteranzi
3
.  

Relevanța publică a cercetării 

Cadrele didactice ale Facultății de Sociologie și Asistență Socială sunt implicate în viața socială, 

inclusiv prin formularea de diagnoze și propunerea de politici publice ce reflectă activitatea lor de 

cercetare. Facultatea încurajează impactul public al cercetării.  

Membrii FSAS-UB au participat activ la inițiativele UB de dialog public pe teme de interes actual 

și științific, în inițiative precum „Doza de știință”, „Informat și vaccinat. Specialiștii UB, în dialog 

cu comunitatea” și Conferințele UB. 

Câteva exemple ale vizibilității și impactului cercetării din 2021 includ (vezi anexa pentru lista 

completă): 

• Buzducea, D.: Interviu acordat TVR – https://bit.ly/3JGIVpV 

• Dumitrache, S.D, Puterea vulnerabilității – Psihoterapia, o alegere responsabilă. Revista 

Psychologies mai 2021: https://bit.ly/3Hv4WpC 

• Hancean, M. G., iulie 2021. Dialog cu Adrian Hatos, Președintele Comisiei pentru știință, 

Inovație și Tehnologie a Senatului României (Parlamentul României). 

                                                           
2
 Numărul 21/2021: http://sociologieaplicata.ro/?p=484 

3
 De exemplu: Moga, Diana-Andreea. "Discuții informale despre situații morale. O analiză a discursurilor 

online despre eutanasie și sinucidere asistată”, „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXXII, nr. 1–2, p. 19–

38, Bucureşti, 2021; Obreja, D. M. (2021). Toward a multidimensional streaming: A thematic case study of two 

Twitch channels. New Media & Society, doi.org/10.1177/14614448211020692; Obreja, D. (2021). Which one to 

trust? Exploratory analysis on astrology, science and religiosity among students in Bucharest. Sociologie Românească, 

19(1), 117-133. 
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• Rughiniș, C., octombrie 2021: Interviu pentru ziarul suedez Dagens Nyheter pe tema 

ezitării față de vaccinarea COVID-19 în România 

• Rujoiu V., 24 noiembrie 2020 – interviu acordat Trinitas TV cu prilejul Zilei Internaţionale 

pentru Eliminarea  Violenţei împotriva Femeilor. : https://bit.ly/3zrh34r 

• Toth, C. : Trust deficit stalls vaccinations in Eastern Europe, driving new COVID surge, 

Publicatia POLITICO. https://politi.co/3qOLVI6 

III.4.Activitatea financiară a organizaţiei 
 Menţinerea unui buget echilibrat este o veritabilă performanță, în condiţiile în care în 

ultimii ani au existat creşteri salariale, ca urmare a legislaţiei din domeniu, iar anii 2019/2020 și 

2020/2021 au fost ani de pandemie. 

 

IV.Managementul calităţii  

IV.1.Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 
În anexa 1 sunt disponibile linkuri către regulamentele interne şi formularele în baza cărora se 

realizează evaluarea cadrelor didactice (evaluare periodică, evaluare colegială, evaluare de către 

studenţi, evaluare în vederea acordării gradaţiilor de merit) şi a personalului administrativ. 

La nivelul consiliului facultăţii şi sub directa conducere a Decanului funcţionează Comisia 

de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, care realizează anual raportul de autoevaluare pentru anul 

universitar anterior. 

Pe lângă evaluare, cadrele didactice sunt solicitate să predea rapoarte privind realizările şi 

publicaţiile ştiinţifice de câte ori este nevoie din raţiuni obiective: solicitări ale Rectoratului legate 

de diferite clasamente internaţionale, concursuri, participări la anumite comisii, participări în 

proiecte de cercetare, evaluarea unor programe de studii, a şcolii doctorale etc. În facultate avem o 

rată de răspuns foarte bună la astfel de solicitări şi actualizăm permanent situaţia privind activitatea 

colegilor noştri.  

În contextul activităților didactice online, profesorii au depus lunar un raport privind 

cursurile/seminariile susținute online și platforma folosită (Google Meet sau MS Teams), cu 

asigurarea respectării orarului afișat pe siteul facultății. 

Ședințele (de departament, consiliu de departament, consiliu facultate, birou de conducere, 

diferite grupuri de lucru) și procedurile de evaluare a cadrelor didactice au avut loc în 2020/2021 

de cele mai multe ori online.  
 

IV.2.Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 
În lunile martie şi aprilie se transmite din partea departamentelor către coordonatorii programelor 

de studii (de exemplu, coordonatorii masterelor, aceste programe fiind prin natura lor mai suple şi 

mai dinamice) solicitarea ca grupul de cadre didactice implicate într-un program de studiu să 

discute şi să transmită eventualele modificări (fără a se abate de la normele ARACIS) şi 

https://bit.ly/3zrh34r
https://politi.co/3qOLVI6


 
îmbunătăţiri pe careintenţionează să le aducă planului de învăţământ, dacă este cazul. Acestea pot 

surveni ca urmare a feed-backului de la studenţi, a unor situaţii obiective legate de cadre didactice 

sau a uor tendinţe manifestate pe piaţă, în profesie etc. 

De asemenea, în aceeaşi perioadă se solicită tuturor cadrelor didactice, inclusiv asociate, 

fişele disciplinelor pentru materiile predate, în vederea completării, actualizării bibliografiei etc. 

Solicitarea, trimiterea, dar și feed-back-ul pentru aceste documente în anul universitar de referință 

a avut loc on-line, cu rezultate foarte bune, gradul de digitalizare al interacțiunilor administrative 

fiind foarte ridicat în facultatea noastră și înainte de pandemie, cu atât mai mult acum. 

 

IV.3.Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 
La începutul fiecărui semestru cadrele didactice au obligaţia de a prezenta studenţilor un scurt 

material care explică programa cursului, bibliografia şi sistemul de notare (inclusiv modalitatea de 

măsurare și evaluare a efortului de pe parcursul semestrului – teme, intervenţii, prezenţe). Aceste 

informaţii sunt şi distribuite via email/grup online de către şefii de an/grupă în aşa fel încât să 

ajungă la întreaga formațiune de studiu. Profesorul nu mai poate schimba modalitatea de evaluare 

anunţată la începutul cursului, tocmai pentru că aceasta este o parte esenţială a proiectării 

didactice, dar şi pentru asigurarea obiectivităţii, transparenţei şi predictibilităţii manierei de 

evaluare. În cazul în care în primele două-trei săptămâni un cadru didactic nu aduce aceste 

elemente privind cursul şi evaluarea la cunoştinţa studenţilor, aceştia pot, prin reprezentanţii lor, să 

ridice problema la primul consiliu al Facultăţii, în vederea remedierii cât mai rapide a situaţiei. 

Regulile acestea sunt cu atât mai importante în contextul pandemiei și al educației online, lipsind 

posibilitatea interacțiunii față în față dintre cadrele didactice și grupele de studenți. 

În anul 2020/2021 s-a acordat o atenție deosebită comunicării către studenți pe mail și pe 

platformele folosite pentru cursuri online a cerințelor specifice fiecărui curs, ca și trimiterii de 

bibliografie, precizării condițiilor și termenelor de evaluare și notare, în contextul pandemiei de 

covid 19. 

 

IV.4.Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 
Punctul forte al evaluării prestaţiei cadrelor didactice este reprezentat de evaluarea online a 

cursurilor şi profesorilor de către studenţi. Date sumative ale acestei evaluări au fost prezentate în 

anul universitar 2020-2021 în consiliul facultăţii, după fiecare evaluare semestrială (anexa). 

 Platforma prin intermediul căreia se face evaluarea asigură anonimatul complet al 

evaluatorului. Procentul studenţilor care realizează evaluări ale cursurilor a crescut constant - 

mutarea cursurilor în mediul online ca urmare a eforturilor de reducere a riscurilor generate de 

pandemie pare a fi contribuit la creșterea interesului studenților pentru sistemul de evaluare a 

cursurilor, probabil și prin obișnuința cu lucrul online. 

Referitor la rezultatele evaluării, la acest link Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala 

- Evaluare cadre didactice (unibuc.ro) se găsesc graficele aferente anilor 2018-2019, 2019-2020 și 

2020-2021, ambele semestre, pentru a facilita și comparația. Rezultatele sunt vizibil foarte bune. 

Desigur, evaluarea este relativă la experienţa studenţilor cu propria facultate. O observaţie 

interesantă pe care ne-a prilejuit-o pe termen lung această evaluare este aceea că nota acordată la 

https://sas.unibuc.ro/evaluare-cadre-didactice
https://sas.unibuc.ro/evaluare-cadre-didactice


 
evaluare creşte corelat cu numărul de prezenţe la cursuri. Studenţii cu mai multe prezenţe 

evaluează cu note mai mari profesorii decât cei cu număr redus de prezenţe, ceea ce este o măsură 

pozitivă a calităţii actului didactic.  

 

IV.5. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
Facultatea noastră are cadre didactice cu experiență. În ultimii ani, angajări s-au făcut de la postul 

de lector în sus, la concursuri venind de fiecare dată candidați cu punctaje de cercetare mari și 

experiență didactică relevantă. De asemenea, antrenarea tinerilor doctoranzi în activitatea de 

susținere a seminariilor și laboratoarelor este o parte importantă a pregătirii acestora. Practic, pe 

lângă abilități de cercetare, ca urmare  a programului doctoral, aceștia capătă și experiență 

didactică.  

Faptul că evaluările cursurilor de către studenți se fac online în facultatea noastră deja de 

un număr semnificativ de ani oferă conducerii acces rapid la statisticile rezultate din acest proces 

de evaluare, în așa fel încât, dacă apar anumite disfuncționalități la un curs, ele pot fi discutate 

rapid cu cadrul didactic vizat de respectiva evaluare. Experiența ne arată că, în acest fel, 

problemele constatate se remediază rapid, chiar până la evaluarea următoare. 

Activitatea didactică desfășurată online a beneficiat deja de experiența anului anterior, atât 

pentru cadre didactice, cât și pentru studenți. Mai multe cadre didactice au participat la sesiunile de 

training organizate de Rectorat privind platforma Moodle a Universității, ca și utilizarea MS 

Teams încă din semestrul II al anului 2019/2020, unele continuate în anul universitar de referință. 

În paralel cu activitatea didactică, a existat pe parcursul anului un efort constant al 

profesorilor noștri de a îmbunătăți activitatea de cercetare-publicare, în special prin continuarea 

tendinței deja constatate de câțiva ani, de orientare spre publicații bine cotate (în special indexate 

WoS). Am avut în anul de referință rezultate foarte bune în acest sens, după cum s-a prezentat 

deja. Pandemia nu a afectat performanța în cercetare/publicare a colegilor noștri. 

 

 

IV.6. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
Facultatea dispune de o bibliotecă performantă şi modernă în sediul din Bd. Schitu Măgureanu. De 

asemenea, sub îndrumarea profesorilor şi asistenţilor se utilizează în mod curent pentru 

documentare resursele online - în ambele clădiri există internet wireless inclusiv pentru studenţi. În 

măsura în care un anumit material solicitat în bibliografie este mai greu de găsit profesorul îl pune 

la dispoziţia cursanţilor. 

 În al doilea semestru, având în vedere trecerea la activitatea online, am avut de câștigat din 

faptul că în facultate există, atât printre profesori, cât și printre studenți, o reală cultură a 

digitalizării. Comunicarea regulată cu grupele de curs și seminar pe mail, prin intermediul 

blogurilor, grupurilor de internet, chiar al rețelelor sociale online, trimiterea de materiale didactice 

și suporturi de curs, utilizarea online a unor platforme relevante sau softuri pentru anumite 

activități de seminar au fost întotdeauna prezente în procesul de învățământ specific instituției 

noastre. Încă de la început au fost foarte utile o serie de resurse puse la dispoziție de facultate și de 



 
universitate: adresele @sas.unibuc.ro, adresele instituționale @unibuc.ro, accesul extins la MS 

Teams și Google Meet prin acestea din urmă.  

 

IV.7.Baza de date actualizată periodic privind asigurarea internă a calităţii 
La nivelul Decanatului şi secretariatului sunt păstrate şi arhivate în format electronic şi, dacă este 

cazul, şi pe suport de hârtie, dosare de acreditare/evaluare, proceduri, fişe de autoecaluare ale 

cadrelor didactice şi administrative, procese verbale ale şedinţelor de consiliu, pachete de 

documente privind programele şi planurile de învăţământ, rezultatele evaluărilor şi orice alte 

documente relevante pentru asigurarea internă a calităţii. Se asigură astfel o trasabilitate foarte 

bună a acestor procese. 

 

IV.8.Transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de 

studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite 

Programele oferite, planurile de învăţământ, fişele disciplinelor, toate informaţiile privind 

admiterea sunt prezentate pe siteul facultăţii. De asemenea, oferta educaţionalăa noastră este 

promovată şi prin intermediul foarte activei noastre pagini de facebook în aşa fel încât informaţia 

să fie cât mai clară şi să ajungă la toţi cei interesaţi. 

 

IV.9.Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a fost deja prezentată în tabelul de la începutul acestui 

raport. Ea este coordonată de Decan, a fost revizuită la începutul mandatului actualului Consiliu și 

cuprinde cadre didactice, personal administrativ și studenți cu experiență în redacarea raportului de 

calitate. Diana Ghica este reprezentanta studenților în Comisia de evaluare și asigurare a calității. 

 

IV.10. Asigurarea externă a calităţii  

FSAS a respectat întotdeauna termenele de solicitare a evaluării programelor sale de către 

ARACIS. La sfârşitul lui 2018 s-a realizat înscrierea calificărilor oferite de programele noastre în 

RNCIS iar în 2019 au fost evaluate de către ARACIS domeniile de masterat din facultatea noastră.  

În cursul anului 2018-2019 a fost acreditată specializarea Sociologie în limba engleză, fiind scoase 

locuri la admitere pentru prima data în iulie 2019.  

În vara lui 2020 a avut loc evaluarea periodică a programelor de licență Sociologie, Asistență 

Socială, Antropologie. Vizitele ARACIS s-au desfășurat on-line, conform procedurilor în vigoare 

pentru contextul pandemic.  În anul universitar 2020/2021 a avut loc și evaluarea periodica a 

programului nostru de licență în Resurse Umane, ca parte a evaluării periodice instituționale a 

programelor de licență de la UB și a fost pregătită evaluarea Școlii doctorale de Sociologie pentru 

anul universitar 2021/2022. 

 



 

V. Analize interne şi comparative 

V.1.Analiza SWOT  

 

Puncte tari 

Cultura organizațională stabilă a performanței în cercetare. 

Orientarea cercetării individuale spre publicații indexate WoS și 

din fluxul științific principal. 

Participare crescută la conferințe. 

Consolidarea rețelelor internaționale prin conferințe de 

anvergură și cercetători invitați (online). 

Interes ridicat din partea candidaților la admitere pentru 

facultatea noastră (inclusiv în pandemie). 

Cea mai mare facultate de sociologie din ţară (atât ca număr de 

studenți, cât și ca număr de cadre didactice) şi una dintre cele 

mai mari facultăţi din Universitate. 

Brand cunoscut şi bine poziţionat pe piaţa de profil. 

Atmosferă colegială foarte bună în facultate; comunicare foarte 

bună cu studenţii. 

Oferta educațională acoperă toate nivelurile de învățământ.  

Programele de master sunt conectate la mediul profesional 

specific. 

Vizibilitate foarte bună a cadrelor didactice cu rezultate 

performante în cercetare.  

Editarea a patru reviste indexate BDI. 

Specificul sociologiei și al asistenței sociale încurajează 

abordările inter-disciplinare, fapt ce permite o integrare ușoară a 

absolvenților altor domenii de specializare (comunicare, 

administrație, istorie, drept, psihologie etc.) la programele de 

master, doctorat sau post-doctorale. 

O mare parte dintre cadrele profesorale au interacțiuni constante 

cu mass-media, cu mediul de afaceri, cu sectorul ONG, cu 

instituţii publice. 

În contextul pandemiei: 

Grad bun de instituționalizare a  digitalizării, atât la profesori, 

cât și la studenți, ceea ce a permis cu succes convertirea 

activităților față în față în activități on line. 

 

Puncte slabe 

Acces redus la proiecte de cercetare finanțate extern 

sau instituțional, fragmentarea cercetării prin proiecte 

individuale de mai mică anvergură. 

Competiție pentru timp între activități didactice, de 

cercetare și administrative/comunitare. 

Oportunități interne reduse de cercetare postdoctorală  

din cauza resurselor limitate. 

Dificultățile de administrare a proiectelor de cercetare  

Pe măsură ce tot mai mulți colegi tineri și de vârstă 

mijlocie își ating obiectivele de carieră, există riscul 

unei oarecare reduceri producției științifice pe termen 

scurt. 

 

În contextul pandemiei: 

Anul 2020 a fost dificil pentru activitățile de 

cercetare, atât în ceea ce privește derularea 

cercetărilor empirice, cât și atragerea de finanțări sau 

organizarea de evenimente de prezentare a 

rezultatelor de cercetare. De asemenea, pentru 

practica studenților. 

 

 

 



 

 

Oportunități 

Colaborarea în consorții universitare și asociații profesionale. 

Noi parteneriate internaționale prin CIVIS. 

Participarea în competiții de proiecte de cercetare 

Creșterea interesului tinerilor pentru sociologie și recrutarea unor 

studenți pasionați de cercetare 

Colaborarea în consorții universitare și asociații profesionale 

Receptare excelentă în rândul potenţialilor studenţi a eforturilor 

de promovare a FSAS, inclusiv prin colaborarea facultății cu 

profesorii de liceu care predau sociologie si alte științe umaniste. 

În anul 2020/2021 acest model s-a dovedit a fi viabil și online. 

Implicarea studenților masteranzi și a doctoranzilor în proiectele 

de cercetare ale membrilor facultății. 
Prezența cadrelor didactice titulare și asociate în mediul 

economic și socio-politic real prin activitățile de cercetare și cele 

profesionale extracurriculare. 

În contextul pandemiei: 

Înscrierea online la admitere și conferințele internaționale 

derulate online au fost gestionate ca avantaje pentru facultatea 

noastră. 

Cursurile online au disponibilizat timp pentru activități de 

valorificare a rezultatelor cercetării (articole, conferințe online), 

pentru o parte a cadrelor didactice. 

 

 

Riscuri 

Menținerea finanțării reduse din bugetul național 

pentru educație și cercetare. Oportunități reduse de 

finanțare a proiectelor de cercetare. 

Lipsa comunicării științifice față în față. 
Activitatea de cercetare este factorul care contează 

aproape în totalitate pentru promovarea și vizibilitatea 

profesorilor, fapt ce poate duce pe termen lung la 

dificultăți de motivare a acestora în activitatea de 

predare. 

Generațiile de tineri/cohortele de absolvenți de 

bacalaureat sunt din ce în ce mai reduse numeric. 

Tot mai mulți tineri optează să studieze în alte țări, 

inclusiv online. 

 

În contextul pandemiei: 

Lipsa comunicării științifice față în față. 
Mediul economic si de afaceri a avut de suferit în 

urma pandemiei, inclusiv unii parteneri instituționali 

ai facultății reducând din activitate. 

Dificultatea implementării cercetărilor de teren din 

cauza restricțiilor privind covid 19. 

 

 

 
  

V.2. Dinamici relevante în raport cu anii precedenți 

Educație și programe de studii. Admitere 

Cifrele de școlarizare s-au păstrat și în anul de referință la valori ridicate. Numărul de candidați la 

admitere a fost de asemenea unul foarte mare. În anul 2020-2021 la programele de studii de licenţă 

oferite de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială au fost înmatriculaţi în anul I – 710 

studenți (343 pe locuri la buget și 367 pe locuri cu taxă), în 2019-2020 au fost înmatriculaţi în anul 

I -702 de studenţi (335 pe locuri de la buget  şi 367 pe locuri cu taxă), tendinţa fiind în continuare 

de creştere faţă de ultimii ani universitari.  



 
            La admitere se menține aceeași tendință: în 2020 au fost înscriși 1830 candidați, în 2019 au 

fost înscriși 1360 candidați; în 2018 au fost înscrişi 1497; în 2017 au fost înscrişi 1445, în 2016 au 

fost înscrişi 1345 candidați, 1484 candidați în 2015, 1025 candidați în 2014.  

De asemenea, numărul studenților admiși și înmatriculați pe locurile cu taxă se menține 

ridicat, cel mai mare din ultimii ani: în 2020 au fost inmatriculați 367 studenți, la fel ca în anul 

precedent; în 2019 au fost înmatriculați  367 studenți, în 2018 au fost înmatriculaţi 357 studenți, în 

2017 au fost înmatriculaţi 329; în 2016  au fost înmatriculați 304 studenți, în 2015 -306 studenți, 

aproape dublu comparativ cu 2014 când au fost înmatriculați 157 studenți. 

 

Cercetare științifică  

Evoluția rezultatelor cercetării realizate de cadrele didactice titulare și asociate FSAS 2014-2021 

 

Anul universitar de referință înregistrează cifre record la publicații indexate WoS (29) și participări 

la conferințe (92). Celelalte tipuri de publicații sunt în parametri normali. Practic, pandemia nu a 

afectat în mod deosebit activitatea de valorificare a rezultatelor de cercetare, ba chiar a potențat 

anumite categorii de rezultate. 
 

 

 

 



 
Management. Administrație. Financiar 

 

În ciuda pandemiei și a faptului că aceasta a grefat puternic economia și relațiile sociale, la 

capitolele management și administrație, resurse umane, financiar etc s-a menținut echilibrul 

obișnuit în facultatea noastră. Structurile de conducere și administrație funcționează pozitiv și 

predictibil. Comunitatea academică s-a adaptat ușor la programul de studiu online și la noul tip de 

resurse care au trebuit mobilizate. Din punct de vedere financiar facultatea a continuat o evoluție 

pozitivă, fiind constant pe primele locuri în Universitate la acest aspect.  

 

V.3.Analize comparative cu alte facultăți 

A.Domeniul Științelor sociale de la Universitatea din București ocupă un rang superior (tranșa 501-

520) rangului celui general al Universității (tranșa 1001-1200) în QS Global World Rankings 

2022. 

Sursa: University of Bucharest : Rankings, Fees & Courses Details | Top Universities 

 

 

 

https://www.topuniversities.com/universities/university-bucharest


 
B.Profilul ResearchGate al facultăților cu departamente de sociologie și asistență socială din 

România: 

Facultate, link Publicații Autori Membri 

Facultatea de sociologie și asistență 

socială, UB 

Departamentul de sociologie
 

https://bit.ly/3fIeD8x 

78 111 258 

Facultatea de sociologie și asistență 

socială, UB 

Departamentul de asistență socială
 

https://bit.ly/3FJ2oTL 

18 24 95 

Facultatea de filosofie și științe 

social-politice, UAIC 
41 66 20 

Facultatea de Sociologie și 

Asistență Socială, UBB
 

https://bit.ly/3tIzwZy 

128 218 54 

Departamentul de Științe Sociale și 

Comunicare, UTB
 

https://bit.ly/3qHfI6E 

15 28 316 

Facultatea de Științe Sociale și 

Umane, ULBS
 

https://bit.ly/3tHDQbt 

13 30 113 

Departamentul de Sociologie și 

Antropologie, UVT
 

https://bit.ly/3AixxMz 

2 4 108 

 

După cum putem observa din tabelul de mai sus, Facultatea de Sociologie si Asistență 

Socială are o amprentă puternică în comparație cu alte facultăți și departamente de profil din țară 

https://bit.ly/3fIeD8x
https://bit.ly/3FJ2oTL
https://bit.ly/3tIzwZy
https://bit.ly/3qHfI6E
https://bit.ly/3tHDQbt
https://bit.ly/3AixxMz


 
(comparabilă cu facultatea de profil din UBB Cluj), examinând platforma digitală ResearchGate 

(care are avantajul oferirii unui profil instituțional la nivel de departament / facultate, spre 

deosebire de Google Scholar sau Academia.edu). Intensificarea internaționalizării și o cultură 

stabilă a cercetării sunt principalele puncte tari ale facultății, de care sperăm să beneficiem în 

contextul consolidării consorțiului CIVIS. Principalele riscuri țin de posibila perpetuare a 

subfinanțării cercetării și a lipsei de competiții științifice la nivel național. 

 

VI. Concluzii/Propuneri 

VI.1.Plan de măsuri 

Facultatea va asigura continuitatea unor obiective anuale, abordate de fiecare dată cu succes: 

- Continuarea excelentei cooperări cu conducerea Universității din București 

- Menținerea pe primele poziții la toate capitolele în clasamentele interinstituționale, atât în 

interiorul Universității, cât și la nivelul domeniului 

- Creșterea constantă a calității programelor educaționale și păstrarea viziunii dinamice 

asupra planului, curriculei și ofertei educaționale 

- Continuarea celor două mari programe de promovare a facultăţii: programul de vizite în 

licee şi programul de promovare în social media în scopul atragerii de studenţi pentru toate 

cele trei niveluri de învăţământ. 

- Consolidarea rezervelor la bugetul facultății. Modernizarea permanentă a infrastructurii IT 

a facultății 

- Stimularea activității publicistice și de cercetare bine cotate academic, cu accent pe 

internaţionalizare şi pe includerea unor noi colegi în circuitul publicistic de specialitate 

- Cooperarea cu Asociația de Alumni a FSAS în vederea monitorizării angajabilității 

absolvenților. 

 

VI.2.Priorități 2022 

- Demararea activității Şcolii doctorale de Asistenţă Socială 

- Pregătirea revenirii la activitățile didactice față în față, fără neglijarea potențialului e-           

learningului, atât de exersat în această perioadă. Cursurile online vor fi susținute atât cât va fi 

nevoie de ele, în funcție de evoluția pandemiei. 

- Stimularea constantă a publicării în reviste ISI internationale, sprijinirea cadrelor didactice 

în promovarea propriului profil academic în vederea creșterii numărului de citări 



 
international relevante, suport pentru echipele care se angajează în depunerea de aplicații 

pentru proiecte de cercetare împreună cu echipe internationale. 

- Monitorizarea proiectului de indexare WoS a European Journal of Probation (editată de 

FSAS) și evaluarea posibilităților de lărgire a indexării celorlalte reviste din facultate 

- Monitorizarea, cu ajutorul Alumni SAS, a angajabilității absolvenților noștri într-un mediu 

economic afectat deja de pandemia de Covid 19 

- Continuarea măsurilor de sprijin pentru cercetarea științifică și excelența în cercetare prin 

finanțarea participărilor la conferințe internaționale și prin evaluarea cadrelor didactice în 

diferite contexte 

- Încurajarea participării în candidaturi pentru proiecte interne ale Universității din București 

(finanțări de granturi, premii) și pentru proiecte finanțate instituțional (cercetare, dezvoltare 

instituțională cu componente de cercetare) 

- Intensificarea organizării de evenimente științifice interne la nivelul facultății, pentru 

stimularea culturii cercetării; reluarea activităților întrerupte în contextul pandemiei 

(ateliere, seminarii de cercetare); implicarea doctoranzilor în aceste activități 

- Participarea continuă în comunitatea de cercetare a Universității din București, prin 

evenimentele organizate și prin implicarea în structurile interdisciplinare, inițiativele de 

comunicare publică și programele comune 

- Participarea în consorțiul CIVIS prin parteneriate de cercetare, mobilități studențești și ale 

cadrelor didactice, proiecte comune depuse în competiții europene 

 

 


