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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2018-2019 

 

 

I.Introducere 

I.1.Echipa și responsabilitățile membrilor săi 

Membrii echipei Responsabilități 

Prof. univ. dr. Doru Buzducea, Decan, 

Departamentul de Asistență Socială, Preşedintele 

Comisiei de Calitate 

Coordonarea activitații Comisiei și a 

elaborării Raportului de calitate 

Conf. dr. Darie Cristea,Prodecan, Departamentul 

de Sociologie, membru Comisia de Calitate 

Asistarea Președintelui Comisiei la 

redactarea Raportului de calitate; 

coordonarea capitolelor Analize 

interne și comparative și 

Concluzii/Propuneri. Integrarea 

diferitelor secțiuni în raport. 

Prof. univ. dr. Cosima Rughiniş, Director Școala 

Doctorală de Sociologie, Departamentul de 

Sociologie, membru Comisia de Calitate 

Cercetare științifică 

Conf. univ. dr. Gheorghiţa Nistor, Departamentul 

de Asistenţă Socială, membru Comisia de Calitate 

Educație și școlaritate 

Conf. univ. dr. Iulia Mardare, Departamentul de 

Asistenţă Socială, membru Comisia de Calitate  

Management și Administrație 

Lect. dr. Claudia Ghișoiu, Departamentul de 

Sociologie, membru Comisia de Calitate 

Interacțiunea cu societatea; practică 

Carmen Donciu, Administrator șef, membru 

Comisia de Calitate 

Coordonarea sistematizării datelor 

privind finanțarea facultații și resursele 

umane (indicatori și anexe) 

Monica Badea, Secretar șef, membru Comisia de 

Calitate 

Coordonarea sistematizării datelor 

privind procesul educațional și 

studenții (indicatori și anexe) 

 

I.2.Prezentarea facultății 

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

sociologie ținute la Universitatea din București. Sociologia apare încă din 1906 ca disciplină de 
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studiu la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, iar în 1910 este organizată 

ca specializare autonomă în Universitatea noastră.  

Perioada interbelică aduce o dezvoltare fără precedent, corelată cu evoluţia internaţională 

a disciplinelor pe care azi facultatea noastră le ilustrează. Ştiinţele sociale din epocă vor creşte, 

nu numai teoretic, ci și empiric, în acest sens putând fi invocată Şcoala Sociologică de la 

Bucureşti, întemeiată de legendarul profesor Dimitrie Gusti.  

Învăţământul sociologic este apoi desfiinţat în anul 1947, reînfiinţat în 1966 şi din nou 

desfiinţat, în 1978.  

Învățământul în asistență socială cunoaște de asemenea o serie de suișuri și coborâșuri, el 

funcționând 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 oferta educațională.  

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

București în anul 1990 în cadrul Facultăţii de Sociologie, Psihologie, 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 încă două specializări, 

antropologie și resurse umane. Facultatea organizează și Școala Doctorală de Sociologie a 

Universității din București şi 14 programe de masterat. 

 

I.3.Viziunea și misiunea 

În anul universitar 2018-2019 a continuat cu succes implementarea Planulul Strategic 

corespondent prezentului mandat şi aflat la final de ciclu. 

Reamintim că Planul Strategic în vigoare în anul 2018-2019 promovează următoarea 

perspectivă: ”Viziunea actuală a facultății se concentrează, așadar, pe excelența în domeniul 

sociologic și de asistență socială, atât prin mobilizarea capitalului uman, cât și prin investiția în 

dezvoltarea brandului facultății. Iar susținerea unui astfel de proiect reprezintă un pas firesc în 

dinamica evolutivă a actului educațional, dar și a contextului în care acesta se 

derulează.Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București a 

ajuns într-o etapă de dezvoltare în care se resimte nevoia unui tip de leadership centrat pe 

maximizarea potențialului uman și a unui management constructiv, a unei viziuni comune, 

împărtășite de către majoritatea cadrelor didactice, a personalului auxiliar și a studenților”.  

Misiunea facultății este descrisă în Plan prin trei obiective majore: formarea de specialiști 

înalt calificați în domeniile reprezentate de programele noastre de studii; prezenţa relevantă a 

facultății atât în dezvoltarea cunoașterii științifice de profil, cât și în difuzarea acesteia în 

societate, cu atenție deosebită acordată difuzării internaționale a rezultatelor cercetării și 

promovării aplicabilității acestora; definirea relaţiei cu studenţii în termeni de parteneriat și 

privilegierea relaţiei cu organizația reprezentativă a acestora la nivel de facultate. 
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În perioada de referință a prezentului raport de autoevaluare (2018-2019), facultatea a 

funcționat având ca reper Planul Strategic 2016-2020 şi Planurile Operaționale din 2018 și 2019, 

conform calendarului academic. 

 

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 cercetarea ştiinţifică de profil, 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. 

 

 

II.Capacitate instituţională 

II.1.Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

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

departamente, un director al Școlii doctorale, 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.  

Consiliului facultăţii a organizat şi anul universitar trecut, ca dealtfel pe durata întregului 

mandat, 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, 
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Comisia de cercetare științifică, Comisia de relații externe și internaționalizare. La începutul 

semestrului I al anului universitar 2019-2020 a fost deja ales, conform calendarului academic, un 

nou consiliu şi s-au reorganizat respectivele comisii. 

Cadrele didactice sunt organizate în două departamente (Sociologie şi Asistenţă 

Socială), care operează programele de licenţă şi de master.  

În vederea unei mai bune coordonări a programelor administrative şi de infrastructură şi a 

gestionării eficiente a resurselor materiale existente, FSAS are, pe lângă directorii centrelor de 

cercetare, respectiv directorii de proiect în managementul proiectelor de cercetare, un 

departament administrativ format din 7 persoane (un administrator șef al facultăţii, trei 

administratori de patrimoniu, 1 administrator de sistem, 1 redactor, 1 magazioner).  

 

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, 

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. 

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

diferitelor direcții de studiu (9 studenți). Procesul de alegere al 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. Primul semestru al anului 2019-2020 

corespunde şi alegerilor desfăşurate la termen pentru posturile de conducere din facultate. 

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.  

Secretariatul gestionează activitatea 2820/2746 de studenți (cu sau fara cei 74 de studenti 

din anul 3 de la Scoala doctorala care au cerut prelungiri) care sunt școlarizați în cadrul a 4 

programe de studii universitare de licență (Sociologie, Resurse Umane, Antropologie, Asistență 

Socială), 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 
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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 sef, 3 

administratori de patrimoniu, 1 administrator de sistem, 1 redactor și un magazioner). 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 2018-2019 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 

Perioada recentă, caracterizată de criză și dezechilibru financiar, în contextul politic 

național, generează o abordare echilibrată și atentă, abordare caracteristică și conducerii 

Facultății a cărei politică de management este permanent atentă la asigurarea resurselor necesare 

și menținerea unei rezerve financiare. 

La şedinţele de consiliu din 2019 s-au prezentat situaţii clare şi detaliate ale veniturilor şi 

cheltuielilor în Facultate (a se vedea Anexa 3).  

 

Resurse materiale şi informaţionale: 

Clădiri şi săli 

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

locaţia principală din Schitu Măgureanu nr. 9 şi clădirea nouă din Panduri, 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. 
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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, etc. 

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 media 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. 

Facultatea a oferit burse sociale unui număr semnificativ de studenţi, având cea mai mare 

alocare de burse din cadrul Universităţii din Bucureşti. Au fost finanţate conferinţe şi sesiuni de 

comunicare studenţeşti, fiind oferite premii în sume de bani şi cărţi câştigătorilor.  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. 

În sediul din Panduri, împreună cu Facultatea de Administrație și Afaceri, am amenajat 

laboratorul de informatică, în anul 2015. 

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 prentu 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. În anul universitar 2018-2019 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: 
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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, linfoame, talasemii, screloze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală 

cronică, sindromuri 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 2018/2019 s-au acordat burse, astfel: 

 Burse sociale (30%) – 157 burse în valoare totală de 98.910 lei. 

 Burse de studiu (70%) – 273 burse merit I în valoare totală de 200.655 lei, 35 burse merit 

II în valoare totală de 29.400 lei, 1 bursă de performanță (945 lei). 

Dintre bursele de studiu merit I, 189 au fost acordate pentru studiile de licență și 84 

pentrucele de master. Bursele merit II au fost acordate studenților de licență și master cu  media 

10 (10 burse pentru studiile universitare de licență și 25 burse pentru studiile universitare de 

master). 

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

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

ale Uniunii Europene. În anul universitar 2018-2019 au fost 17 studenți bursieri Erasmus plecați 

(dintre care 11 la studii universitare de licență, 5 la studii universitare de master, 1 la doctorat) și 

10 bursieri Erasmus veniți la studii universitare de licență (Sociologie). 

 

 

III.Eficacitate instituţională 

III.1.Admiterea 

Educație: Studii de licenţă 

În anul 2018-2019, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a pregătit specialiști în 

cadrul a 4 programe de studii de licență: sociologie, asistenţă socială (zi şi ID), antropologie şi 

resurse umane. În ceea ce privește standardele de admitere la programele studii de licenţă, 

acestea sunt reevaluate periodic de către Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.  
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Admiterea 

   În anul 2018 au fost scoase la concurs la învăţământul de zi: 

- 134 de locuri la buget (din care 3 locuri pentru romi, 4 locuri pentru absolvenți ai 

liceelor din mediu rural și 10 locuri destinate formării cadrelor didactice) şi 266 de 

locuri cu taxa la specializarea sociologie;  

- 100 de locuri la buget (din care 9 locuri pentru romi, 4 locuri pentru absolvenți ai 

liceelor din mediu rural) şi 200 de locuri cu taxă la specializarea asistenţă socială; 

- 23 locuri la buget (din care 1 loc pentru absolvenți ai liceelor din mediu rural) şi 77 

locuri cu taxă pentru specializarea antropologie;  

- 43 locuri la buget (din care 4 locuri pentru domeniul prioritar, 1 loc pentru absolvenți 

ai liceelor din mediu rural şi 157 locuri cu taxă pentru specializarea resurse umane; 

- 50 de locuri cu taxă la specializarea asistenţă socială.  

  

  În anul 2018-2019 la programele de studii de licenţă oferite de Facultatea de Sociologie 

şi Asistenţă Socială au fost înmatriculaţi  în anul I -684 de studenţi (327 pe locuri de la buget  şi 

357 pe locuri cu taxă), tendinţa fiind în continuare de creştere faţă de ultimii ani universitari. La 

fel si la admitere: 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 2014-2015.  

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

ridicat, cel mai mare din ultimii ani: 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. 

Și în anul universitar 2018-2019 facultatea a continuat promovarea politicilor privind 

egalitatea de şanse în rândul unor categorii de candidaţi cu risc de şcolarizare, prin alocarea unor 

locuri separate de concurs. Astfel, au beneficiat de aceste condiţii candidaţii de etnie romă 

(pentru specializările în sociologie şi asistenţă socială). Referitor la procesul admiterii, facultatea 

a asigurat, acolo unde a fost nevoie, modalităţi adecvate de admitere pentru elevii  cu dizabilităţi: 

s-au format comisii speciale şi au fost asigurate condiţiile de acces la informare şi admitere. De 

asemenea, consiliul facultăţii a stabilit că vor fi admişi fără concurs olimpicii de la următoarele 

discipline: limba şi literatura română, matematică, sociologie, psihologie, economie, filosofie, 

istorie si geografie. 

Informaţiile despre admitere au fost accesibile prin publicarea, cu 6 luni înainte, a 

condiţiilor de admitere, în timp ce rezultatele admiterii au fost publicate atât prin afişaj la 

avizierele facultăţii, cât şi în varianta on-line, pe site-ul facultăţii, www.sas.unibuc.ro. 

În anul 2018, admiterea s-a realizat prin accesul candidaţilor cu diplomă de bacalaureat, 

în ordinea mediilor obţinute la bacalaureat, în limita numărului de locuri scoase la concurs.  Prin 

urmare s-a optat  pentru o procedură de selecţie competitivă, în urma căreia candidaţii au fost 

ierarhizaţi în funcţie de media notelor obţinute la proba de concurs şi media de la bacalaureat. 

Înscrierile s-au desfăşurat în luna iulie 2018, taxa de înscriere fiind de 90 RON, iar taxa de 

şcolarizare pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă de 3100 RON pe an. 

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

În anul universitar 2018-2019, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a continuat sa isi 

rezvolte pagina de Facebook (si website-ul dedicat), urmărind creşterea interacţiunii cu categoria 

vizată în principal de campaniile din social media, şi anume elevii de liceu, cât şi cu studentii si 

publicul larg, în vederea creşterii brand awareness-ului facultăţii şi a impactului la nivelul 

societăţii. Facultatea noastra urmareste astfel Planul strategic 2016-2020 unde apare ca drept 

obiectiv major la capitolul comunicare instituțională strategia de branding a facultății cu accent 

pe utilizarea celor mai recente tehnologii si vehicole ale informației digitale și, desigur, a acelor 

canale ce sunt relevante pentru studenți, viitori studenți și membri ai comunității academice și de 

cercetare. Astfel, pagina oficiala de Facebook a Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala 

(www.facebook.com/sas.unibuc) este cea mai performanta (ca ritm de postare si 

interactiune generata online) dintre toate celelalte asociate facultatilor din Universitatea 

din Bucuresti. 

Echipa care se ocupa de platformele de social media ale facultăţii, formată din Gabriel 

Jderu, Smaranda Witec, Claudia Ghişoiu şi Alexandra Rusu, si-a continuat activitatea si anul 

acesta. Obiectivul principal al campaniilor de social media şi al întregului efort creativ este de a 

face facultatea noastră atractivă pentru elevii de liceu (şi sperăm viitori studenţi). Un alt obiectiv 

important este acela de creşte interacţiunea studenţilor cu instituţia facultăţii, adică de a crea un 

mediu deschis şi prietenos în care studenţii se simt în largul lor să se manifeste, să aprecieze 

iniţiative ce le captează interesul şi să poată face comentarii, sugestii, să pună întrebări. In acest 

scop, mesageria paginii noastre este tratata cu multa seriozitate, studentii si diversele persoane 

interesate de programele facultatii noastre sunt incurajati sa o foloseasca si li se raspunde cu 

promptitudine si informatii relevante, astfel incat avem calificativul de “very responsive” din 

partea Facebook.   

Exista pagini oficiale pe Instagram (fsas.unibuc) şi Twitter (@fsasunibuc), dar pagina 

de Facebook este principalul instrument folosit, dat fiind că este cea mai folosită platformă de 

social media în România cu 10 milioane utilizatori la sfarsitul anului 2019 (din aproximativ 12 

milioanede utilizatori de internet). Instagram si Twitter completează acoperirea de platforme 

social media, deşi folosirea acestora în România este foarte scăzută (prin comparaţie cu SUA sau 

alte ţări occidentale), asadar eforturile echipei de social media din facultate se concentreaza pe 

platforma Facebook. De retinut si ca ponderea utilizatorilor de Internet cu vârste cuprinse între 

16 şi 74 ani a crescut în 2018 cu 5,3 puncte procentuale, comparativ cu anul precedent, numărul 

acestora ajungând la 11,7 milioane de persoane, conform Institutului Naţional de Statistică, si 

acesta tendinta s-a mentinut si in 2019. Campaniile desfăşurate pe plaformele de sociale 

media s-au bucurat de un real succes, pagina de Facebook înregistrând 6.438 de like-uri 

(adică o creştere de 18% în ultimele 12 luni), 6.555 de follow-uri şi 87 de reviews cu un 

agregat de 4.8/5. Un alt instrument important de măsurare a interacţiunii și a eficacităţii 

campaniilor desfăşurate pe Facebook este reach-ul (numărul de utilizatori care au fost expuşi la 

postările de pe pagina facultăţii, adică cei care, prin varii mecanisme de difuzare, au văzut 

respectivele postări) care a fost in crestere constanta pe parcursul anului. In ultima luna, reach-ul 

organic atins a fost de 8.663, si post engagement de 3.319. Vârful de interacţiune (reach în 

special, de asemenea şi like/share) apare în luna iulie, luna înscrierilor la facultate, când efortul 

de a genera conţinut relevant este maxim şi elevii de liceu sunt foarte interesaţi de informaţiile 

oferite pentru a face o alegere cât mai bună, si in octombrie, cand se integreaza noii studenti in 
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activitatile facultatii si in comunicarea institutionala, ce include canalele de social media(dupa 

cum reiese din ceea ce ne scriu candidatii in scrisorile de intentie depuse la dosarul de inscriere). 

In perioadele de varf de interactiune, echipa de social media reuseste sa genereze postari care 

depasesc 20.000 de utilizatori ca reach, ceea ce este o reala performanta si aduce beneficii de 

imagine facultatii, prin brand awareness, si de asemenea, ajuta la popularizarea profilului si 

programelor facultatii noastre. Pentru o analiză statistică mai detaliată a interacţiunii cu pagina 

de Facebook a facultăţii, vezi Anexa Social Media (în anexa 12).  

Este relevant să menţionăm că ţinem cont în strategia prezenţei facultăţii în social media 

şi de feedback-ul primit de la studenţii noştri. Există chestionare pe care aceştia le completează 

la înscriere la facultate de unde reies sursa lor preferată de informaţii privind programele 

educaţionale ale facultatii, canalele preferate de comunicare (pagina de Facebook şi site-ul 

facultatii) şi la ce tip de comunicare sunt cel mai receptivi (campanii cu suport vizual, 

testimoniale etc.). Concluziile principale sunt că viitorii studenţi îşi doresc o adresare cât mai 

directă şi mai personalizată, îşi doresc să se simtă valorizaţi de o echipă care este atenta la 

nevoile lor, informaţii clare şi uşor accesibile, răspunsuri prompte la întrebările lor şi o atmosferă 

relaxată si modernă. Toate aceste informatii sunt procesate şi încercăm să ne adaptam strategia 

de prezentare şi comunicare astfel încât să răspundem nevoilor lor şi să le venim în întâmpinare.  

Campaniile în licee reprezintă celălalt pilon central în strategia de promovarea a 

facultăţii. Peste 50 de licee şi colegii din Bucuresti şi alte oraşe au fost vizitate de echipe formate 

din profesori şi studenţi (în special studenţi care au provenit din respectivele licee) ce le-au 

prezentat elevilor oferta educaţională a facultăţii, ce poţi face mai departe cu o diploma de 

sociolog/asistent social, utilizând pagina noastră de Facebook pentru a putea ilustra cele spuse şi 

pentru a arăta că suntem o facultate dinamică, modernă, aproape de interesele lor. Elevii au fost 

încurajaţi să folosească mesageria Facebook pentru a pune orice fel de întrebări pe care le au cu 

privire la facultatea noastră, beneficiind de răspunsuri prompte de fiecare dată. La înscrierea la 

facultate, mulţi liceeni/viitori studenţi au menţionat vizitele la liceul lor si de asemenea, foarte 

important, informaţiile de pe conturile de social media ale facultăţii ca fiind factori determinanţi 

în decizia lor de a veni la Facultate de Sociologie si Asistenţă Socială. Campaniile continuă şi în 

acest an. Am considerat că este un beneficiu de strategie să începem campaniile de promovare în 

licee încă din primul semestru (din toamnă) şi să nu mai aşteptăm până în al doilea semestru 

(primăvară), când mulţi elevi de liceu deja au decis ce facultate vor să urmeze. Astfel, încă din 

luna octombrie, echipe din Departamentele de Sociologie si Asistenta Sociala (împreună cu 

studenţii care doresc să se implice în această activitate) au început să viziteze licee, în principal 

din Bucureşti. Menţionăm că prin această activitate anuală am dezvoltat şi relaţii instituţionale, şi 

colegiale, cu profesori de profil din liceele vizitate anual din capitala si nu numai, astfel, acest 

demers contribuie si la creerea de legături strânse între comunitatea de profesori care predau 

ştiinte sociale din mediul universitar si cei din pre-universitar. O comunitate profesionala ce nu 

are altfel prea multe ocazii sa interacţioneze.  

Avem şi albume pe pagina de Facebook intitulate Alumni SAS (absolvenţi ai facultăţii, 

unde aceştia povestesc pe scurt despre cum a fost experienţa studenţiei pentru ei şi ce parcurs 

profesional au avut după facultate, relevând astfel utilitatea practică pe piaţa muncii a abilităţilor 

şi cunoştinţelor dobândite pe parcursul studiilor de licenţă şi/sau master) şi Erasmus (studenţi 

din facultatea noastră care au plecat un semestru la centre universitare din UE prin aceste burse, 
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ce îşi descriu experienţa prin evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre facultatea noastră şi 

cele unde au plecat cu bursa, experienţa reîntoarcerii în ţară etc.). Organizaţia de Alumni SAS a 

continuat să organizeze evenimente cu studenţii, după ce anul trecut a fost revitalizată. Avem o 

pagina de Facebook şi se lucreaza la un site dedicat. Intre timp, s-au creat markerii de 

identificare vizuala si strategii de dezvoltare. Planul este ca Alumni SAS sa ajunga o comunitate 

profesională închegata şi activă. 

 

Educație: Studii de masterat 

Admiterea la studii de masterat 

Admiterea studenţilor la programele de studii aprofundate se realizează respectând 

politicile de egalitate a tuturor candidaţilor (avem admişi inclusiv studenţi cu diverse dizabilităţi, 

studenţi din centrele de plasament, precum şi studenţi rromi, dar şi absolvenţi ai altor facultăţi 

apropiate ca domeniu de studiu).  

Criteriile de admitere constau în pregătirea candidatului, motivaţia pentru performanţă 

precum şi competenţe specifice domeniului de studii aprofundate pentru care candidatul optează. 

Nota finală a examenului de admitere este compusă din trei elemente: media anilor de studii, 

nota la eseul predat şi nota la interviul susținut.  

Dezvoltarea unui număr mare de programe de master a atras după sine şi o creştere a 

numărului de profesori care predau cursuri de specialitate. Sunt implicate şi cadre asociate şi 

personalităţi din sistemul public administrativ cu recunoaştere în domeniul lor de competenţă. 

Există o preocupare constantă din partea conducerii facultăţii în ceea ce priveşte dezvoltarea 

programelor de master cu implicaţii sociale majore în cunoaşterea şi reforma sistemului social.  

Întrucât majoritatea masterelor sunt aplicative acestea atrag un număr mare de  candidaţi 

care sunt deja angajaţi în sectoare de activitate specifice programului de studiu pentru care 

optează. O parte a acestora ocupă deja funcţii importante în administraţia publică sau în sfera 

politicilor. 

Admiterea este de tip competitiv şi se realizează pe baza diplomei de licenţă şi a unui 

interviu în care candidatul prezintă un eseu/proiect dezvoltat la alegere pe baza tematicii şi a 

biliografiei menţionate în prealabil. Tematica şi bibliografia pe baza cărora se desfăşoară 

evaluarea în vederea admiterii este specifică atât domeniului de studii aprofundate, cât şi 

profilului absolventului candidat la unul din programele de studii de master organizate de către 

facultate. Acestea, împreună cu procedura şi condiţiile de admitere sunt anunţate din timp în 

presă (reviste de specialitate, broşuri ale facultăţii, inclusiv prin mijloace electronice-website), cu 

cel puţin 6 luni de zile înaintea susţinerii examenului/colocviului. De asemenea, secretariatul 

Facultăţii oferă informare şi consiliere cu privire la admitere (calendar, condiţii de înscriere, mod 

de desfăşurare a concursului, tematică şi bibliografie). Rezultatele la admitere sunt publicate la 

sediul Facultăţii, dar şi pe website-ul acesteia. Contestaţiile sunt evaluate de o comisie 

independentă formată din cadre universitare.  

Se păstrează confidenţialitatea tuturor informaţiilor referitoare la candidaţi. Din comisiile 

de evaluare a candidaților fac parte cadre didactice cu înaltă ţinută profesională şi morală. Se 

respectă standardele de excelenţă, prin aceea că studentul trebuie să demonstreze şi 

realizările/experienţa în domeniu, deprinderile specifice domeniului ales, precum şi o motivaţie 

puternică.  
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Taxa concursului de admitere se menține ca în anul anterior universitar anterior, 2017 - 

2018 și este de 90 RON, iar taxa de şcolarizare este de 1550 lei RON/semestru, conform 

Hotărârii Senatului Universităţii din Bucureşti. Candidaţii care doresc să se înscrie pe locurile cu 

taxă trebuie să depună dosarul cu actele necesare (inclusiv taxa pe semestrul I).  

Există, totuşi, un număr de locuri limitat pentru studenţii înscrişi cu taxă.  

 

Educaţie: studii doctorale 

Admiterea la programele de doctorat 

Începând cu anul universitar 2006-2007 doctoratul s-a organizat în Şcoala Doctorală, 

învatamânt cu frecvenţă şi fără frecvenţă, conform H.G. nr. 567/2005 şi Regulamentului propriu 

de desfăşurare a activităţii de doctorat.   

 În anul universitar 2018 - 2019 au fost înmatriculaţi 147 (inclusi 74 doctoranzi în 

prelungiri) doctoranzi, astfel: 

- În anul I: 9  doctoranzi la buget cu bursa, 10  la buget fără bursă si  2 cu taxă;  

- În anul II: 11 doctoranzi la buget bursieri , 12 doctoranzi la buget, fara bursa şi 1 cu taxă;  

- În anul III: 11 doctoranzi la buget bursa, 17 doctoranzi la buget cu frecventa redusa, (+74 

doctoranzi  aflați in prelungire de școlaritate)  

Dintre doctoranzii aflaţi în ultimul an de pregătire au fost susţinute 14  teze. 

Doctoranzii admişi la forma cu frecvenţă vor urma un program de pregătire ce constă în 

participarea şi implicarea, după un calendar stabilit, la dezbateri panel pe diverse teme specifice 

domeniului sociologiei şi asistenţei sociale. S-au stabilit întâlniri săptămânale cu doctoranzii 

pentru discuţii la care participă profesori conducători de doctorat, precum şi alţi specialişti din 

cele două catedre, întâlniri la care se discută teme de mare amploare, discuţiile specializate 

făcându-se pe grupuri mai mici.  

Pentru coordonarea şi organizarea activităţii Școlii Doctorale, la nivel de secretariat a fost 

repartizată o secretară care păstrează permanent legătura cu doctoranzii și conducatorii de 

doctorat. 

Concursul de admitere conţine, pe lângă probele de specialitate, un examen de 

competenţă lingvistică  pentru o limbă de circulație internaţională (engleză, franceză, germană, 

rusă, italiană, spaniolă), în urma căruia candidatul primeşte un certificat de competenţă 

lingvistică. Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii 

învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă şi diplomă de master.  

Proba de admitere se menține ca în anul anterior universitar, 2017 -2018 și constă într-un 

examen scris şi un interviu. Examenul scris se desfăşoară pe baza unei tematici şi bibliografii 

care este anunţată şi afişată la sediul facultaţii dar şi pe site. Nota minimă pentru promovare este 

5 (cinci), iar în urma promovarii candidatul va intra la următoarea probă de concurs: interviul. 

Interviul este axat pe proiectul elaborat de catre candidat si bibliografia utilizată, dar şi pe 

bibliografia orientativă afişată de către facultate. Comisia de admitere la Școala Doctorală se 

constituie din conducători de doctorat şi alţi specialisti care au titlul de doctor şi funcţia didactică 

de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetator ştiinţific gradul II. Din comisie pot face parte 

şi specialişti din alte ţări care îndeplinesc aceste condiţii. 

În vederea obţinerii bursei, criteriile de concurs sunt notele la concursul de admitere la 

doctorat; criteriile de departajare, în caz de egalitate, sunt clare: va conta și media generală de la 
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master, iar dacă este cazul se ia în considerare și media generală de la master dar și activitatea 

profesională ştiinţifică din Cv-ul candidatului. De asemenea, se au în vedere publicaţiile în 

reviste de specialitate şi volume.  

 Urmarea cursurilor Școlii Doctorale de către candidaţii declaraţi admişi peste  numărul de 

locuri subvenționate se poate realiza numai pe bază de taxă. Cuantumul taxei anuale va fi identic 

pentru forma cu frecvenţă sau fără frecvenţă şi va fi anuntat în timp util (taxa anuală este de 5 

500 RON). 

În anul universitar 2018 – 2019 au fost înmatriculaţi  31  doctoranzi cu bursă (9 anul I, 11 

anul II și 11 anul III). 

 

III.2.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 14). 

  

Specializările  de  licenţă 

 FSAS oferă patru specializări de licenţă (Sociologie, Asistenţă Socială, Antropologie şi 

Resurse Umane) bine individualizate ştiinţific şi pe piaţa muncii. Cele mai noi programe – 

Antropologia şi Resursele Umane – şi-au demonstrat şi anul acesta viabilitatea şi 

sustenabilitatea. În cursul anului universitar 2018-2019 s-a acreditat şi ofertat cu succes la 

admitere şi programul de licenţă în Sociologie-limba engleză.  

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.   

  

Programele de masterat 

Am menținut și în acest an universitar numărul minum de 30 de studenți pentru 

funcționarea unor program de master din motive de menținere a standardelor de calitate, dar și 

din rațiuni economice. În anul universitar 2018-2019 au funcţionat 14 programe de masterat la zi, 

acoperind întregul spectru de aplicaţii ştiinţifice şi practice ale ştiinţelor sociale. 

Programele de master dezvoltate sunt orientate practic, au un caracter aplicativ, centrate 

pe cerinţele concrete ale pieţei, scopul acestora fiind pe de o parte formarea specialiştilor în 

diverse domenii (administraţie publică, managementul sănătăţii, securitate, politici sociale, 

consiliere, prevenirea şi combaterea consumului de droguri, sondaje de opinie, probaţiune.), iar 

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

avansată, demografie, politici sociale).  

Comparativ cu anii universitari anteriori, numărul studenților înmatriculați este în 

continuă creștere ceea ce dovedește interesul studenților pentru programele derulate de facultatea 

noastră (numărul de studenţi în 2018- 917, din care admiși 496 masteranzi buget și taxă, în  

2017-859, admiși 458 masteranzi buget și taxă, 2016- admiși 460 masteranzi buget și taxă, în 

http://www.sas.unibuc.ro/
http://193.231.1.4/course/category.php?id=49
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2015-admiși 454 masteranzi buget și taxă; în 2014- admiși 403 masteranzi buget și taxă). 

Creşterea numărului de studenţi înmatriculați la programele masterale a atras după sine şi o 

dezvoltare corespunzătoare a infrastructurii, multe din activitățile didactice derulându-se și în 

sediul nou din Panduri.  

  

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 în alte științe. 

Şcoala Doctorală de Asistenţă Socială este în curs de acreditare. 

 

 

Predarea şi învăţarea – nivel licenţă 

Programele de studiu pentru specializările în sociologie, asistenţă socială, antropologie 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, și-a propus: 

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

psihosociologiei, asistenţei sociale, antropologiei și resurselor umane, care să încurajeze 

studenţii aflaţi în pregătire să-şi dezvolte propriile lor abordări, competenţe şi valori 

profesionale;  

- dezvoltarea studenţilor ca buni profesionişti, prin autocunoaştere personală şi 

conştientizare contextuală, prin învăţarea teoriilor moderne cu aplicabilitate directă în 

practica profesiei;  

- participarea celor mai buni studenți la conferințe științifice organizate de facultatea 

noastră, dar și de alte centre universitare (de exemplu, Conferința anuală a studenților 

SAS,  conferința organizată de Universitatea Babeș Bolyai, Cluj);  

- sprijinirea absolvenţilor tineri, prin oferirea de oportunităţi de colaborare în proiecte de 

cercetare organizate în facultate şi/sau institute de cercetare. 

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.  

Predarea şi învăţarea sunt corelate cu programele de practică cu o durată compactă de la 

2 până la 4 săptămâni, la sfârşitul anului, şi 6 ore săptămânal (asistenţă socială), pe parcursul 

anului. Există colaborări cu instituţii de specialitate, pe bază de acorduri instituţionale, cu peste 

100 de organizaţii guvernamentale şi 50 non-guvernamentale din domeniul asistenţei sociale şi al 

administraţiei publice, institute de cercetare etc.  Practica de specialitate reprezintă pentru 

studenţi cadrul de aplicare şi consolidare a cunoştinţelor teoretice, cadrul formării lor 

profesionale la nivelul cerinţelor sociale. O bună cunoaştere teoretică va conduce şi către  o bună 

rezolvare a problemelor din practică. Programul de practica s-a desfăşurat pe baza unui ghid de 
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practică pentru studenţi, dar și a unui ghid de practică pentru coordonatorii externi (instituţii 

evaluatoare).  

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

şi diferă de la profesor la profesor. În activitatea de predare şi învăţare, profesorii folosesc 

resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personală de web pentru tematică, bibliografie, 

resurse informaţionale moderne, la care se adaugă un dialog eficient cu studenţii. Sunt puse la 

dispoziţia studenţilor manuale, cărţi, culegeri de texte, sinteze într-o prezentare modernă prin 

mijloace multimedia şi o comunicare interactivă.  Studenţii participă activ la activitatea de 

predare şi seminarizare (prin întrebări din sală, scurte prezentări, experimente demonstrative). 

Procesul de predare este flexibil, deschis la modernizare, orientat după ritmul şi modul de 

învăţare activă al studenţilor, profesorul orientându-i dezvoltarea intelectuală a studentului spre 

înţelegerea realităţii sociale şi a schimbării ei. Profesorii implică studenţii la activitatea de 

predare şi de stimulare a interesului pentru problematica disciplinei. Procesul didactic este 

centrat fie pe profesor (prelegeri, studii de caz, demonstraţii),  fie pe student (lucrul în grupuri 

mici, jocul de rol, brainstorming etc). 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. 

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

semnat un parteneriat de colaborare şi se menţine în continuare cu Universitatea Politehnică, 

Facultatea de Automatică și Calculatoare 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 2018 – 2019, 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 2018), 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.  

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

crestere de la 84 ore, conform normelor ARACIS). În cadrul Departamentului de Sociologie, 

care cuprinde 3 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 

facultatii şi instituţiilor de profil publice şi ne-guvernamentale, unde se desfăşoară activitatea 

http://practica.sas.unibuc.ro/
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practică a studenţilor şi unde acestia din urma invata sa navigheze complexitatile ce tin ce 

activitatea de asistent social in domenii care necesita 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, in 

Bucuresti si nu numai. Studenţii de la Sociologie aleg, în mare parte, oferte dintre cele ce apar pe 

site-ul facultăţii. De asemenea, ei merg pe teren şi cu profesori/doctoranzi ai facultăţii, participa 

la activităţi de promovare a facultăţii sau optează pentru practică 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, si in 

companii de recrutare si headhunting, unde ei pot dobândi si pune in practica abilităţi necesare 

domeniului lor de activitate. De mentionat si ca studentii de la o specializare pot opta si pentru a 

efectua stagiul de practica in cadrul ofertelor disponibile celorlalte specializari, in cazul in care 

vor sa isi largeasca orizontul de cunoastere si sa se familiarizeze mai larg si mai cuprinzător cu 

piaţa forţei de muncă şi necesitatile acesteia în ceea ce priveşte studentii 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).  

   Considerente general valabile:  

 Studenții pot pleca pe teren în diverse cercetări aplicative, cu diverși profesori din 

facultate, iar în urma activităților prestate pe teren profesorul evaluează activitatea 

acestora; 

 Studenții vor fi repartizați către instituțiile cu care avem un acord de colaborare pentru 

efectuarea stagiilor de practică (servicii publice de asistență socială sau private - fundații, 

asociații, ONG-uri), având în vedere faptul că studenților li se recomandă realizarea 

orelor de practică în instituții diferite (în anii de studiu mai mari) pentru a veni în contact 

cu diverse categorii de beneficiari și cu diferite probleme sociale;  

 Studenții pot opta pentru una din ofertele de practica (postate pe site-ul facultății) care vin 

din partea unor institutii/companii/ONG-uri ce activează în domeniul știintelor sociale, 

cercetare de piață, marketing etc., instituția gazdă având responsabilitatea de a elibera o 

adeverință de efectuare a stagiului de practică, pe baza careia studenții vor fi evaluați; 

 Studenții care nu au posibilitatea de a rămâne peste vară în Bucuresti își pot găsi diverse 

instituții publice unde să își desfățoare stagiul de practică (primării, servicii județene de 

asistență socială, SPAS-uri, ONG-uri locale care desfașoară activități în domenii ce au 

legatură cu profilul facultății) iar procedura de evaluare este aceeași.  
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Predarea şi învăţarea - 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. 

În anul universitar 2018 – 2019, domeniile de master (Sociologie şi Asistenţă Socială) au 

fost supuse re-evaluării  periodice ARACIS, ambele primind calificativul încredere (calificativul  

maxim).  

 

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.  

Studenţii au posibilitatea să-şi continue cercetările începute în perioada studiilor 

aprofundate prin intermediul Şcolii Doctorale, care pune un accent deosebit pe dezvoltarea 

cercetărilor legate de reforma socială.  

 

Pregătirea doctoranzilor 

Programul de pregătire se realizează pe două coordonate: 

1. pregătirea generală a doctorandului;  

2. pregătirea individuală.   
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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. În 

facultatea noastră, în anul universitar 2018-2019 am avut 23 de conducători de doctorat pe 

domeniul Sociologie.  

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. 

 

III.3.Regulamentul de calcul al ECTS 

Nu există un regulament propriu la nivel de facultate privind ECTS. Se aplică prevederile privind 

ECTS din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților al Universității din 

București. 

 

III.4.Competenţe de comunicare în limbi străine 

După cum se poate vedea din programele anexate, toate specializările de licenţă au cursuri 

obligatorii de limba engleză. De asemenea, de la nivel licenţă până la doctorat, bibliografia în 

limbi străine, în special engleză, este prezentă la cursurile susţinute în facultatea noastră, lucru 

foarte bine primit de studenţi. De asemenea, există 1-2 cursuri opţionale în limba engleză în 

fiecare an. Există un program de master în limba engleză – Master of Research in Sociology, 
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program centrat pe aspecte de cercetare ştiinţifică avansată. De asemenea, a fost acreditat în 

anul 2019 programul de Sociologie licenţă în limba engleză, din iulie 2019 fiind scoase la 

concurs 100 locuri, din care 25 locuri buget și 75 locuri taxă.  

 

III.5.Rezultatele învăţării 

Urmărirea carierei absolvenţilor si orientarea în carieră a studenţilor 

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 a derulat o serie de 

activități și metode pentrudezvoltarea și urmărirea carierei absolvenților, printre care amintim: 

- Informarea continuă și permanentă a studenților cu privire la activitățile desfășurate de 

Departamentul de Consiliere și Orientare Pentru Carieră (cum ar fi participarea la 

evenimentele organizate de acest Departament privind cariera, traininguri specifice, 

workshopuri, evenimente unde studenții interacționează direct cu specialiști în diverse 

domenii. Ȋn cadrul acestui departament studenții pot beneficia de consiliere profesională, 

și pot participa la activități de dezvoltare profesională, cum ar fi voluntariatele sau 

vizitele de lucru, care creează oportunități de angajare pentru 

absolvenți)https://www.unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/departamentul-de-

consiliere-si-orientare-pentru-cariera/ 

- Organizarea evenimentelor cu potențiali angajatori, fie prin invitarea reprezentanților la 

discuții cu studenții, fie prin organizarea unor vizite de lucru 

- 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 

Pentru urmărirea carierei absolvenților, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a dezvoltat 

unui chestionar pentru studenții din anii terminali (licență și master) privind angajabilitatea și 

planurile de a continua studiile. De asemenea, prin intermediul platformei pentru Alumni se 

urmărește traseul profesional al studenților, urmând să se măsoare și gradul de inserție pe piața 

muncii. Pe site-ul facultății sunt documentate studii de caz ale absolvenților, cu accent pe cariera 

acestora: https://sas.unibuc.ro/profile-absolventi-sociologie și https://sas.unibuc.ro/profile-

absolventi-asistenta-sociala. 

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 şi 

la stabilirea retribuţiei.  

https://sas.unibuc.ro/profile-absolventi-sociologie
https://sas.unibuc.ro/profile-absolventi-asistenta-sociala
https://sas.unibuc.ro/profile-absolventi-asistenta-sociala
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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 pe baza unui  chestionar de evaluare a 

cursurilor şi seminariilor aplicat online, informaţia oferită de chestionar fiind îmbogăţită de 

interviuri semi-structurate realizate de către studenţi, cu studenţi. 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, par a fi comunicarea bună dintre profesori şi studenţi (încurajarea 

participării la discuţiile din sălile de curs, încurajarea exprimării propriilor idei şi dezbaterea 

critică a ideilor exprimate de profesor), noutatea şi semnificaţia practică a informaţiei (cursuri 

interesante centrate pe probleme majore ale socialului, care oferă cunoştinţe de tip aplicativ, cu 

recomandări bibliografice actuale, din literatura de specialitate). 

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. Fiecare 

cadru didactic este evaluat periodic în mod formativ şi confidenţial de către şeful de catedră 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  
Evaluarea studenţilor 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 
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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 a fost schimbată din anul universitar 2011-2012 şi 

a continuat şi în anul universitar 2018-2019. Astfel, finalizarea studiilor s-a realizat prin 

susţinerea a două probe, examen scris și examen oral. Examenul scris, de tip grilă, a fost înlocuit 

cu un examen cu aplicaţie în domeniul specializării şi un exemen oral, de susţinere a lucrării de 

absolvire. Astfel, la Departamentul de Sociologie, examenul scris a fost compus din două, trei 

subiecte centrate pe teza de licenţă elaborată de fiecare student. Tematica a acoperit autorii 

utilizaţi, metodologia folosită sau căile prin care se poate continua propria cercetare din lucrarea 

de licenţă. La Departamentul de Asistenţă Socială, proba scrisă a examenului de licenţă a constat 

în prezentarea, analiza şi soluționarea unui studiu de caz, din perspectiva asistenței sociale, prin 

apelul la teorii relevante, metode de intervenţie, cadrul legislativ și instituţional, beneficii și 

servicii de asistenţă socială eligibile. 

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

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

avizierele proprii. De asemenea, tematicile de examen şi bibliografia obligatorie necesare 

pregătirii studenţilor s-au găsit la biblioteca facultăţii pentru o documentare mai facilă.    

Susţinerea orală a lucrării de absolvire a fost precedată de obținerea unui raport de 

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

înscrie la examen dacă nu prezentau acest raport, în limitele impuse de standardele Facultății. 

 

 

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

catedră, 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 de 0 la 50% . 

Evaluarea finală a studiilor de masterat în anul universitar 2018-2019 s-a bazat pe 

susţinerea orală a lucrării de disertaţie, care a inclus obligatoriu și prezentarea unui raport de 
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verificare a lucrării prin programe specifice de detectare a plagiatului, studenţii neputându-se 

înscrie la examen dacă nu prezentau acest raport.  

 

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 

scris la discipline fundamentale şi de specialitate și a examenului oral, de evaluare a lucrării de 

licenţă. Examenul de licenţă a fost promovat în condiţiile în care  absolventul a obţinut minimum 

nota 5 la examneul scris și minimum nota 6 la evaluarea lucrării de diplomă. Pentru o mai bună 

gestionare a examenului de licență, s-a avut în vedere și posibilitatea ca cele două probe să fie 

date de studenți în sesiuni diferite de examen, fără urmări asupra mediei finale.  

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.  

De asemenea, a existat o preocupare constantă pentru aprecierea originalităţii lucrărilor 

de licenţă şi a rolului lor pentru reforma sistemului social, precum şi în ceea ce priveşte 

îndrumarea studenţilor în vederea redactării lucrărilor pentru obţinerea diplomei de licenţă. 

Astfel, în cadrul facultăţii au apărut două lucrări care vizează îndrumarea studenţilor privind 

redactarea lucrărilor de diplomă: Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un 

articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane - autor prof.dr. Septimiu Chelcea; Tehnici de 

redactare - autor prof.dr. Petre Anghel. În sprijinul studenților există ghiduri de redactare și 

susținere a lucrărilor de licență disponibile pe siteul facultății: prof. dr Cosima Rughiniș a 

elaborat ghidul pentru studenții de la secția de sociologie și prof. dr. Ioan Durnescu a coordonat 

ghidul pentru secția de asistență socială. 

 

 

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. Disertaţia este susţinută de către student în faţa unei comisii de specialitate, alcătuită 

din profesori universitari şi specialişti recunoscuţi în domeniu. Lucrările semnificative şi 

originale sunt integrate în cercetările dezvoltate de către profesorii din cadrul facultăţii. 

Diplomele sunt acordate studenţilor care au susţinut şi promovat examenul final, ceea ce implică 

dobândirea unor competenţe în domeniul studiat.  

 

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; 
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- Supunerea tezei unei dezbateri preliminare în cadrul Școlii doctorale; teza este 

prezentată de un referent de specialitate; 

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

conform legii si de testul antiplagiat. 

- 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; 

- Susținerea publică a tezei. 

 

III.6.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 ale cadrelor didactice și 

doctoranzilor; 

2. Consolidarea comunității 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. 

 
 

 

Susținerea performanțelor individuale în cercetare 

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

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. Astfel, observăm în graficul 

evoluției rezultatelor cercetării 2014-2019 o îmbunătățire pronunțată în internaționalizarea 

vizibilității, cadrele didactice optând în ultimii ani să participe la conferințe internaționale din 

străinătate mai degrabă decât la conferințe internaționale din țară. Astfel, în 2019 Facultatea a 

finanțat din fonduri proprii 25 de cadre didactice participante la conferințe (EUR 30,649), în 
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creștere față de 2018 (21 de cadre didactice, EUR 22,867) și 2017 (25 de cadre didactice, EUR 

26,037). 

Principalele rezultate științifice obținute de cadrele didactice asociate și titulare: Articole 

indexate ISI: 13; Articole indexate BDI: 21; Cărți de autor și în colaborare4; Coordonarea unor 

volume: 2; Capitole în volume coordonate: 19; Articole publicate în volume ISI Proceedings: 9; 

Participări la conferințe nationale: 20; Participări la conferințe internaționale: 67; Coordonarea 

proiectelor de cercetare: 11. 

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 2019 Facultatea a depus dosarul de înființare 

a studiilor doctorale în asistență socială, proces care este încă în desfășurare. 

Facultatea organizează întâlniri periodice ale Atelierului de Antropologie (7 întâlniri în 

2018/2019), destinate consolidării comunității antropologice și promovării cercetării
1
. 

Informarea colegială privind evenimentele de cercetare se realizează prin pagina de știri de 

pe site-ul facultății
2
, prin pagina Facebook a facultății

3
 și prin grupul de discuții Facebook al 

școlii doctorale
4
. Privind integrarea cu structurileUniversității, 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 (vezi Anexa cuprinzând 

evenimentele SSS-ICUB găzduite de Facultate).De asemenea, conducători de doctorat din cadrul 

Facultății de Sociologie și Asistență Socială s-au implicat în activitatea recent înființatei școli 

doctorale ISDS - Interdisciplinary School of Doctoral Studies prin consolidarea celor două 

grupuri interdisciplinare de cercetare, contribuind astfel la promovarea interdisciplinarității la 

nivelul UB
5
. 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 conferințelor internaționale. Facultatea susține patru publicații științifice indexate 

BDI
6
, 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 2019 FSAS a găzduit cercetători și lectori invitați cu burse Fulbright, ICUB și prin alte 

colaborări, inclusiv: Elizabet Lightfoot (University of Minessotta), Michael G. Flaherty (Eckerd 

College), Sinikka Torkkola (Tampere University), Marius Turda (Oxford Brookes University), 

Patrick Laviolette (Tallinn University), prof. Amy Krentzman, University of Minnesota, SUA. 

Vizibilitatea rezultatelor cercetării din facultate este sporită prin realizarea și actualizarea 

                                                           
1
https://www.facebook.com/licenta.antropologie/ 

2
https://sas.unibuc.ro/stiri 

3
https://www.facebook.com/sas.unibuc/ 

4
https://www.facebook.com/groups/SociologyDoctoralSchool 

5
https://isds.unibuc.ro/interdisciplinary-research-training-groups/interdisciplinary-research-training-groups/ 

6
 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/) 

https://www.facebook.com/licenta.antropologie/
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/
https://journals.sagepub.com/home/ejp
https://content.sciendo.com/view/journals/irsr/irsr-overview.xml
http://www.revistadeasistentasociala.ro/
http://compaso.eu/
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profilurilor științifice pentru cea mai mare parte a comunității didactice, pe platforme digitale. 

Astfel, 90% dintre cadrele didactice titulare au profiluri Google Scholar, 51% au profiluri 

Academia.edu și 65% au profiluri Research Gate. În 2019 Facultatea a contribuit la organizarea a 

trei conferințe internaționale: 

 Social Work International Conference (SWIC), the 4th edition – The Place and Role of 

Social Work in the 2020s and Beyond, 7-8 nov., 2019, FSAS-UB, Romania. 

 CIRIEC 2019 -the 7th CIRIEC International Research Conference on Social Economy - 

Social and Solidarity Economy: Moving Towards a New Economic System, iunie 2019, 

FSAS-UB 

 Conferinţa internaţională Integrated Systems of Long-term Care (ISoLTC), ediţia a V-a, mai 

2019, FSAS-UB 

 

Integrarea cercetării cu activitățile didactice 

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 2019 au fost publicate două numere
7
; 

 Organizarea Sesiunii de comunicări științifice a studenților
8
; 

 Implicarea studenților în evenimentele științifice ale facultății, precum Atelierul de 

Antropologie, conferințele organizate în facultate, evenimentele SSS-ICUB. 

 

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. Câteva exemple ale vizibilității 

și impactului cercetării din 2018/2019 includ (vezi anexa pentru lista completă): 

 Botescu, G.-M. (5 iunie 2019): Conferința Bullying-ul în mediul școlar, organizată în 

colaborare cu Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității – Poliția Capitalei, în cadrul 

“Săptămânii prevenirii criminalității”.FSAS. 

 Chelcea, L. Expert în inițiativa de legislație urmărind accesul gratuit și obligatoriu la apa de 

robinet în restaurant; 

 Cristea, D. & Jderu, G.: Organizarea și prezentarea dezbaterii publice “Corp, încredere și 

societate: atitudinile românilor privind vaccinarea”, 9 mai 2019, SSS-ICUB. FSAS. 

 Grunberg, L. & Lambru, M.: 2018-2019 – diagnoza și propuneri de politici publice în 

„POLMED-Servicii medicale îmbunătăţite printr-o nouă politică publică privind valorile 

                                                           
7
Numărul 1/2019 (http://sociologieaplicata.ro/?p=297) și numărul 2/2019 

(http://sociologieaplicata.ro/?p=388) 
8
https://sas.unibuc.ro/sesiunea-de-comunicari-a-studentilor 

http://sociologieaplicata.ro/?p=297
http://sociologieaplicata.ro/?p=388
https://sas.unibuc.ro/sesiunea-de-comunicari-a-studentilor
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profesiei de asistent medical și moașă”, beneficiar Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali din România; 

 Matei, Ș. (2019): Implicare în inițiative de creștere a gradului de conștientizare a impactului 

știrilor false (participare la elaborarea romanului interactiv DreamTech). 

 Pop, L. (2019), Rapoarte de politici publice ESPN: ESPN Thematic Report 2019 – Romania: 

Financing Social Protection, Brussels: European Commission; Pop, L. (2019), ESPN 

Thematic Report 2019 – Romania: National Strategies to Fight Homelessness and Social 

Exclusion, Brussels: European Commission;  

 Zamfirache, I., „Violența domestică - abordare multidisciplinară”, eveniment organizat de 

FSAS in parteneriat cu Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române pe 2 decembrie 2019. 

 

III.7.Activitatea financiară a organizaţiei 

 Activitatea financiară a FSAS în anul de referinţă este descrisă în anexa 3. S-a reuşit 

menţinerea unui buget echilibrat, în condiţiile în care după 2018 au existat creşteri salariale 

semnificative, urmare a legislaţiei din domeniu. 

 

 

IV.Managementul calităţii 

IV.1.Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 
 

La anexa 2 şi anexa 8 sunt enumerate/prezentate regulamentele interne şi formularele în baza 

cărora se realizează evaluarea cadrelot 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. Pe facultate 

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

activitatea colegilor noştri.  

 

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 
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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 

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. 

 

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 de către şefii de an/grupă în aşa fel încât să ajungă 

şi la cei care nu au participat la primul curs. 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. 

 

 

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 2018-2019 în consiliul facultăţii, după fiecare evaluare semestrială. 

 O prioritate din acest punct de vedere și în anul universitar 2018/2019 a constituit-o 

stimularea studenţilor în vederea evaluării cursurilor şi profesorilor, tendinţă începută deja de 

câţiva ani şi confirmată şi în anul de referinţă. În facultate şi în mediul online s-a făcut campanie, 

cu ajutorul asociaţiei studenţeşti reprezentative la nivel de facultate, pentru asigurarea unui 

număr cât mai mare de studenţi care să participe la evaluare. Platforma prin intermediul căreia se 

face evaluarea asigură anonimatul complet al evaluatorului. Procentul studenţilor care realizează 

evaluări ale cursurilor a crescut constant 

În ceea ce priveşte rezultatele evaluării, prezentăm în anexa 14 graficele aferente anului 

2018-2019, ambele semestre. Rezultatele sunt vizibil foarte bune. Desigur, evaluarea este 

relativă la experienţa studenţilor cu propria facultate. O observaţie interesantă pe care ne-a 

prilejuit-o această evaluare este aceea că nota acordată la 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.  
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IV.5. 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 măsuraîn care un anumit material solicitat în bibliografie este mai greu de găsit profesorul îl 

pune la dispoziţia cursanţilor. 

 

IV.6.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.7.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, toateinformaţiile 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 inormaţia 

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

 

IV.8.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. La momentul redactării raportului, alegerile pentru membrii studenţi ai Consiliului nu se 

finalizaseră şi de aceea nu sunt încă menţionaţi membrii studenţi ai comisiei de calitate. 

 

IV.9. 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. De asemenea, s-au pregătit dosarele pentru evaluarea periodică a programelor 

de licenţă Sociologie şi Asistenţă Socială, acestea urmând să fie vizitate în anul universitar 2019-

2020. În cursul anului 2018-2019 a fost acreditată specializarea Sociologie în limba engleză, 

fiind scoase locuri la admitere în iulie 2019. 

 

 



29 

 

V.Analize interne şi comparative 

V.1.Analiza SWOT  

 

 
Aspecte favorabile 

 

Aspecte defavorabile 

 

S
u

rs
ă
 i

n
te

rn
ă
 

 

Puncte tari 

 Cultura organizațională stabile a performanței în 
cercetare 

 Consolidarea rețelelor internaționale prin conferințe 
de anvergură și cercetători invitați 

 Cea mai mare facultate de sociologie din ţară 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 excelentă cu studenţii 
Oferta educațională acoperă toate nivelurile de 
învățământ 
Programele de master sunt conectate, prin selecția 
profesorilor asociați, prin invitați, evenimente și 
internshipul prevăzut de programă la mediul 
profesional specific 

 Vizibilitate internațională a cadrelor didactice cu 
rezultate performante în cercetare și orientarea spre 
jurnale prestigioase indexate ISI 

 Editarea a patru reviste internaționale indexate BDI, 
dintre care European Journal of Probation pe 
platforma SAGE și International Review of Social 
Research pe platforma Walter de Gruyter 

 FSAS a aplicat şi anul trecut un program sistematic de 
interacțiune cu liceele semnificative din București (și 
chiar din alte orașe) în vederea prezentării profesiilor 
pentru care pregătim studenți și a ofertei 
educaționale 

 O mare parte dintre cadrele profesorale au 
interacțiuni constante cu mass-media, cu mediul de 
afaceri, cu sectorul ONG, cu instituţi publice 

  

  

  

Puncte slabe 

 Fragmentare a cercetării în proiecte mici sau 
individuale 

 Competiție pentru timp între activități 
didactice, de cercetare și 
administrative/comunitare 

 Facultatea nu are filiale sau structuri 
regionale sau locale care să atragă studenții 
pentru care stabilirea în București pe 
perioada frecventării cursurilor ar fi 
problematică 

Oportunități interne reduse de cercetare 

postdoctorală pentru absolvenții Școlii 

Doctorale de Sociologie 

Dificultățile de administrare a proiectelor de 

cercetare  
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Oportunități 

 Crearea de noi parteneriate prin consorțiul CIVIS 

 Creșterea interesului tinerilor pentru sociologie și 
recrutarea unor studenți pasionați de cercetare 

 Colaborarea în consorții universitare și asociații 
profesionale 

În ultimii ani, prin reducerea numărului de studenți la 
facultățile de științe sociale din provincie şi prin 
dispariţia unor facultăţi particulare, numărul 
studenților înscriși la admiterile organizate de FSAS s-
a menținut la cota dorită și a avut chiar creșteri 
Receptare excelentă în rândul potenţialilor studenţi a 
eforturilor de promovare a FSAS 
Prezența cadrelor didactice titulare și asociate în 
mediul economic și socio-politic real prin activitățile 
de cercetare și cele profesionale extracurriculare 
 
 

  

  

  

Riscuri 

 Menținerea finanțării reduse din bugetul 
naționalea cercetării și educației 

Oportunităţile reduse de finanțare a 

proiectelor de cercetare la nivel naţional şi 

dependenţa celor internaţionale de consorţii 

şi alte construcţii instituţionale de acest gen. 

Imprevizibilitatea calendarului programelor 

naționale de finanțare a cercetării 

 Decredibilizarea cercetării în discursurile 
publice și scăderea interesului pentru 
cercetare și studii doctorale 

 Mediul economic si de afaceri inca nu este 
obisnuit la noi in tara sa investeasca in 
studenti 

 Incertitudinile de pe piaţa muncii afecteaza 
inclusiv profesiile pentru care se pregatesc 
studentii nostri 

 Generațiile de tineri/cohortele de absolvenți 
de bacalaureat sunt din ce în ce mai reduse 
numeric – ceea ce are un impact direct 
asupra întregii piețe de servicii educaționale. 
De asemenea, trebuie evaluată foarte serios 
orientarea acestor tineri absolvenţi spre 
continuarea studiilor, în special spre aria 
ştiinţelor sociale 

  

  

 

 

 

V.2. Dinamici relevante în raport cu anii precedenți 

Educație și programe de studii 

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

la admitere a fost unul foarte mare. Se observă creșterea numărului de studenți înmatriculați cu 

taxă (aproape 100 în plus faţă de anul trecut), în condiţiile în care şi anul trecut am avut o 

creştere semnificativă la această categorie de studenţi.  
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  2013 2014 2015 2016 2017            2018 

 

Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă Buget Taxă 

 

Buget 

 

Taxă Buget Taxă 

Licenta 976 280 982 384 941 567 
963 576 948 776 969 787 

Master 802 149 772 74 753 72 
799 74 

769 120 705 212 

Doctora

t 86 56 63 5 105 14 
129 10 

137 6 70 3 

Total 1864 485 1817 463 1799 653 
1891 660 

1854 902 1744 1002 

 

 

Cercetare științifică  

Evoluția rezultatelor cercetării realizate de cadrele didactice titulare și asociate FSAS 2014-2019 
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După cum se poate vedea, rezultatele cercetării consolidează tendințele din ultimii ani. Se 

păstrează nivelul producției de articole indexate ISI, numărul fiind chiar în uşoară creştere faţă 

de cei doi ani precedenţi. Se păstrează la nivel similar numărul de proiecte internaționale şi ISI 

Proceedings. Scade numărul de cărți publicate de membrii facultății față de anul trecut, 

explicabil prin orientarea preponderentă mai degrabă spre publicarea de articole în reviste bine 

cotate decât spre publicarea de volume. Creşte puţin numărul de proiecte naţionale finanţate. 

Creşte semnificativ numărul de articole BDI față de ultimul an. 

Management. Administrație. Financiar 

La nivelul managementului și administrației nu au existat probleme în ultimii ani, nici în anul de 

referință. Structurile de conducere și administrație funcționează pozitiv și predictibil. Climatul 

organizațional este foarte apreciat de colegi și studenți. Din punct de vedere financiar facultatea a 

continuat o evoluție pozitivă, fiind constant pe primele locuri în Universitate la acest aspect 

Tabelul din Anexa 3 arată și faptul că strategia de a crește numărul de studenți înmatriculați cu 

taxă a fost foarte bună în actualul. context financiar și legal. 

 

V.3.Analize comparative cu alte facultăți 

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

România 

 

Facultate, link Publicații Membri 

Facultatea de sociologie și asistență socială, UB 

Departamentul de sociologie
9
 

 

63 96 

Facultatea de sociologie și asistență socială, UB 

Departamentul de asistență socială
10

 

 

16 23 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UBB
11

 57 78 

Departamentul de Științe Sociale și Comunicare, UTB
12

 13 21 

Facultatea de Științe Sociale și Umane, ULBS
13

 7 24 

                                                           
9
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Bucharest/department/Department_of_Sociology 

10
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Bucharest/department/Department_of_Social_Wo

rk 
11

https://www.researchgate.net/institution/Babes-

Bolyai_University/department/Faculty_of_Sociology_and_Social_Work 
12

https://www.researchgate.net/institution/Universitatea_Transilvania_Brasov/department/Department_of_

Social_Sciences_and_Communication 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Bucharest/department/Department_of_Sociology
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Bucharest/department/Department_of_Social_Work
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Bucharest/department/Department_of_Social_Work
https://www.researchgate.net/institution/Babes-Bolyai_University/department/Faculty_of_Sociology_and_Social_Work
https://www.researchgate.net/institution/Babes-Bolyai_University/department/Faculty_of_Sociology_and_Social_Work
https://www.researchgate.net/institution/Universitatea_Transilvania_Brasov/department/Department_of_Social_Sciences_and_Communication
https://www.researchgate.net/institution/Universitatea_Transilvania_Brasov/department/Department_of_Social_Sciences_and_Communication
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Departamentul de Sociologie și Antropologie, UVT
14

 2 4 

 

 

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

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

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 

Anul universitar 2019-2020 a debutat la nivel organizaţional cu alegerile pentru poziţiile de 

conducere, atât în facultate, cât şi la nivelul Universităţii. Aceasta înseamnă un nou ciclu 

managerial, dar şi un nou Plan strategic şi un nou Plan operaţional. Măsurile propuse pentru 

2020 trebuie să ţină cont de acest context. Desigur, o serie de obiective anuale abordate de 

fiecare dată cu succes de facultatea noastră vor fi păstrate: 

- 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 

- Fructificarea posibilităților online (site, rețele sociale) de comunicare cu studenții, 

comunitatea Alumni, tinerii și viitorii studenți, publicul în general 

- Consolidarea rezervelor la bugetul facultății. Accesarea unor programe de cercetare-

dezvoltare pentru a moderniza constant echipamentele și infrastructura IT a facultății 

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

internaţionalizare şi pe includerea unor noi colegi în circuitul 

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

absolvenților. 
 

                                                                                                                                                                                           
13

https://www.researchgate.net/institution/Lucian_Blaga_University_of_Sibiu/department/Faculty_of_Soci

al_Sciences_and_Humanities 
14

https://www.researchgate.net/institution/West_University_of_Timisoara/department/Department_of_Soci

ology_and_Anthropology 

https://www.researchgate.net/institution/Lucian_Blaga_University_of_Sibiu/department/Faculty_of_Social_Sciences_and_Humanities
https://www.researchgate.net/institution/Lucian_Blaga_University_of_Sibiu/department/Faculty_of_Social_Sciences_and_Humanities
https://www.researchgate.net/institution/West_University_of_Timisoara/department/Department_of_Sociology_and_Anthropology
https://www.researchgate.net/institution/West_University_of_Timisoara/department/Department_of_Sociology_and_Anthropology
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VI.2.Priorități 2019 
- Demararea activității Şcolii doctorale de Asistenţă Socială 

- Evaluarea periodică la termen de către ARACIS a programelor de licenţă 

- Internaționalizare: stimularea 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 international. 

 

- Monitorizarea mai bună și sprijinirea echipelor de la fiecare program de master în 

vederea dezvoltării legăturii deja instituționalizate dintre programe și 

experții/organizațiile de pe piața muncii.  

 

- 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. 

 

Alte obiective pentru anul universitar 2019-2020 

 Intensificarea organizării de evenimente științifice interne la nivelul facultății, 

pentru stimularea culturii cercetării 

 Participarea continuă în comunitatea de cercetare a Universității din București, 

prin evenimentele organizate și prin implicarea în structurile interdisciplinare și 

programele comune 

 Participarea în consorțiul CIVIS prin parteneriate de cercetare, mobilități 

studențești și ale cadrelor didactice, proiecte comune depuse în competiții 

europene 

 Continuarea măsurilor de sprijin pentru cercetarea științifică și excelența în 

cercetare prin evaluarea cadrelor didactice în diferite contexte și prin sprijinirea 

participării la conferințe internaționale. 

 


