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1/ PREAMBUL
Prezenta candidatură pentru poziţia de Director al Departamentului de Istoria şi Teoria
Artei reprezintă, după o scurtă şi concentrată activitate managerială de directorat
interimar (desfăşurată în pandemie, în perioada octombrie-decembrie 2020), o
provocare personală, în ce priveşte schimbarea de perspectivă instituţională şi
profesională. Argumentul cardinal îl constituie funcţionarea Departamentului în
termeni de continuitate şi stabilitate, inclusiv echilibru financiar, consolidarea şi
modernizarea ofertei educaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii prin deschiderea
către societate.
In această împrejurare, decizia personală de a participa la concursul public pentru
ocuparea funcţiei de Director al Departamentului de Istoria şi Teoria Artei a fost luată
responsabil, în deplină cunoştinţă de cauză, având convingerea că, alături de colegii
specialişti şi de comunitatea academică, pot încerca să aduc o contribuţie utilă la
consolidarea şi dezvoltarea învăţământului de istoria şi teoria artei.

2/ CONTEXT ORGANIZATIONAL
>
In context internaţional, domeniul Istoria şi Teoria Artei este regăsit, majoritar, în
universităţile mari, în cadrul facultăţilor de Arte, Istorie sau Ştiinţe Umaniste.
Cu un istoric remarcabil şi o poziţionare foarte bună la nivel naţional, Departamentul
de Istoria şi Teoria Artei este considerat în contemporaneitate un segment vulnerabil în
economia financiară instituţională, aşa cum este precizat în Planul de management al
Decanului Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei
Puncte tari
S
S

Poziţionarea facultăţii la nivel naţional şi regional;
Toate programele de studii universitare de licenţă şi master sunt acreditate de
ARACIS;
Z Membrii Departamentului de Istoria şi Teoria Artei sunt implicaţi activ în comisii
la nivel naţional, în proiecte naţionale de cercetare şi activităţi de consultanţă,
sunt autori de cărţi şi articole de specialitate, participă la conferinţe naţionale şi
internaţionale, dezvoltă şi/sau participă la proiecte de cercetare în domeniu;
S Membrii Departamentului de Istoria şi Teoria Artei elaborează şi oferă cursuri
teoretice de specialitate pentru toate facultăţile universităţii;
S Capacitatea de adaptare şi flexibilizare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei
muncii, cu păstrarea specificităţii procesului educaţional, a competenţelor
absolvenţilor prin consolidarea/actualizarea programelor de studii.
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Puncte slabe
S Perioada prea scurtă pentru formarea profesională (ciclul de licenţă);
C Segment vulnerabil în economia financiară instituţională din cauza scăderii
concurenţei şi a abandonului şcolar (fenomen care se înscrie în media la nivel
naţional şi european);
S Dezechilibrul departamentului din perspectiva resurselor umane ca urmare a
pensionării cadrelor didactice cu vârste de peste 65 ani;
S

Comunicare fragmentată în cadrul echipei academice.

Ameninţări
S Scăderea concurenţei la admitere, generată de oferta secţiilor concurente şi de
vulnerabilitatea finanţării segmentului cultural la nivel naţional;
V O piaţă de muncă volatilă la nivel naţional, care nu oferă perspective
profesionale clare;
S
S

Abandonul tehnologic în pandemie;
Prevederi legislative în schimbare şi birocratizarea.

Oportunităţi
S Crearea şi promovarea unei imagini competitive a departamentului şi a ofertei
educaţionale;
C Dezvoltarea comunităţii Alumni şi implicarea agenţilor culturali şi sociali în
repoziţionarea departamentului;
S îmbunătăţirea calităţii actului didactic şi relaţionarea cu piaţa de profil;
S Gestionarea responsabilă a managementului financiar şi reducerea deficitului
bugetar;
C Crearea unei comunităţi responsabile, bazate pe comunicare şi transparenţă
decizională, etică şi integritate profesională.

3/ PRINCIPII STRATEGICE SI
OBIECTIVE GENERALE 2021-2024
>
Obiectivele generale care vor fi expuse în continuare pe diferite paliere privesc
particularizarea principiilor şi a obiectivelor generale - consemnate în Planul de
management al Rectorului şi al Decanului Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei la situaţiile şi problema ti cile specifice ale Departamentului de Istoria şi Teoria Artei.
Am ales să mă refer punctual la o parte dintre obiectivele generale, luate în consideraţie
pe termen mediu şi scurt de aplicare, având în vedere urgenţa acestora.

Contextul social şi economic actual situează universitatea, facultăţile şi departamentele
într-un sistem concurenţial liber, ceea ce conduce, în mod inevitatbil, spre modelul de
universitate/ facultate/ departamente inovatoare în sens antreprenorial.
Misiunea Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei, în consecinţă a Departamentului de Istoria
şi Teoria Artei, în cel mai extins înţeles al său, este de a servi în mod autonom
societatea.
Educaţia de calitate se face, în condiţii optime, cu studenţi corect orientaţi către
viitoarea carieră. în acest context, este necesar ca Departamentul de Istoria şi Teoria
Artei să continue acţiunile de definire a unei imagini competitive şi de promovare a
acesteia cu mai multă insistenţă în rândul elevilor, aplicând totodată mecanisme care să
implice studenţii, pentru a reuşi să atragă cât mai mulţi candidaţi bine pregătiţi.
Demersul care să conducă la excelenţă poate fi susţinut prin următoarele obiective
generale, didactice şi de cercetare, la nivel de departament:
S promovarea unei imagini competitive a departamentului la nivel naţional şi
internaţional;
S
S
S
S

modernizarea, adaptarea şi flexibilizarea programelor de studii;
menţinerea, optimizarea şi dezvoltarea ofertei educaţionale;
recrutarea de candidaţi bine pregătiţi;
identificarea şi dezvoltarea unor direcţii de cercetare care pot aduce un avantaj
competitiv facultăţii şi crearea anuală a unui portofoliu de teme de cercetare
pentru studenţi;
S identificarea oportunităţilor de cooperare cu departamente/instituţii similare
naţionale şi internaţionale pentru activitatea didactică şi de cercetare;
S promovarea spiritului antreprenorial în cercetare;
S dezvoltarea şi consolidarea stagiilor de practică;
S
S

susţinera
activitătii
si
>
> de cercetare a studentilor
>
> a cadrelor didactice tinere;'
dezvoltarea şi susţinerea unor manifestări ştiinţifice ale comunităţii şi publicarea
rezultatelor.

Un alt obiectiv strategic este capacitatea de a dezvolta o cultură a calităţii în rândul
cadrelor didactice şi al studenţilor care poate fi stimulată prin:
S
S

promovarea învăţământului centrat pe student şi pe competenţe;
implementarea unui sistem de evaluare, autoevaluare şi monitorizare
continuă, conducând la îmbunătăţirea permanentă a procesului didactic.

Studenţii sunt, incontestabil, centrul preocupărilor departamentului. Pentru aceasta,
sunt necesare măsuri şi acţiuni concertate în mai multe direcţii, dintre care menţionez:
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S
S
S

promovarea dialogului şi parteneriatului cadru didactic-student;
condiţii propice de învăţare;
recompensarea performanţei.

Considerând discontinuitatea generată de pensionarea cadrelor didactice cu vârste de
peste 65 ani, conform Legii Educaţiei Naţionale, momentul actual este unul al regăsirii
echilibrului şi al asigurării unei tranziţii către o nouă formulă a corpului profesoral la
nivel de departament. Ca urmare, este necesară o stabilizare corectă a două componente
ce asigură echilibrul departamentului din perspectiva resurselor umane:
S

componenta cantitativă, care presupune completarea treptată a numărului de
cadre didactice active;
S componenta structurală, care presupune îmbunătăţirea nivelului de pregătire
profesională a cadrelor didactice care se pregătesc să preia, într-un transfer
realizat în consens, discipline pe care colegii cu mai multă experienţă
consideră că le pot lăsa pe mâini bune.
Astfel, direcţii de analiză şi identificarea soluţiilor în ce priveşte managementul
resurselor umane în cadrul departamentului vor urmări:
S asigurarea stabilităţii personalului didactic;
S consolidarea performanţelor şi prestigiului personalului didactic;
S valorificarea experienţei academice;
S promovarea unei culturi organizaţionale de excelenţă;
S crearea şi menţinerea unui climat academic colegial, de comunicare şi
colaborare.

4/ OBIECTIVE SPECIFICE 2021-2024
Obiectivele specifice se fundamentează pe două componente esenţiale şi
complementare - creşterea vizibilităţii Departamentului de Istoria şi Teoria Artei şi
reducerea riscului de abandon universitar - ce se regăsesc transversal în majoritatea
obiectivelor generale, didactice şi de cercetare, necesitând măsuri distincte de
implementare, după cum urmează.
Am ales să mă axez numai asupra unor obiective specifice care se referă la cele mai
vulnerabile puncte ale Departamentului şi care, în general, funcţionează interconectat.

4.1 Creşterea vizibilităţii şi consolidarea imaginii interne şi externe
a Departamentului de Istoria şi Teoria Artei
S

extinderea şi diversificarea candidaţilor recrutaţi pentru admitere prin
promovarea ofertei educaţionale în medii non-tradiţionale (de ex,. licee teoretice
cu clase de istorie-ştiinţe sociale care nu au clase opţionale de istoria artei);
C comunicarea clară privind avantajele prin care se identifică Departamentul ITA
faţă de departamentele concurente din ţară (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara) care
nu oferă aceleaşi conţinut al cursurilor (strategii curatoriale, artă contemporană,
istoria arhitecturii etc.) şi activităţi de cercetare (conferinţele naţionale ITAmix,
publicarea cercetărilor studenţilor etc.).
S
S

S

menţinerea şi consolidarea promovării sesiunii de admitere la ciclurile de licenţă
şi master în mediul online prin mijloacele proprii ale departamentului;
menţinerea perioadei de admitere la ciclul de licenţă în luna iulie pentru
a asigura o concurenţă reală faţă de Departamentul de Istoria Artei de la
Universitatea Bucureşti (în 2020 s-a organizat pentru prima oară sesiunea de
admitere în luna iulie, cu rezultate mai bune la nivel de recrutare cantitativă si
calitativă, comparativ cu anii precedenţi);
adaptarea şi flexibilizarea programelor de studii la master cu conţinut relaţionat
cu piaţa culturală;
crearea şi promovarea unei imagini competitive a departamentului şi a ofertei
educaţionale într-un limbaj accesibil actualei generaţii, prin implicarea
studenţilor ITA şi din alte departamente, în paralel cu consolidarea mijloacelor
de promovare existente; realizarea, cu ajutorul studenţilor, a unui „profil al
candidatului" la ITA (ciclurile de licenţă şi master);

S

implicarea reală a studenţilor în activitatea didactică, cu feedback şi evaluare
a cursurilor, în funcţie de nevoile lor de învăţare;

S

atragerea de studenţi străini post-pandemie prin programul Erasmus şi
propunerea de cursuri în limba engleză.

4.2 Reducerea riscului de abandon universitar
S

S

S

informarea corectă şi clară a potenţialilor studenţi cu privire la oferta
educaţională a departamentului şi a specializării (deoarece unii studenţi
abandonează studiile după ce înţeleg că au făcut o alegere greşită);
colaborarea cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră în privinţa
dezvoltării carierei absolventului ITA ca profesor, muzeograf/ curator/ manager
cultural/ formator/ facilitator cultural (un domeniu deocamdată de nişă);
iniţierea de strategii de învăţare şi sprijin de grup;

S
S
S

S

iniţierea unui program de mentorat cu foşti absolvenţi;
implicarea reală a studenţilor în aclivitatea didactică, cu feedback şi evaluare a
cursurilor, în funcţie de nevoile lor de învăţare;
oferirea de facilităţi post-pandemie de susţinere a învăţării care să constituie şi
un spaţiu fizic de relaţionare şi apartenenţă la comunitate (de exemplu, sala de
lectură a bibliotecii după finalizarea şantierului de extindere şi consolidare a
clădirilor din strada Gen. C. Budişteanu);
iniţierea de acţiuni de prevenţie a abandonului: oferire de feedback timpuriu şi
frecvent privind progresul şcolar.

4.3 Diminuarea deficitului financiar: demersuri care să contribuie la creşterea
resurselor financiare ale Departamentului
Aplicarea combinată a măsurilor propuse pentru obiectivele specifice 4.1 şi 4.2 poate
conduce la atingerea, în timp, a obiectivului specific 4.3.

5/ ÎN LOC DE CONCLUZIE
Creşterea calităţii managementului la nivel de departament prin îmbunătăţirea unor
instrumente care deja funcţionează şi a modului de comunicare şi interacţiune cu
candidaţii şi studenţii, comportă, fără îndoială, nuanţarea şi, adesea, ajustarea felului în
care membrii corpului didactic percep şi înţeleg dinamica procesului educaţional.
Performanţa şi calitatea vor creşte prin asumarea responsabilităţii în activitatea
didactică (şi, desigur, administrativă) de către toţi actorii implicaţi.

30 decembrie 2020
lector univ. dr. Mirâla Duculescu

