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ARGUMENT 

Candidatura mea are la bază nevoia rațională de a promova, dezvolta și eficientiza 
activitatea Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, din perspectivă 
didactică, de cercetare și administrativă.  

Activitatea didactică continuă din anul 2005 pana in prezent - perioadă în care am 
parcurs etapele carierei didactice - au conturat și au dat consistență abilităților necesare 
asumării funcției de Director al DPPD. 

Dinamica profesională şi activitatea ştiinţifică, calitatea relaţiilor interpersonale şi 
de grup precum şi deschiderea faţă de dialog sunt elemente fundamentale după care imi 
ghidez activitatea si pe care doresc sa le utilizez în continuare. 

 
Îndeplinesc condiţiile legale de a ocupa această funcţie conform Legii Educaţiei 

Naţionale - Legea 1/2011, Capitolul XI, Sectiunea 1, Art. 207 (4), Carta Academiei de 
Studii Economice din Bucuresti, Capitolul X, Art. 55 si Metodologiei de desfasurare a 
alegerilor universitare. 

 
Consider că am experienţa necesară pentru a promova un management competitiv 

bazat pe educaţie de calitate şi cercetare la standarde consacrate. 
 
Pot întări echipa actuală astfel încât rezultatele să reprezinte un demers 

instituţional mai degrabă decât acţiuni disparate, individuale. 
 
Pot promova parteneriate instituţionale solide şi cu rezultate vizibile şi de lungă 

durată 
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OBIECTIV STRATEGIC  

Legea Educaţiei Naţionale definește departamentul ca fiind unitatea academică 
funcțională, care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau 
mai multe domenii de specialitate.  

Pentru eficientizarea activității, Departamentul are nevoie de un plan strategic cu 
direcții de acțiune, de dezvoltare și de evaluări periodice.  

Organizarea activității manageriale este subsumată misiunii Universității, prin 
educarea și formarea de specialiști în domeniul educațional, prin îmbunătățirea calității 
procesului de învățământ.  

Voi prezenta mai intai o analiză asupra Departamentului in momentul de faţă 
pentru ca de la aceste informaţii să avansez planul managerial pe care îl propun. 

 

ANALIZA SWOT A DEPARTAMENTULUI  

Analiza SWOT a sistemului reliefează principalele aspecte pozitive, aspecte negative, 
oportunități și amenințări întâlnite la nivelul sistemului alcătuit din DPPD.  
 
S - Puncte forte:  

 Calitatea și profesionalismul resursei umane  
 Stabilitatea personalului  
 Calitatea procesului de predare și a informațiilor de natură tehnică oferite  
 Starea bună a elementelor din sălile de curs  
 Caracterul aplicativ al modulelor predate în anii de studii II și III din cadrul Nivelului I  
 Oferta educațională (Nivel I, Nivel II și postuniversitar)  
 Gratuitatea cursurilor pentru studenții de la Nivelul I, învățământ cu frecvență, buget  
 Nivelul scăzut al taxei de școlarizare pentru studenții de la taxă  
 Caracterul interactiv al seminariilor  
 Orientarea către dezvoltarea gândirii creative și a abilităților didactice ale studenților  
 Asigurarea stagiului de practică pedagogică  
 Accesul facil la caietele de practică pedagogică pentru Nivelul I  

 
W - Puncte slabe:  

 Existența unor bariere la nivelul comunicării student-secretariat  
 Structura orarului  
 Programul secretariatului și disponibilitatea personalului administrativ  
 Modul de promovare a cursurilor și activităților DPPD  
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O – Oportunități:  
 Integrarea platformelor de tip blended learning deținute de ASE în procesul de 

învățare-predare  
 Crearea de programe pentru promovarea cursurilor și activităților DPPD la începutul 

anului universitar și pe parcursul acestuia  
 Pe piața muncii există o cerere în creștere la nivelul personalului didactic specializat în 

domeniul economic  
 Propunerea de teme care să încurajeze activitatea de cercetare în domeniul pedagogic 

și didactic a studenților  
 Realizarea de parteneriate cu alte școli pentru diversificarea ofertei stagiului de 

practică  
 Valorificarea cunoștințelor de natură analitică și economică pentru realizarea 

cercetărilor în domeniul pedagogic și didactic  
 
T – Amenințări:  

 Amplasarea geografică a instituțiilor partenere în care se desfășoară stagiul de practică 
pedagogică  

 Oferta de la nivelul curriculumului a entităților partenere  
 Numărul de școli partenere  
 Scăderea treptată a motivației și interesului studenților referitoare la cursurile 

organizate de DPPD  
 Perioada de examene și de susținere a licenței din cadrul facultăților din ASE  
 Lipsa unei promovări eficiente a cursurilor DPPD  
 Lipsa obiectivelor în domeniul cercetării care să implice participarea activă a 

studenților  
 

In urma unei cercetări desfășurată in anul 2017, sub coordonarea mea, am 
observat următoarele aspecte la nivelul DPPD, de la care voi dezvolta planul managerial: 

Aria curriculară oferită este în proporție de 79.42% în concordanță cu așteptările 
studenților, modalitățile și tehnicile de predare sunt apreciate de către studenți în 
proporție de 81.14%, iar atitudinea cadrelor didactice este descrisă ca fiind în 88% din 
cazuri una foarte bună.  

În 83.42% din timp studenții își dau interesul față de asimilarea materiilor, iar 
implicarea acestora în procesul de învățare este valorificată într-un mod activ în 78.85% 
din cazuri. Pe o scară de la 35 la 175, timpul alocat învățării pentru examene a primit 122 
de puncte, ceea ce înseamnă că importanța acestuia este la un nivel de 69.71%.  

Accesul la informație este unul facil în 83.42% din cazuri. Gradul de satisfacție al 
studenților referitoare la logistica sălilor de curs este estimat la 78.28%, în schimb același 
indicator pentru evaluarea orarului are o valoare de numai 66.28%.  
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Nu în cele din urmă, calitatea procesului de predare-învățare este aproximativ 
situată în jurul valorii de 82.85%. 

Principalele aspecte pozitive legate de activitatea DPPD identificate se referă la 
faptul că acesta constituie premisele continuării procesului de dezvoltare personală și de 
pregătire pentru o viitoare carieră în domeniul didactic. 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROPUSĂ PENTRU PERIOADA 2017-2019 

Planul managerial pe care îl propun se bazează pe principalele atribuții ale 
directorului de departament stipulate de LEN. Obiectivele sunt proiectate pe termen 
mediu și lung, cu aplicare și evaluare din primul an.  

Implementarea modelului sistemului viabil 

Din perspectiva abordării sistemice, DPPD poate fi descris prin intermediul proprietăților 
sale astfel:  

Proprietatea de emergență: agenții din interiorul departamentului reprezentați de 
personalul didactic și de cel administrativ interacționează astfel încât descriu un 
comportament specific și generează evoluția ulterioară a sistemului.  

Proprietatea de co-evoluție: sistemul există și evoluează în cadrul mediului său 
înconjurător, ținând cont de schimbările produse la nivelul acestuia. Orice modificare 
descrisă de entitățile partenere (școli, alte departamente din cadrul ASE, Ministerul 
Educației etc) are un impact asupra dinamicii din interiorul departamentului.  

Proprietatea de suboptimalitate: sistemul nu trebuie să fie perfect pentru a putea 
supraviețui și a se dezvolta în mediul său înconjurător. El trebuie să atingă o stare 
suficient de bună prin creșterea eficienței totale și printr-o modificare continuă în raport 
cu condițiile de mediu a proceselor interioare.  

Proprietatea de varietate necesară: cu cât activitățile descrise în interiorul 
departamentului sunt mai variate, cu atât entitatea în ansamblul ei va fi mai solidă și va 
putea evolua mai repede pentru a se adapta la toate schimbările, atât din mediul intern, 
cât și din mediul extern. 

Proprietatea de conectivitate: relațiile interumane și relațiile dintre departament și 
celelalte entități cu care acesta se află în legătură sunt critice pentru menținerea și 
modificarea stărilor entității deoarece ele sunt sursa unor procese de feedback și 
mecanisme de reglare. Relațiile agenților sunt mai importante decât ei înșiși deoarece o 
modificare, spre exemplu, la nivelul structurii personalului, nu va produce un șoc general 
la fel de puternic precum destrămarea unui parteneriat cu o instituție de învățământ.  
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Existența unor reguli simple: modalitățile de guvernare a sistemului trebuie să descrie 
procese simple, clare și concrete astfel încât buna funcționare a acestuia să fie asigurată.  

Proprietatea de sistem ierarhizat: DPPD are o structură internă ierarhizată pe două 
niveluri, dar este la rândul său parte componentă a mai multor sisteme de ordin superior. 
 
Principii care stau la baza planului managerial propus: 
 
Transparență: elaborarea deciziilor şi deciziile propriu-zise vor fi accesibile oricărui 
membru al Departamentului, în toate domeniile sale de activitate. 
 
Decizii participative: analiza, propunerea de alternative, argumentarea şi, în final, 
deciziile care privesc politicile din Departament vor fi luate în condiţii de participare ale 
tuturor membrilor Departamentului, în consonanță cu deontologia profesională. 
 
Evaluarea performanțelor individuale şi de grup se va realiza pe criterii ştiinţifice şi 
profesionale stabilite în comun în cadrul Departamentului pe baza standardelor 
Academiei de Studii Economice, ale Ministerului Educaţiei şi ale Agenției Române 
pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). 
 
Deschiderea spre parteneriate, naţionale şi internaționale, va fi consecvent promovată, 
stimulată şi susținută. 
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Programul managerial propus de mine are la bază legislația în domeniul 
învățământului, Carta ASE, regulamentele ASE şi Strategia ASE, este structurat pe două 
dimensiuni: activitatea departamentului şi relațiile departamentului 
 
I. Activitatea departamentului 

Conducerea Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  nu va fi 
unipersonală. În eventualitatea că voi fi ales, la procesul decizional va participa întreg 
colectivul iar decizia va aparține, fără echivoc, Consiliului departamentului constituit din 
trei cadre didactice. Acesta va analiza informațiile specifice şi le va prelucra cu 
responsabilii  disciplinelor de studiu,  programelor de studiu şi colectivelor de specialitate 
din cadrul departamentului.  

 
Vom desfășura în mod inovativ programele post licenţă pentru a crește 

responsabilitatea cursanţilor în procesul propriei pregătiri, departamentul asumându-şi 
roluri distincte în aceste privințe.  
 
Ca director al Departamentului : 
- voi încuraja şi stimula orice inițiativă care să contribuie la dezvoltarea departamentului 
şi la creşterea vizibilității sale, atât în cadrul ASE cât şi  în cadrul universităţilor din ţară;  
- voi construi o echipă de lucru în cadrul Departamentului, care să asigure un climat de 
lucru suportiv; 
- voi identifica soluţii pentru o comunicare reală între membrii departamentului şi între 
aceştia şi mediul academic intern; 
- voi milita pentru creşterea prestigiului departamentului şi a activităţilor sale; 
- voi impune stricta respectare a rigorilor in ceea ce priveşte realizarea documentelor, 
respectarea circuitului documentelor, eficienţa activităţii Secretariatului in raport cu 
studenţii, cadrele didactice precum si toate celelalte structuri ale intituţiei; 
- voi demonstra rigoare si echitate prin alinierea activităţilor Secretariatului DPPD la 
nivelul rigorilor fireşti domeniului; 
- voi asigura transparenţa totală a activităţilor departamentului. 
 
A. Activitatea didactică 

 Alături de colegii mei mă voi preocupa de creşterea calităţii procesului didactic, 
de introducerea unor tehnici de prezentare şi de organizare interactivă în 
desfăşurarea cursurilor şi seminarilor; 

 Îmbunătăţirea informării şi consilierii studenţilor noştri în a candida si a ocupa 
funcţii didactice în cadrul liceelor vocaţionale cu profil economic şi nu numai;  

 Cooperarea, în continuare, cu toate cadrele didactice din A.S.E. pentru asigurarea 
calităţii pregătirii interdisciplinare a studenţilor noştri; 
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 Valorificarea competențelor în comunicare pentru diseminarea informațiilor în 
spațiul public despre mediul universitar, contribuind astfel la promovarea imaginii 
instituției. 

  
B. Activitate de cercetare ştiinţifică şi activitate editorială 
 

Consider că fiecare membru al Departamentului se poate angaja liber şi individual 
în orice proiect de cercetare sau consultanţă. Această alegere nu trebuie îngrădită în nici 
un fel. Totodată, trebuie să reușim să ne angajăm şi în proiecte de cercetare ale 
Departamentului pe direcții diverse accesând fondurile naţionale şi europene care sunt 
din ce în ce mai generoase şi cred că trebuie să beneficiem de aceste oferte competitive, 
concomitent cu îmbunătăţirea gestionării lor în Academia de Studii Economice.  

Se va urmări recunoaşterea ştiinţifică prin indexare a Conferinței Ştiinţifice 
Internaționale <EdPROF> Profesionalism în educaţie respectiv, publicația 
<EdPROF>Profesionalism în educaţie. 
 
Voi urmări o serie de acțiuni proiectate prin care:  

 să facilitez mobilitățile internaționale în cadrul proiectelor de cercetare; 

 să ofer oportunități pentru realizarea de publicaţii, construcție de proiecte, 
susținere de conferinţe, participare la proiecte naţionale; 

 să sprijin ca evaluarea individuală să fie precedată de o autoevaluare 
exigentă; 

 să contribui la selecția de colaboratori sau parteneri; 

 să promovez criteriile de acces şi succes la funcţii didactice superioare. 
 
C. Buget - investiții 

 Sprijinirea acțiunilor de îmbunătățire a dotării sălilor şi laboratoarelor pentru ca 
procesul didactic să se încadreze, pe ceastă direcție, în standardele europene. 

 Modernizarea bazei materiale a Departamentului cu tehnică de lucru. 

 Identificarea unor noi oferte educaţionale, pentru atragerea de fonduri 
extrabugetare pentru creşterea veniturilor departamentului. 

 
II. Relațiile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 
1. Colaborarea cu facultăţile şi cu departamentele din ASE dar şi cu departamente de 
același profil, din ţară sau străinătate, în scopul îmbunătățirii calităţii activităţilor din 
departament şi identificarea şi dezvoltarea de proiecte comune. 
2. Întâlniri periodice cu reprezentanți ai mediului academic şi de cercetare pentru 
identificarea şi demararea unor colaborări.  
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3. Organizarea de întâlniri periodice ale cadrelor didactice şi studenţilor cu personalități 
ale domeniului din ţară şi din străinătate.  

Atragerea numărului optim de studenţi în anul I la programul de formare inițială, 
menținerea, pe cât posibil, a numărului de studenţi, la această forma de învăţământ.  

Același obiectiv îl avem în vedere dar cu referire la participanții la cursurile post-
licenţă. 

Acestea pot fi  realizate printr-o politică de Marketing şcolar susținută, proactivă 
şi focalizată care să fie în responsabilitatea fiecărui membru al Departamentului şi prin 
realizarea de parteneriate cu alte structuri la nivel naţional si internațional. 
 

În relaţiile cu studenţii: 
1. Ca director al Departamentului voi acţiona pentru o relaţie interactivă şi empatică a 
profesorilor cu  studenţii, pentru a înţelege aspiraţiile şi nevoile lor şi a acţiona în 
consecinţă. 
2. Împreună cu colegii voi implementa soluţii pentru atragerea la cursurile 
Departamentului a studenţilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 
3. Motivarea studenţilor pentru participarea reală la procesul de învăţământ derulat în 
cadrul Departamentului prin ofertă educaţională valoroasă respectand principiile 
fundamentale ale activitatii educationale. 
4. Asigurarea unor bibliografii accesibile si de actualitate tuturor studenţilor, atât prin 
consultarea fondului de carte din cadrul ASE, cât şi pe fond de carte din cadrul 
bibliotecilor virtuale. 
 

Acestea este programul managerial pe care il supun atenţiei colegilor mei cu 
scopul obţinerii mandatului de director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic din cadrul ASE pentru perioada 2017-2019.  
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 16 octombrie 2017   Lect.univ.dr. Vladimir-Aurelian Enăchescu 
  


