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MOTIVAȚIE 

 

După parcurgerea sistematică a concursurilor de promovare pentru grade didactice, activarea 

în diferite poziții cu profil administrativ, precum și o acomodare naturală la sistemul 

educațional universitar începând din anul 2003, am considerat această candidatură o alegere 

oportună în acest moment al parcursului meu în mediul universitar. Într-un moment de ample 

schimbări și reorientări ale strategiilor de viziune și management atât în cadrul universității 

noastre, cât și la nivelul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, cred 

că este de datoria mea să candidez pentru a continua proiectele începute în Departament, cât și 

pentru a dezvolta unele noi, cu sprijinul colegilor din Departament, al celor din cadrul 

Facultății de Relații Economice Internaționale, cât și al conducerii universității. Într-un 

moment în care ne confruntăm cu o scădere firească a numărului de studenți, în trend cu 

tendințele demografice ale țării, când necesitatea de a dezvolta programe care să răspundă 

dinamismului pieței de muncă și nevoilor la nivel de țară, în general, când deschiderea adusă 

de internaționalizare devine program strategic al universităților de peste tot din lume, 

universitățile românești încearcă să facă față acestor realități prin modernizarea și adaptarea 

propriilor strategii de dezvoltare. Orientată și bine ancorată dintotdeauna în contextul socio-

economic, Academia de Studii Economice din București este parte esențial constitutivă a 

acestor transformări și continuă ca lider în liga universităților de cercetare avansată și de 

educație.  

În circumstanțele actuale, se cere foarte mult de la universități. Conceptul de universitate-

corporație este din ce în ce mai vehiculat într-o lume în care competiția, avantajul competitiv, 

gradul de angajabilitate al absolventului de studii superioare, devin solicitări, iar de la 

universități societatea așteaptă aceste servicii. Și toate acestea, într-o lume în care scăderea 

finanțării educației și cercetării este o realitate; cu atât mai mult în România unde aceste 

scăderi sunt deja simptomul agravării unor răni profunde ale sistemului educațional. Date 

fiind acestea, cei care preiau responsabilitatea actului de conducere trebuie să își mențină un 

grad rezonabil de optimism pentru a-i inspira pe ceilalți, să fie animați și convinși că doar 

actul educativ sincer și corect, cu dorință de implicare și construcție eficientă, pus în slujba 

celui care vrea să învețe poate să ducă lucrurile către un mai bine pentru cât mai mulți.  
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SITUAȚIA PREZENTĂ 

 

Datorită unei conduceri profesioniste și eficace de director și consiliu de departament, 

Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri a avut un parcurs ascendent în 

ultimii ani, concretizat în dezvoltarea de programe noi de studii, diversificându-și remarcabil 

oferta de servicii educaționale, în contextul specificului aparte al acestui Departament într-o 

universitate cu orientare economică și de afaceri. Departamentul de Limbi Moderne și 

Comunicare în Afaceri a devenit o componentă esențială, adăugând valorii și renumelui 

Facultății de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice din 

București.  Acesastă valoare adăugată a fost posibilă doar printr-un act managerial bazat pe 

activitate în echipă, sprijin colegial,  comunicare sinergică, atitudine dinamică, conturarea și 

aplicarea unei viziuni și misiuni a departamentului, menite să ofere specificitate și 

complementaritate universității ca întreg. Toate acestea s-au realizat datorită unui 

management eficace, susținut de un Consiliu al Departamentului puternic și asumat. Acest 

lucru îl am în vedere și în continuare prin prezentul program managerial.  

 

 

 

 

PERSPECTIVA 

 

Propunerea de viziune în dezvoltarea departamentului are ca scop continuarea realizării unei 

îmbunătățite coeziuni interne bazată pe colegialitate, pe promovarea valorilor care să conducă 

spre un mediu just de luare a deciziilor, respectarea și integrarea individualităților și a 

diferențelor, în spiritul eticii academice, care să întărească ideea de comunitate și apartenență 

instituțională. Sunt de părere că sprijinirea celor mai tineri în Departament trebuie promovată 

în continuare prin activități de mentorat; experiența, echilibrul, cumulul științific al seniorilor, 

îmbinate cu entuziasmul, proactivitatea și spiritul de inovare al celor mai tineri contribuie cu 

siguranță la sporirea excelenței în educație și la creșterea vizibilității departamentului în 

cadrul universității, la nivel național și internațional. 
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PLAN DE ACȚIUNI 

 

Educație 

• corelarea metodelor și activităților didactice cu cerințele bunelor practici în domeniu; 

corelarea cu cerințele pieței muncii și regăsirea aplicabilității în context profesional a 

unora dintre noțiunile predate 

• predarea și lucrul cu studenții  după materiale didactice actualizate și de calitate 

•  continuarea organizării de grupuri de discuție pe tema metodelor de predare și 

evaluare a cunostințelor studenților 

•  organizarea de ateliere de lucru pentru dezvoltare profesională;  

• observarea și evaluarea periodică a calității conținuturilor predate și a altor  activități 

didactice în sedințele de departament  

• dezbaterea periodică a programelor analitice ale disciplinelor la programele de licență 

și master, în sensul menținerii standardelor 

• în dorința de a ne diversifica și armoniza oferta educațională la nivel de departament, 

consider că organizarea unor cursuri post-universitare modulare de “academic writing”, 

„research and writing for publication”, „research methods” etc., ar fi foarte utile și ar 

atrage un public direct interesat, inclusiv pentru doctoranzii ASE 

 

 

Cercetare 

• punerea bazelor unei școli doctorale pe domeniul specific al DLMCA 

• suport pentru activitatea de cercetare și stimularea corpului profesoral în sensul 

participării la competiții granturi cercetare  

• constituirea unui grup cu experiență acumulată în propuneri de proiecte care să ofere 

consiliere celor cu mai puțină experiență în această zonă   

• atragerea masteranzilor și studenților în activitatea de cercetare 

• crearea unor rețele de cercetare interdisciplinară, în colective mixte – membri 

departament DLMCA, membri ai altor departamente din ASE, care să stimuleze inovarea 

și colaborarea colegială 
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• intensificarea relațiilor cu mediul instituțional național și internațional (colaborări, 

mobilități). Folosirea structurilor deja existente pentru acest demers – Centrul de Studii 

Americane 

• stimularea numărului participanți la conferințe și congrese naționale și internaționale  

• crearea unor posturi didactice normate exclusiv pe cercetare. 

 

 

Social-administrativ 

• întreținerea site-ului și paginii de Facebook ale departamentului 

• continuarea sprijinirii celor interesați în gestionarea carierelor didactice 

• continuarea identificării de oportunități de dezvoltare a departamentului prin ofertă de 

servicii plătite către studenți sau alte departamente 

• atragere de finanțări, sponsorizări 

• continuarea identificării oportunităților care să ducă la îmbunătățirea resurselor 

materiale pentru activitatea didactică și de cercetare; colaborări cu ambasade, centre de 

predare a limbilor moderne cu profil specializat 

• o mai armonioasă colaborare cu alte departamente din ASE 

• eficientizarea activității secretariatului departamentului 

• continuarea dotării laboratoarelor, centrelor de resurse 

• comunicare directă și transparență în procesul decizional. 

 

 

 

Pledez pentru un mediu profesional care să promoveze ideea de comunitate academică, de 

incluziune într-un grup de oameni cu interes pentru activitatea specifică instituției din care 

facem parte, cu aspirații comune – o carieră armonioasă și o viață personală împlinită.  

Datoria directorului de departament și a consiliului departamentului este să se asigure că 

activitatea managerială se realizează cu respect, profesionalism și onorând valorile 

departamentului, facultății și Universității.  

 

Conf.univ.dr. Teodora Șerban-Oprescu 


