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I. CONSIDERAȚII GENERALE
Prezentul raport prezintă o sinteză a activității Departamentului de Științe Juridice
derulate în perioada 01.10.2015–30.09.2016, evaluează activitatea de ansamblu a
departamentului și a fiecăruia dintre mebrii acestuia, constituind fundamentul Planului de
activitate al Departamentului de Științe Juridice pentru perioada 01.10.2016 – 30.09.2017.
Raportul analizează activitatea Departamentului din perspectiva Planului de activitate
pentru anul 2015 – 2016, identificând măsura în care obiectivele asumate inițial au fost atinse,
a cauzelor care au generat situația actuală, a aspectelor pozitive ce urmează a fi integrate în
activitatea ulterioară a departamentului și a măsurilor corective ce se impun a fi luate.
Prezentul Raport de activitate a fost întocmit de către Consiliul Departamentului și va
fi prezentat de către Directorul de Departament, Consiliului Facultății de Științe Juridice și
Științe Economice Constanța și membrilor Departamentului.

II. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
DEPARTAMENTULUI ÎN ANUL 2015 - 2016
 Planul operațional al departamentului pentru anul 2015 - 2016
În anul universitar 2015–2016, activitatea Departamentului de Științe Juridice
Constanța s-a derulat în baza planului operațional, a obiectivelor, termenelor și
responsabilităților stabilite în cadrul acestuia. Planul operațional a fost elaborat de către
membrii Consiliului Departamentului, prezentat și aprobat de Consiliul Facultății în data de
13.09.2016 și adus la cunoștința membrilor Departamentului.
 Organizarea și derularea ședințelor de departament
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Departamentului, Directorul
Departamentului a convocat, lunar, în perioada 01.10.2015–31.07.2016 membrii
departamentului, la întâlniri în cadrul cărora s-au prezentat și dezbătut problemele curente ale
facultății, anunțate în timp util prin intermediul convocatoarelor transmise. Aspectele
discutate în cadrul acestor întâlniri se regăsesc în procesele verbale ale ședințelor de
departament. Toate ședințele organizate de către Consiliul Departamentului au fost statutare,
nefiind necesară reprogramarea acestora.
Directorul Departamentului apreciază faptul că membrii departamentului au participat
activ în cadrul acestor întâlniri, exprimând propuneri ce au contribuit la îmbunătățirea
activității departamentului.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002
Facultatea de Științe Juridice și Științe Juridice Constanța
Str. Unirii 32-34
Telefon: 0040241545015/545490/545491
Fax: 0040241545015

 Colaborarea cu Consiliul Facultății
Între membrii Consiliului Departamentului și Consiliul Facultății a existat o colaborare
permanentă, propunerile departamentului fiind abordate cu interes și implementate în
activitatea facultății. În perioada următoare, la fel ca în anul universitar 2014 – 2015,
Directorul Departamentului va informa săptămânal membrii Consiliului Facultății asupra
aspectelor relevante ale activității departamentului.
 Raportului de activitate al departamentului în anul 2015 – 2016
La finalul anului universitar 2015 – 2016, respectiv în luna septembrie 2015,
Directorul Departamentului a prezentat și a analizat în cadrul unei ședințe de departament,
Raportul Directorului Departamentului pentru anul universitar încheiat. Acesta reprezintă
fundamentul elaborării Planului Operațional al Departamentului pentru anul 2015 – 2016 și a
măsurilor de îmbunătățire a activității departamentului în perioada următoare.

III.ACTIVITATEA DE PREDARE – ÎNVĂȚARE
Asigurarea calității procesului educațional și îmbunătățirea permanentă a acestuia este
un obiectiv major al conducerii Departamentului, acțiunile derulate în acest context fiind
prezentate în continuare:
 Elaborarea statelor de funcțiuni în conformitate cu standardele ARACIS și asigurarea
concordanței dintre specializarea și performanțele profesionale ale cadrelor didactice și
disciplinele predate
În anul universitar 2015 – 2016 statele de funcțiuni au fost elaborate potrivit
standardelor ARACIS, urmărind asigurarea concordanței între specializările cadrelor didactice
și disciplinele predate.
Previziunile pentru anul universitar 2016 – 2017 și pentru anii care vor urma
demonstrează faptul că numărul de studenți nu a ajuns încă la pragul la care se va stabiliza,
continuând reducerea acestuia. Față de această situație, conducerea facultății trebuie să
dezvolte două direcții de acțiune, respectiv: identificarea de soluții pentru creșterea numărului
de studenți și formarea unei imagini clare, fundamentate, asupra performanțelor profesionale
ale fiecărui cadru didactic, precum și asupra oricărui gen de activități pe care acestea le
derulează pentru a susține activitatea facultății (această a doua cale de acțiune trebuie avută în
vedere atât pentru a susține cadrele didactice valoroase în prezent și în perspectivă cât și din
perspectiva necesității reducerii numărului de posturi didactice).
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 Programarea activităților didactice
Programarea activităților didactice a fost una dintre activitățile departamentului, care
a urmărit asigurarea cadrului logistic pentru derularea activităților didactice. Orarul
activităților didactice s-a realizat și afișat pe site-ul facultății în timp util și cu respectarea
principiilor elaborării corecte a orarelor studențești. Activitatea s-a desfășurat de către
lector.univ.dr. Anca Stoian și ca urmare a bunei derulări asigurate, în anul universitar 2016–
2017, se va realiza de același cadru didactic.
 Actualizarea fișelor disciplinelor
În anul universitar 2015 – 2016, toți membrii departamentului au întocmit fișele
disciplinei atât în limba română cât și în limba engleză, pentru a răspunde exigențelor impuse
de derularea activității facultății în context european. Fișele disciplinelor au fost afișate, în
timp util, pe site-ul facultății astfel încât toți cei interesați să aibă acces la acestea. În cadrul
fișelor de disciplină trebuie acordată o atenție sporită actualizării bibliografiei.

 Analiza calității procesului de predare a cursurilor și de susținere a seminariilor
În anul universitar 2015–2016 Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a
organizat activitatea de evaluare a procesului de predare a cursurilor și de susținere a
seminariilor, potrivit procedurilor Manualului Calității. Activitatea a constat în prezența la
cursuri și seminarii a unor cadre didactice specializate în domeniul disciplinelor predate și
întocmirea unei fișe de evalure. Aspectele pozitive al acestei acțiuni au fost, pe de o parte
faptul că, astfel derulată, analiza a evidențiat faptul că atât cursurile cât și seminariile predate
în cadrul facultății respectă cerințele impuse unui proces educativ de calitate, iar pe de altă
parte faptul că, la nivel de facultate a fost adoptat un model unitar privind elementele esențiale
ce trebuie avute în organizarea cursurilor/seminariilor, model ce urmează a fi dezvoltat
ulterior.
 Coordonarea procesului de actualizare a cursurilor și a îndrumarelor pentru seminar
și a depunerii acestora la biblioteca facultății
În anul 2015 – 2016 cadrele didactice au utilizat materiale didactice actualizate, toate
acestea fiind depuse și la Biblioteca facultății. Având în vedere implicarea activă și bunele
rezultate obținute în activitățile desfășurate, acest proces va fi coordonat, în continuare de
Lector univ.dr. Ana Maria Bejan.
 Crearea unui sistem educațional modern bazat pe activități didactice interactive și
aplicative care să asigure formarea competențelor cerute pe piața muncii și trecerea la
utilizarea intensivă a tehnologiilor educaționale moderne

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002
Facultatea de Științe Juridice și Științe Juridice Constanța
Str. Unirii 32-34
Telefon: 0040241545015/545490/545491
Fax: 0040241545015

Membrii departamentului înțeleg necesitatea modernizării metodelor de predareînvățare, utilizării de metode interactive, necesitatea creșterii preponderenței studiilor de caz
și creșterea importanței activităților practice în evaluarea studenților. În consecință,
majoritatea cadrelor didactice procedează la organizarea cursurilor potrivit acestor cerințe.

 Coordonarea derulării în bune condiții a procesului de practică a studenților
Începând cu anul universiar 2010 – 2011, activitatea de practică a studenților în cadrul
facultății se desfășoară potrivit unei noi metodologii implementate prin intermediul
proiectelor finanțate din fonduri europene. Elementele de noutate privind organizarea
activității de practică a studenților, constau pe de o parte în faptul că, activitatea de practică se
derulează într-un context clar definit prin competențe specifice diferitelor ocupații din
domeniul economic, iar pe de altă parte, în faptul că la nivelul facultății a fost implementat un
sistem ce permite derularea practicii de specialitate în mediu virtual.
În anul 2015 – 2016, coordonarea activității de practică a studenților și masteranzilor
se va asigura de către Lector univ.dr. Ana Maria Bejan, Lector univ.dr. Lazar Patrick.
 Coordonarea procesului de elaborare a propunerilor și a planurilor de învățământ
pentru organizarea de cursuri postuniversitare în cadrul facultății
În anul universitar 2015 – 2016 nu au fost organizate cursuri postuniversitare în
cadrul programelor care funcționează în cadrul facultății. În anul universitar 2016 – 2017 este
necesară implementarea de măsuri care să determine atragerea de cursanți interesați pentru
derularea unor astfel de cursuri.

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Activitatea de cercetare științifică a facultății se derulează sub coordonarea Centrului
de Cercetare Științifică, al cărui director este Lector univ.dr. Iulia Grecu. Activitățile derulate
de membrii departamentului în acest context, se concretizează astfel:
 Analiza activității de cercetare științifică derulată de cadrele didactice
În anul universitar 2015–2016, cadrele didactice membre ale departamentului au
elaborat Fișele de autoevaluare a activității de cercetare științifică, iar pe baza acestora s-a
elaborat Raportul privind cercetarea științifică pentru anul 2015, raport afișat pe site-ul
facultății. De asemenea, potrivit rezultatelor comunicate în cadrul fișelor de autoevaluare,
cadrele didactice au fost evaluate de către directorul de departament, acordându-se
calificative. Calificativele obținute de către cadrele didactice au fost: ”bine”, ”foarte bine” și
”excelent”.
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Analiza activității de cercetare științifică va continua în anul universitar 2016 – 2017,
potrivit aceleiași proceduri. Verificarea fișelor de autoevaluare și elaborarea Raportului
privind cercetarea științifică se va realiza de către Conf.univ.dr. Roxana Topor, în calitate de
Director de Departament. De asemenea, punctajele obținute de către cadrele didactice potrivit
activității de cercetare derulate și aprecierea comparativă a acestora, va constitui un crieteriu
important în promovarea membrilor departamentului.

 Derularea contractelor de cercetare
Odată cu oportunitatea derulării de proiecte finanțate prin fonduri structurale,
membrii departamentului au acordat o atenție deosebită acestora, incluzand o componentă de
cercetare importantă. În anul universitar 2015 – 2016, membrii departamentului se vor
concentra, in măsură ce vor fi deschise linii de finanțare adresate mediului universitar, să se
formeze echipe de scriere proiecte cu scopul de a depune cereri de finanțare.
 Organizarea conferințelor științifice în cadrul facultății și implicarea cadrelor
didactice
În anul universitar 2015 – 2016 în cadrul facultății a fost organizată Conferința
Națională Cultura economico-juridică. Influența migrației asupra societății europene”, în
perioada 12-13 mai 2016. La eveniment au participat cu lucrări 16 cadre didactice din cadrul
Departamentului de Științe Juridice şi studenţi şi masteranzi înscriși la programele de studii
juridice. Cadrele didactice ale DSJ au fost implicate atât în Comitetul Științific cât și în
organizarea conferinței: Prof.univ.dr. Drumea Mihnea, conf.univ.dr. Roxana Topor,
lector.univ.dr. Anca Stoian, lector univ.dr. Liliana Lazar, lector univ.dr. Flavia Ghencea, conf
univ.dr. Gheorghe Dinu, prof. univ.dr. Adela Voicu, lector univ.dr. Bejan Ana Maria.
Aceste cadre didactice au participat cu lucrări proprii și au coordonat lucrări științifice
ale studenților și masteranzilor.
În anul universitar 2016 – 2017 se vor organiza atât Conferința științifică a studenților
și masteranzilor cât și ediția a 7-a a ICBE si LSO "International Conference on Law and
Social Order.
 Activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice
Potrivit Raportului privind activitatea de cercetare științifică aferent anului anului
2015, cea mai mare parte a membrilor departamentului este implicată în activități de
cercetare. În ceea ce privește activitatea de cercetare aferentă anului 2015. Toate cadrele
didactice au desfășurat activități de cercetare în anul 2015.
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 Organizarea și desfășurarea cercurilor științifice studențești
În anul universitar 2015–2016 activitatea cercurilor științifice a fost relevantă, dar
departamentul își propune a spori relevanța acestor activități în anul universitar următor. În
acest scop Directorul de Departament va organiza o ședință de lucru pentru a identifica
direcțiile de acțiune pentru atragerea unui număr ridicat de studenți către astfel de activități.

V. ORGANIZAREA ȘI DERULAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ
În anul universitar 2015–2016, membrii departamenului au fost implicați în
organizarea examenului de licență pentru programele de licență Drept și programul de
masterat Comunicare si dialog social si masterat drept Penal. Examenele s-au derulat în bune
condiții, cadrele didactice au răspuns solicitărilor aferente examenului de finalizare a studiilor.
În anul universitar 2016–2017, organizarea examenului de licență se va derula urmând
aceleași coordonate generale.
VI. ACTIVITĂȚILE PROMOȚIONALE
Activităților promoționale li s-a acordat o atenție deosebită în anul universitar 2015–
2016. Direcțiile de acțiune au fost: promovarea facultății la nivelul liceelor prin prezentările
făcute de către cadrele didactice, prezența reprezentanților facultății la târgurile de promovare
a ofertei educaționale organizate în județul Constanța, organizarea de cursuri gratuite de
pregătire a liceenilor pentru promovarea examenului de bacalaureat, organizarea de
concursuri pentru studenții facultății astfel încât aceștia să fie atrași către cursurile de
masterat. Toți membrii departamentului s-au implicat în activitățile promoționale.
În anul universitar 2016–2017 va fi numit un responsabil cu activitățile de promovare a
facultății astfel încât această activitate să se deruleze coordonat.
VII.ASIGURAREA CALITĂȚII
Managementul calității și respectarea procedurilor de asigurare a calității este o
condiție a bunei funcționări a oricărei organizații moderne și, implicit, a universităților, iar
Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța acordă o atenție sporită acestor
aspecte.
Rapoartele elaborate de CEACF privind activitatea derulată de membrii
departamentului nu evidențiază aspecte negative. În urma evaluării multicriteriale, punctajul
mediu obținut la nivelul Departamentului de Științe Juridice a fost de 172,43 de puncte la

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002
Facultatea de Științe Juridice și Științe Juridice Constanța
Str. Unirii 32-34
Telefon: 0040241545015/545490/545491
Fax: 0040241545015
nivelul posturilor de profesor, conferențiar şi lector și 149 puncte pentru posturile de asistent.
Punctajul mai mic înregistrat la nivelul asistenţilor se explică prin faptul că în cadrul Evaluării
cadrelor didactice de către studenţi punctajul maxim pe care poate să îl obţină un asistent este de 50
de puncte, în timp ce punctajul maxim pe care îl poate obţine un cadru didactic titular de curs este de
100 de puncte.

Directorul de Departament a realizat şi o analiză calitativă a cadrelor didactice
membre ale departamentului, în urma căreia a evidenţiat implicarea relevantă în activitatea
Departamentului de Ştiinţe Juridice, în anul universitar 2015 - 2016 a următoarelor cadre
didactice: prof.univ.dr. Drumea Mihnea, conf.univ.dr. Roxana Topor, lector univ.dr Anca
Stoian, lector univ.dr. Onorina Botezat, lector univ.dr.Merei Luminita.

VI. COLABORAREA STUDENȚI – CADRE DIDACTICE / FACULTATE
Asigurarea unei bune relații de colaborare studenți – cadre didactice este unul dintre
obiectivele facultății pe termen scurt și mediu. Astfel, la nivelul conducerii facultății se
apreciază faptul că parteneriatul profesor-student orientat spre atingerea obiectivului comun al
ambelor părți interesate, respectiv o realistă orientare și consiliere a studenților/absolvenților
pe parcursul anilor de studiu și după absolvire, pe piața muncii, poate deveni un avantaj
competitiv al facultății. Direcțiile de acțiune identificate până în prezent și aprecierea
rezultatelor obținute sunt prezentate în continuarea prezentului raport.
 Asigurarea unei comunicări permanente între studenți și cadre didactice prin
promovarea tutoriatului și extinderea activității Centrului de Consiliere și Orientare
Profesională
La nivelul facultății există practica programării, la începutul fiecărui an universitar, a
orelor pe care cadrelor didactice le alocă întâlnirilor cu studenții, cu scopul îndrumării
acestora pe parcursul vieții academice. Fiecare an de studiu este îndrumat de către un tutore
care are întâlniri periodice cu studenții pentru a aborda aspecte ce țin de viața de student.
De asemenea, în cadrul facultății funcționează Centrul de Consiliere și Orientare în
Carieră în cadrul căruia studenții se prezintă pentru a discuta probleme specifice dezvoltării
lor profesionale.
 Atragerea și implicarea studenților în activitățile derulate în cadrul facultății
Studenții se implică activ în activitățile derulate în cadrul facultății, beneficiile fiind
de ambele părți (ex: activități de promovare a facultății, participarea la întâlniri cu angajatorii,
evenimente festive ale facultății etc.).
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 Actualizarea permanentă a site-ului facultății și oferirea de răspunsuri prompte la
întrebările adresate de către studenți
Facultatea pune la dispoziția studenților și a cadrelor didactice un site bine organizat și
care, ca urmare a implicării efective a unor membrii ai departamentului, este actualizat
permanent. În cadrul acestuia, sectiunea de comunicare cu studentii a funcționat foarte bine
(s-a stabilit ca standard maximum 48 de ore în care studentul să primească răspunsul solicitat
– dar evidentele arata că, în cele mai multe cazuri, răspunsurile au fost transmise mult mai
rapid - sub 24 de ore). Aprecierile venite din partea studenților și a conducerii universității
susțin aprecierile privind calitatea informațiilor transmise prin intermediul site-ului. Cadrul
didactic care se ocupă de coordonarea procesului de actualizare a site-ului este Conf.univ.dr.
Octav Neguriță

VII. RELAȚIILE DE COLABORARE ÎNTRE MEMBRII
DEPARTAMENTULUI ȘI CREȘTEREA NIVELULUI DE IMPLICARE A
CADRELOR DIDACTICE ÎN ACTIVITĂȚILE FACULTĂȚII
Conducerea facultății apreciază că atașamentul cadrelor didactice față de activitatea
facultății și față de studenți reprezintă aspecte deosebit de importante pentru succesul pe
termen lung al instituției. Din acest motiv, se dorește dezvoltarea unei culturi organizaționale
care să promoveze satisfacția de a fi membru activ al departamentului, iar demersurile făcute
în acest sens sunt prezentate în continuare.

 Introducerea și permanentizarea unui stil de lucru adecvat obținerii de performanței,
în termenele stabilite și cu gestiunea optimă a resurselor
În anul universitar încheiat, s-a acordat o atenție deosebită calității îndeplinirii
sarcinilor de către membrii departamentului, insistându-se asupra importanței respectării
termenelor stabilite de comun acord în cadrul ședințelor de departament. Pentru a avea o
imagine clară asupra modului în care membrii departamentului înțeleg importanța înscrierii în
termene, la nivelul departamentului există o evidență a sarcinilor care au revenit cadrelor
didactice și a modului în care termenele au fost respectate. Cadrele didactice respectă
termenele și întocmesc sarcinile ce le revin.
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 Repartizarea în mod echilibrat a răspunderilor și sarcinilor între membrii colectivului
departamentului
La nivelul conducerii departamentului se dorește a implica pe toți membrii corpului
didactic în activitățile ce se desfășoară la nivelul facultății, altele decât cele didactice și de
cercetare. Atragerea cadrelor didactice în activități de natură administrativă are un rol
important în creșterea nivelului de implicare și în cunoașterea problemelor facultății. Așa cu
reiese din prezentul raport, în anul universitar 2015 – 2016, se poate remarca faptul că există
cadre didactice care nu au preluat sarcini asimilate activităților suport derulate în cadrul
facultății. Printre cauzele acestei stări de fapt se numără următoarele:
nivelul insuficient de conștientizare a relațiilor formale dintre conducerea
facultății/departamentului și membrii departamentului – ca urmare a convingerii conducerii
departamentului potrivit căreia o atmosferă colegială este cea mai bună cale pentru a susține
performanța academică, au fost situații în care cadrele didactice au considerat că preluarea de
sarcini și implicarea în activitățile facultății are un caracter benevol;
existența unei culturi organizaționale potrivit căreia timpul de lucru al cadrelor
didactice se rezumă la activitățile didactice, la pregătirea acestor activități și, în funcție de
interesul de promovare academică, la activități de cercetare;
Pentru a corecta această stare de fapt și pentru a implica în activitățile facultății
întregul potențial intelectual și de experiență al membrilor departamentului, în anul universitar
2016–2017 se va pune un mai mare accent pe conștientizarea cadrelor didactice privind
drepturile și obligațiile acestora, așa cum apar precizate în fișa postului și Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Departamentului. De asemenea, se va avea în vedere o
echilibrare a sarcinilor transmise spre îndeplinire cadrelor didactice, astfel încât să se asigure
o mai mare eficiență în realizarea acestora.
 Consultarea tuturor membrilor colectivului departamentului în luarea deciziilor ce
privesc funcționarea departamentului și asigurarea transparenței decizionale și a spiritului de
echipă în cadrul departamentului
Pe
parcursul
anului
universitar
2015–2016,
la
nivelul
conducerii
facultății/departamentului s-a manifestat un interes sporit pentru implicarea tutror cadrelor
didactice în problemele facultății, fiindu-le permanent solicitată opinia pentru rezolvarea
acestora, fie pe parcursul ședințelor lunare, fie în cadrul întâlnirilor informale. De asemenea,
comunicarea între conducerea departamentului și membrii acestuia se realizează în mod
deschis, într-o atmosferă colegială, fără restricții impuse de programul de audiență. Deciziile
luate la nivelul managementului facultății au fost explicate cadrelor didactice, fapt care a
determinat acceptarea acestora fără a fi generate conflicte.
Pentru anul universitar 2016–2017, conducerea departamentului va promova aceeași
atitudine de respect față de aspirațiile umane și profesionale ale membrilor departamentului,
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față de sentimentele acestora, față de ideile și sugestiile exprimate, promovând valori precum
integritatea, spiritul de echipă, responsabilitatea și echitatea. Totodată va crește numărul
ședințelor de lucru în cadrul cărora, în urma discuțiilor purtate cu membrii departamentului, se
vor lua decizii de natură organizatorică privind derularea unor activități specifice facultății.
 Evaluarea cadrelor didactice în mod transparent și cu luarea în considerare a tuturor
activităților prin care s-au implicat în buna funcționare a facultății
În anul universitar 2015–2016, conducerea departamentului a inițiat o serie de acțiuni
menite să ofere o imagine clară asupra performanțelor membrilor departamentului și asupra
aportului pe care aceștia îl aduc la bunul mers al facultății. În acest scop sunt utilizate o serie
de instrumente precum: centralizatorul evaluării multicriteriale a cadrelor didactice, evaluarea
comparativă a activității didactice și de cercetare a membrilor departamentului, rapoarte de
autoevaulare a activității derulate în cadrul facultății prin intermediul cărora cadrele didactice
pot informa departamentul asupra implicării de ansamblu în performanța facultății, evidența
modului în care cadrele didactice respectă termenele privind realizarea sarcinilor, raportul de
activitate al departamentului în care sunt precizate în mod clar atât performanțele cât și
deficiențele constatate în derularea activității facultății și a membrilor departamentului.
Toate aceste demersuri au ca scop promovarea mesajului potrivit căruia conducerea
facultății/departamentului recunoaște și apreciază valoarea umană și profesională a cadrelor
didactice, încurajează dezvoltarea acestora, este preocupată de aspectele calitative ale muncii
în cadrul facultății, de promovarea relațiilor cordiale între membrii departamentului.
CONCLUZII
În anul 2015-2016 Departamentul de Științe Juridice a derulat o activitate ce poate fi
apreciată, pe ansamblu, ca reprezentând o evoluție pozitivă. Analizând detaliat activitatea
acestuia pot fi evidențiate atât rezultate pozitive obținute prin implicarea membrilor
departamentului cât și aspecte ce trebuie corectate, pentru nu afecta performanța ulterioară a
facultății. Acestea sunt prezentate în continuare:
 Rezultate pozitive ale activității derulate în cadrul departamentului în anul
universitar 2015 – 2016
Formalizarea activităților departamentului, aspect care determină creșterea nivelului
de predictibilitate în ceea ce privește activitățile și sarcinile ce trebuie derulate de membrii
departamentului, creștere nivelului de motivare, crearea unui mediu organizat de derulare a
activității;
Buna colaborare cu Consiliul Facultății fapt ce asigură eficiență în transmiterea
problemelor cu care se confruntă membrii departamentului și soluționarea acestora prin
măsuri ce țin de competența conducerii facultății;
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Funcționarea unei sali de judecata în cadrul facultății cu scopul de a derula practica
de specialitate de către studenți;
Menținerea complexității procesului de evaluare a cadrelor didactice, prin luarea în
considerare a tuturor rezultatelor acestora ce pot contribui la succesul facultății, precum și
creșterea relevanței rezultatelor procesului de evaluare;
Derularea de activități de cercetare științifică de către toți membrii departamentului;
Derularea în bune condiții a examenului de licență;
Intensificarea activităților de natură promoțională derulate în cadrul facultății;
Creșterea importanței acordate activităților de consiliere și orientare profesională;
Site-ul facultății bine organizat și actualizat permanent;
O bună comunicare între membrii departamentului și conducerea facultății;
 Puncte slabe ale activității derulate în cadrul departamentului în anul universitar
2015 – 2016
Dificultăți în asigurarea normelor didactice ceea ce a impus suspendarea
contractelor de muncă a unor cadre didactice;
O relevanță scăzută a cercurilor științifice studențești;
Inexistența unui plan al activităților promoționale pe baza căruia să se deruleze
activitățile de promovare a ofertei facultății;
Dezechilibru între repartizarea responsabilităților privind derularea activităților
suport, între membrii departamentului.
Pornind de la concluziile prezentului raport de evaluare a activității departamentului și
a membrilor acestuia, se va elabora Planul de activitate al Departamentului de Științe
Juridice pentru anul 2016 – 2017.
Prezentul Raport a fost prezentat de către Directorul Departamentului de Științe
Juridice – Conf.univ.dr. Roxana Topor – și aprobat în ședința Consiliului Facultății de Științe
Juridice și Științe Juridice Constanța din data de 13.09.2016

Director Departament,
Conf.univ.dr. Roxana Topor

