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AL CANDIDATULUI LA FUNCŢIA DE DECAN AL
FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Candidat: Lect. univ. dr. Constantin ILAȘ
Data naşterii: 15.01.1971
Titular pe postul de Lector, poziţia 33 din Statul de funcţii pentru personalul
didactic al Departamentului de Ştiinţe Socio-Umane.
Contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Universitatea „Petre Andrei” din
Iaşi, înregistrat la ITM Iaşi cu numărul 472186 din 23.02.2010.
Responsabilităţi organizatorice şi de cercetare:
• Redactor al Revistei POLIS, Revistă de Științe Politice, Editor: Facultatea
de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași în
parteneriat cu Institutul European Iași.
• Realizator al proiectului intitulat „România europeană – povestea
cetățeniei” inițiat de Universitatea „Petre Andrei” din Iasi și Institutul de
Studiere a Ideologiilor, desfășurat în liceele din Iași.
• Înființarea bibliotecii de memorialistică, „Memoria Comunismului” a
Facultății de Știinte Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei”
din Iași, în cadrul proiectului „După 25 de ani. Comunismul în Europa de
Est” aflat încă în desfășurare.
• Organizarea colocviului „Exil în propria țară”, în 7 noiembrie 2014 cu foști
deținuti politici la care au fost invitați elevi ai liceelor din Iași și studenți ai
Universității „Petre Andrei” din Iași.

• Participant/organizator în cadrul proiectului „Vizită la instituțiile
administrației centrale”, Președinție, Senat, Camera Deputaților, Guvern în
perioada 2-3 decembrie 2013.
OBIECTIVELE MANDATULUI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reacreditarea Facultăţii;
Creșterea și consolidarea reputației Facultăţii pe plan naţional;
Acreditarea unui nou domeniu de specializare: Administraţie publică;
Transparentizarea activităților Facultății și a informaţiilor cu caracter public;
Diversificarea ofertei postuniversitare, în corelație cu piaţa muncii din țară;
Sporirea calităţii educaţionale şi a proiectelor de cercetare realizate la nivel de
Facultate;
Creșterea notorietății Facultăţii prin participarea la târguri, saloane educaţionale
și prin alte proiecte specifice;
Realizarea unei politici salariale în strânsă corelație cu meritele și competențele
profesionale ale cadrelor didactice;
Inițierea de proiecte și participarea la parteneriate cu Facultăţi de profil din ţară
şi străinătate;
Reconsiderarea Studentului drept scop ultim al activităţilor Facultăţii;
Implicarea studenţilor Facultăţii în proiectele sociale şi culturale ale Ligii
Studenţilor și ale Universității conform sloganului Universitate în comunitate.

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE
OBIECTIVE
I. Reacreditarea
Facultăţii

MIJLOACE OPERAȚIONALIZATE
1. Respectarea cerințelor și standardelor academice cerute de
ARACIS;
2. Monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii și a
activităților Facultății;
3. Angajarea tuturor cadrelor didactice în realizarea dosarelor de
reacreditare.

II. Realizarea de noi
programe de studii
universitare şi
postuniversitare

1. Autorizarea specializării Administraţie Publică;
2. Iniţierea de noi masterate, în corelație cu cerinţele pieţei
muncii;
3. Consolidarea cursurilor postuniversitare autorizate şi iniţierea
unor noi cursuri postuniversitare.

III. Ameliorarea
continuă a calităţii
actului didactic şi de
cercetare

1. Asigurarea disciplinelor de studii cu suporturi de curs în format
electronic și/sau tipărite;
2. Evaluarea ritmică a programelor de licenţă, masterat şi cursuri
postuniversitare;
3. Promovarea cercetărilor pe plan național și internaţional prin
publicarea rezultatelor cercetării în reviste de specialitate ori
lucrări ştiinţifice în vederea creșterii vizibilităţii acestora;
4. Asigurarea unui climat de muncă în echipă, bazat pe respect şi
ajutor reciproc;
5. Asigurarea unui feedback eficient din partea studenților cu
privire la calitatea actului educațional.

IV. Creșterea calității 1. Adaptarea gradului de aplicabilitate practică a cursurilor cu
formării studenților caracter teoretic oferite studenţilor;
2. Iniţirea de parteneriate cu instituţiile specifice în care studenţii
să efectueze practica de specialitate;
3. Cooperarea cu instituţiile administraţiei locale şi centrale;
4. Atragerea de specialişti integrați pe piața muncii în vederea
unei mai eficiente formări a studenților.
V. Eficientizarea 1. Realizarea fişei posturilor tuturor categoriilor de personal;
politicii de personal 2. Evaluarea și autoevaluarea anuală a gradului de îndeplinire a
atribuţiilor şi responsabilităţilor individuale prevăzute în fișa
postului;
3. Respectarea standardelor transparente și de merit în politica de
recrutare a personalului academic;
4. Participarea cadrelor la conferinţe naționale și internaţionale;

5. Susţinerea financiară a eforturilor de publicare a lucrărilor în
reviste/jurnale ştiinţifice de notorietate;
6. Plata diferenţiată a personalului didactic în funcţie de merite,
competențe și performanţe;
7. Amendarea și eliminarea comportamentelor care se abat
disciplinar de la etica universitară.

VI. Relaţia cu
studenţii Facultăţii

1. Colaborare mai strânsă cu Liga Studenţilor şi Asociaţia
Alumni;
2. Dublarea numărului studenţilor participanţi la lucrările Sesiunii
Anuale de Comunicări;
3. Punerea în contact a potenţialilor angajatori şi studenţii
Facultăţii. Facilitarea eventualei angajări prin oferta de stagii de
practică pentru studenţi;
4. Încurajarea și susținerea studenţilor în vederea participării la
proiecte științifice, sociale şi culturale;
5. Înființarea unei baze de date privind absolvenţii Facultăţii şi
evoluţia lor profesională ulterioară;
6. Atragerea absolvenţilor de liceu la programele existente prin
practicarea Zilei Porţilor Deschise la nivelul Facultăţii.

VII. Ameliorarea 1. Transparentizarea gestiunii financiare a veniturilor Facultăţii;
finanțării activităților 2.Atragerea de noi fonduri, obţinute prin granturi, proiecte cu
finanțare Europeană şi prin consolidarea învăţământului
Facultății
postuniversitar;
3. Creșterea numărului de studenţi străini înmatriculaţi la Facultate
VIII. Dezvoltarea
infrastructurii
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1. Îmbunătăţirea dotării laboratorului Facultăţii;
2. Creșterea fondului de carte de specialitate a bibliotecii prin
cereri către edituri de specialitate în contrapartidă cu promovarea
editurilor;
3. Acces nelimitat la Internet;
4. Îmbunătățirea paginii web a Facultăţii;
Lect. univ. dr. Constantin ILAȘ

