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Proiect  Managerial  
AL CANDIDATULUI LA FUNCŢIA DE DECAN AL  

FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

Candidat: Prof. univ. dr. Sabin DRĂGULIN 

Data naşterii: 21.07.1973 

 

Titular pe postul de Profesor, poziţia 7 din Statul de funcţii pentru personalul 

didactic al Departamentului de Ştiinţe Politice. 
 

Contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu Universitatea „Petre Andrei” din 

Iaşi, înregistrat la ITM Iaşi. 

 

Responsabilităţi organizatorice şi de cercetare:  

 

 Director executiv 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. 

 Redactor al Revistei COGITO,  Revistă de cercetare științitifăc 

pluridisciplinară, Editor: Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din 

București. 

 Redactor șef Revista de cultură și politică TIMPUL, Editor: Asociația 

Română Timpul. 
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OBIECTIVELE MANDATULUI 

 

 Reacreditarea Facultăţii; 

 Creșterea și consolidarea reputației Facultăţii pe plan naţional; 

 Acreditarea unui nou domeniu de specializare: Administraţie publică; 

 Dezvoltarea activității de cercetare a cadrelor didactice din facultate prin 

publicare unor studii de specialitate în cadrul revistei POLIS. 

 Diversificarea ofertei postuniversitare. 

 Implicarea studenţilor Facultăţii în proiectele sociale 



 

 

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE 

OBIECTIVE MIJLOACE OPERAȚIONALIZATE 

 

I. Reacreditarea 

Facultăţii 

1. Respectarea cerințelor și standardelor academice cerute 

de ARACIS;  

2. Evaluarea periodică a programelor de studii, 

identificarea unor modalități de dezvoltare individuală; 

II. Realizarea de noi 

programe de studii 

universitare şi 

postuniversitare 

1. Autorizarea specializării Administraţie Publică; 

2. Dezvoltarea atractivității masterelor în desfășurare și 

iniţierea de noi masterate; 

3.Înființarea școlii doctorale. 

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. Publicarea rezultatelor cercetării în reviste de 

specialitate recunoscute CNCSIS; 

4. Asigurarea unui feed-back din partea studenților. 

IV. Creșterea  calității 

formării studenților 

1. Transformarea cursurilor în ghiduri practice pentru 

activitatea de pregătire continuă a studenților:  

2. Iniţirea și dezvoltarea de parteneriate. 

V. Eficientizarea 

politicii de personal 

1. Realizarea fişei posturilor tuturor categoriilor 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. 

 

 

 

 

 

1. Colaborare mai strânsă cu  Liga Studenţilor şi  

Asociaţia Alumni; 

2. Creșterea numărului studenţilor participanţi la lucrările 

Sesiunii Anuale de Comunicări; 

3. Punerea în contact a potenţialilor angajatori şi studenţii 



 

VI.  Relaţia cu 

studenţii Facultăţii 

Facultăţii; 

4.Atragerea absolvenţilor de liceu la programele existente 

prin practicarea Zilei Porţilor Deschise 

VII. Ameliorarea 

finanțării activităților 

Facultății  

1.Atragerea de noi fonduri, obţinute prin granturi și 

proiecte; 

2.Creșterea numărului de studenţi străini înmatriculaţi la 

Facultate. 

VIII. Dezvoltarea 

infrastructurii 

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; 

 

31.03.2020                                                       Prof. univ. dr. Sabin Drăgulin 
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