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Plan strategic 2014-2020
1. INTRODUCERE
Conform strategiei adoptate la nivelul universității, în această perioadă
accentul se va pune pe consolidarea calității procesului de învățământ. Facultatea de
Arte îşi propune asumarea unui rol important prin acoperirea activităților specifice
didactice, de creație și cercetare în domeniul artelor vizuale și muzicii precum și prin
implicarea în viața culturală a comunității academice și deschiderea acesteia spre o
pregătire complexă și spre interdisciplinaritate.
MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE
FACULTĂŢII DE ARTE
Misiunea Facultăţii de Arte este în primul rând didactică, aceea de a educa
şi forma profesionişti în domeniul muzicii şi artelor vizuale, cu aplicare în direcţiile
pentru care s-au dezvoltat programe de studii dar şi pentru direcţii noi.
Misiunea de a crea personalităţi creatoare în aria artelor este completată cu
cea de a instrui cadre didactice, capabile să ridicarea nivelului de instruire plastică şi
muzicală în liceele de specialitate şi în liceele teoretice, modelând astfel personalităţi
sensibilizate spre frumos, spre artă şi cultură indiferent în ce domeniu urmează să-şi
desfăşoare activitatea.
Facultatea de Arte acordă o deosebită atenţie creaţiei artistice şi cercetării
ştiinţifice (studii teoretice în domeniul vizualului, studii de muzicologie şi
teatrologie, cercetare din perspectivă interdisciplinară a artelor, implicaţii sociale ale
fenomenului cultural contemporan). La acest capitol ponderea mare o are creaţia
artistică, dar şi cercetarea ştiinţifică în direcţia studiilor teoretice precum și
elaborarea de materiale didactice continuu actualizate.
Misiunea de educaţie şi cercetare ţine cont de importanţa antreprenoriatului
şi a inovării pentru dezvoltarea economică şi socială a comunităţii regionale în
primul rând.
Implicarea în viața culturală a comunității și a comunității academice în
special este importantă pentru formarea artiștilor și pentru facilitarea integrării
profesionale a acestora.
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Facultatea de Arte îşi propune următoarele:
obiective prioritare:
1.
Organizarea predării şi însuşirii cunoştinţelor profesionale artistice şi
ştiinţifice, țintind cultivarea intelectului în spiritul gândirii independente și al
respectului pentru excelența umană și dezvoltarea capacității de a profesa un
rol activ în societate.
2.
Formarea, dezvoltarea, transmiterea şi difuzarea valorilor culturale
1

3.
Stimularea spiritul progresului, cunoaşterii şi al educaţiei permanente
prin conţinutul procesului de învăţământ dar şi prin relaţia cu comunitatea.
4.
Transparenţă, eficienţă şi responsabilitate, calitatea tuturor acţiunilor
întreprinse în cadrul şi pentru buna funcţionare a instituţiei.
5.
Promovarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în
sistemul european de învăţământ superior din punct de vedere structural,
calitativ şi al eficienţei economice;
6.
Organizarea cercetări artistico-ştiinţifice la un nivel competitiv, prin
dezvoltarea unor direcţii de cercetare prioritare; participarea la realizarea de
proiecte artistice şi ştiinţifice de interes naţional şi internaţional.
7.
Adaptarea ofertei educaţionale la dinamica mediului socio-economic
1. Strategia procesului educaționa
Misiunea didactică a Facultății de Arte este orientată spre pregătirea de viitori
specialişti în profesiile pentru care programele de studiu dezvoltate asigură calificări.
Oferta educațională trebuie să fie adaptată necesarului de specialişti în domeniul
artelor, raportându-ne, în primul rând, la zona acoperită de judeţele din nord-vestul
ţării.
În cadrul misiunii didactice a Facultăţii de Arte se are în vedere:
1. Actualizarea şi adaptarea continuă a conţinutului procesului de
învăţământ, a metodelor de transmitere a informaţiei şi a metodelor de
evaluare
2. Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic;
3. Promovarea unor strategii de marketing eficient pentru atragerea unor
candidaţi cât mai competitivi şi adaptarea modalităţii de admitere în
învăţământul artistic superior în conformitate cu normativele legale.
Obiective specifice:
1.
a. Conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiveducative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care
respectă principiile psihopedagogice;
b. Analiza în catedre şi secţii a planurilor de învăţământ şi
compatibilizarea acestora cu reforma curiculară, simplificarea
planurilor de învăţământ şi creşterea ponderii studiului individual al
studenţilor; adaptarea ofertei educaţionale la nevoile mediului socioeconomic
c. Elaborarea şi analiza fişelor de disciplină la nivelul programului de
studiu pentru a asigura un demers coerent. Modernizarea şi
eficientizarea metodelor de predare, seminarizare, evaluare a lucrărilor
practice de atelier şi a practicii de specialitate a studenţilor;
d. Editarea si publicarea de cursuri,materiale didactice pentru lucrări
practice pentru toate disciplinele din planul de învăţământ; actualizarea
continuă a acestora.
e. Asigurarea unui mediu etic, moral şi emoţional propice învăţării
f. Dezvoltarea de proiecte care să asigure o relaţie reciproc avantajoasă cu
comunitatea locală şi regională. Implicarea studenţilor.
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g. Dezvoltarea de proiecte care să asigure relaţia cu comunitatea
academică la nivel naţional şi internaţional. Implicarea studenţilor.
h. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale prin dezvoltarea de proiecte,
schimburi academice etc. Implicarea studenţilor.
i. Acreditarea domeniilor de master, dezvoltarea şi adaptarea continuă a
ofertei educaţionale la acest nivel de studiu.
j. Crearea unei şcoli doctorale
k. Completarea şi fortificarea corpului profesoral
2.
a) Participarea cadrelor didactice la elaborarea şi actualizarea planurilor de
învăţământ
b) Încurajarea propunerii şi elaborării de cursuri pe direcţii noi şi
introducerea acestora în planurile de învăţământ.
c) Sprijinirea cadrelor didactice în iniţierea şi derularea de proiecte
artistice şi de cercetare.
d) Încurajarea cadrelor didactice de a stabili parteneriate în vederea
realizării de proiecte artistice şi de cercetare.
e) Încurajarea iniţiativelor care vizează dezvoltarea dotărilor
laboratoarelor și punerea în practica a ideilor novatoare pentru
modernizarea procesului de învăţământ
f) Înfiinţarea în cadrul facultăţii de cercuri, formaţii artistice, publicaţii,
conform legii şi Cartei universităţii
g) Organizarea unor şcoli de vară, tabere de creaţie, învăţământ de scurtă
durată
3.
a) Realizarea anuală ghidului candidatului/ghidul studentului
b) Asigurarea unor forme de pregătire a potenţialilor candidaţi pe domenii
de interes, asigurând egalizarea şanselor de reuşită în învăţământul
artistic superior;
c) Promovarea ofertei educaţionale prin vizite la instituţii de învăţământ
preuniversitar şi organizarea de ateliere deschise.
d) Promovarea instituţiei prin mass media.
e) Promovarea Facultăţii şi a ofertei educaţionale pe internet
2. Strategia procesului de cercetare
Misiunea de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică a facultăţii constă în
valorificarea potenţialului artistic şi ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice şi
studenţii departamentului. Aceasta se realizează prin activitatea de creaţie artistică,
cercetare ştiinţifică şi de publicare, expoziţii, concerte, evenimente, prin prezentarea
rezultatelor cercetării şi a experienţei ştiinţifice acumulate.
Obiectivele iniţiale:
1. Consolidarea Centrului de Cercetare și Creație Artistică al Facultății de Arte.
Dezvoltarea bazei materiale.
2. Realizarea unor parteneriate de cercetare care să stimuleze creativitatea
profesorilor şi studenţilor Departamentul Arte Vizuale, atât cu alte instituţii
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de învăţământ – superior dar şi preuniversitar cât şi cu entităţi din mediul
socio-economic. Dezvoltarea direcţiilor de cercetare prin propunerea şi
câştigarea unor granturi/proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale
3. Valorificarea rezultatelor cercetării prin expoziţii, concerte, publicaţii la nivel
internaţional şi naţional. Valorificarea rezultatelor cercetării la nivel local
pentru creşterea nivelului cultural al comunităţii.
4. Înfiinţarea unei publicaţii ştiinţifice care să îndeplinească exigenţele
acreditării CNCSIS
5. Sprijin pentru înfiinţarea unei şcoli doctorale
Obiective de perspectivă
1. Consolidarea de parteneriate intre cercetare şi furnizorii de educaţie artistică
formală, informală, nonformală, agenţii economici pentru munca în echipă,
pentru identificarea şi dezvoltarea de reţele pentru implementarea de bune
practici de nivel european în vederea cresterii valorii creatoare şi creative .
2. Realizarea unor proiecte de cercetare finanţate de Comunitatea Europeană,
parteneriatul cu reţele de cercetare similare
3. Acreditarea centrului de cercetare la nivel de centru de excelenţă
4. Deschiderea şi dezvoltarea de noi direcţii de cercetare; identificarea şi
câştigarea de granturi de cercetare şi de noi proiecte de colaborare cu mediul
socio-economic şi cultural
Aprecierea a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare se va face
prin:
a)
Numărul şi valoarea totală a granturilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie
artistică câştigate prin competiţie naţională şi internaţională;
b)
Numărul şi valoarea totală a contractelor de cercetare ştiinţifică şi creaţie
artistică cu companii din ţară
c)
Numărul total de participări la

spectacole de autor, expoziții personale, prezentări de modă

participări la bienale, trienale de arta internaţionale, expoziţii în muzee şi
galerii internaţionale şi naţionale, concerte, spectacole

festivaluri/simpozioane, conferințe

proiecte de reabilitare revitalizare a zonelor şi obiectivelor complexe de
interes naţional, opere monumentale de interes naţional
d)
Numărul total de premii la nivel naţional, internaţional
e)
Numărul total de proiecte iniţiate, proiecte culturale sau de cercetare de
interes local, naţional, internaţional
f)
Numărul total de lucrări în patrimonial unor muzee, galerii sau instituţii
publice din străinătate.
g)
Numărul total de publicaţii:

cărţi de specialitate, monografii publicate în edituri din străinătate şi
româneşti recunoscute

publicate în edituri naţionale sau internaționale recunoscute

articole publicate in reviste cotate în baze de date internaționale

alte articole în diverse publicații
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CD-uri colective sau de autor
h)
Numărul total de brevete omologate şi lucrări cu drept de proprietate
intelectuala in orice domeniu artistic, înregistrări radio şi TV,
i)
Grafică de carte, grafică publicitară
j)
Proiecte de design
k)
Activityăți de curatoriat
l)
Numărul total de reprezentări în organizaţii ştiinţifice/artistice şi culturale
internaţionale, societăţi profesionale internaţionale/naţionale, asociaţii artistice
internaţionale/naţionale.
m)
Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe domeniile de cercetare care să implice
participarea cadrelor didactice şi studenţilor din departamente şi specializări
Teme generale de cercetare
Arte Vizuale:
1. Cinetism si instalationism în sculptura moderna si contemporana. Studii privind
reperele istorice determinante ale imaginii statice sculpturale cu cinetismul si
sculptura instalationista in arta contemporana.
2. Imagine si imaginar. Câmp vizual, spatiu vizual, compozitie, constructie, regie,
imagine statica, imagine în miscare, tablou, film, arta video in arta
contemporana.
3. Design Exersarea metaforiei vizuale în contextul reinventarii formelor estetice
in produsul utilitar, elaborarea designului de produs.
4. Provocari New media si pictura si sculptura experiment – (Pop art) mass culture.
Minimalism postmodern art-pictura, sculptura si eleganta spatiala.
5. Modele de spatializare: spatiul albertian, spatiul polifocal, spatiul continuu,
spatiul destructurat, spatiul virtual in arta contemporana.
6. Ambient sculptural, ambient pictural, ambient textil.
7. Noi tehnologii si materiale in designul de produs , designul textil si designul
vestimentar.
8. Spatiul plastic de la obiect la ambient. Tipare si alte tipuri din clasa
invariantilor. Spatiul modular in design si artele decorative.
9. Modalitati de structurare a mesajelor vizuale prin intermediul picturii, sculpturii,
designului si artelor decorative.
10. Studii -spaţiul cultural regional
11. Includerea in programele de studii a noilor tehnologii care sunt aplicate prin
intermediul tehnicilor multimedia, mixed- media in arta contemporana.
Muzică:
1. Cercetarea zonei etnografice Bihor, precum şi cercetare istoriografică a vieţii
artistice a zonei. În acest scop se are în vedere deschiderea unei linii permanente
de cercetare etnomuzicologica a zonei Bihor, pentru reînchegarea spiritualitatii
satului.
2. Cetatea muzicală Oradea. Restituirea spre Patrimoniul cultural naţional a
lucrărilor reprezentanţilor înaintaşi români Cercetarea si valorificarea unor
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

manuscrise necunoscute ale compozitorilor transilvaneni inaintasi aflate in
patrimoniul muzeelor si a bibliotecilor bihorene (sec.XIX,XX).
Cercetarea si valorificarea repertoriului pentru educarea prin muzica a
preşcolarilor şi şcolarilor mici..
Muzica veche-muzica nouă şi interpretarea ei. Promovarea tinerilor artişti compozitori, interpreţi, dirijori, actori, regizori, dramaturgi, critici de arta prin
organizarea de evenimente culturale concerte spectacole.
Meloterapia ca mijloc de prevenţie si vindecare a afectiunilor neuro-psihice.
Jurnalism, critică şi muzicologie în reviste periodice conţinând studii stiintifice,
informatii culturale de actualitate privind viata culturala românească şi străină.
Naţional şi universal în muzica românească modernă şi contemporană.
Cercetarea muzicii românesşti, valorificarea cercetării prin interpretarea unor
lucrări de diferite genuri ( coral, instrumental, voal simfonic, de operă.
Compozitori aniversaţi. Cercetarea şi publicarea de studii ştiinţifice privind
creaţiile compozitorilor aniversaţi în anul respectiv din perspectiva aspectelelor
biografice, istorice, stilistice, estetice, analitice, hermeneutice, interpretative (
realizarea de concerte, spectacole de operă, cocal simfonice sau camerale)
Quo vadis musica. Cercetarea muzicii actuale din perspectiva aspectelor
analizei contemporane.

Direcţii de cercetare comune:
1. Arta spectacolului – muzică, scenografie, costum
2. Sunet şi imagine - arta video
3. Conexiuni, interferente, osmoze. Viziuni artistice de tip intermedia.
Muzeul şi Muzica
3. Strategia Calitatii
Strategia şi managementul calităţii la Facultatea de Arte are ca scop principal
orientarea spre performanţă a instituţiei pe toate dimensiunile activităţii acesteia,
precum şi maximizarea acestei performanţe. El se bazează pe un sistem de
organizare internă specific Universitatii Oradea, bazat pe documentele de referinţă
privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale.
Misiunea și obiectivele in domeniul calității
Creşterea competitivităţii, a expansiunii pieţei şi deopotrivă a globalizării
face ca asigurarea calităţii în învăţământul superior să constituie un obiectiv major al
tuturor universităţilor europene.
Eforturile managementului facultăţii, catedrelor şi ale studenţilor sunt
îndreptate spre îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de predare, învăţare,
cercetare ştiinţifică şi a serviciilor profesionale. Strategia calității la Facultatea de
Arte se înscrie în strategia elaborată la nivelul universității.
Facultatea de Arte urmăreşte să atingă următoarele obiective în ceea ce
priveşte calitatea predării, cercetării ştiinţifice şi a serviciilor profesionale oferite:
1. Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate nevoilor unei
societăţi bazate pe cunoaştere, în conformitate cu noile tehnologii şi cu
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necesităţile pieţei forţei de muncă.
2. Crearea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregului
personal academic în adoptarea unei etici a îmbunătăţirii continue a calităţii.
3. Evaluarea permanentă a calităţii proceselor educaţionale, depistarea
neconcordanţei cu standardele şi aplicarea corecţiei non-calităţii acolo unde
aceasta a apărut.
4. Împărtăşirea unei dimensiuni europene în evaluarea calităţii.
5. Perfecţionarea continuă a personalului didactic.
6. Dezvoltarea infrastructurii.
În vederea implementării politicii de asigurare a calităţii în Facultatea de Arte
funcţionează Comisia Calitatii, comisie care isi desfasoara activitatea in conformitate
cu Regulamentul Sistemului de Evaluare si Asigurare a Calitatii (SEAQ) din cadrul
Universitatii Oradea si cu Hotararea Senatului privind asigurarea calitatii serviciilor
educationale la Universitatea din Oradea.
4. Strategia resurselor umane și financiare
În acord cu strategia Universității din Oradea, politica de personal la nivelul
Facultății de Arte se va baza pe certitudinea că resursele umane sunt o investiție de
maximă importanță. Atragerea și păstrarea personalului de calitate precum și
motivarea acestuia prin recompensare și popolarizare a rezultatelor este prioritară
pentru Facultatea de Arte.
Dezvoltarea și asigurarea unui personal didactic și administrativ de foarte bună
calitate se poate face utilizând eficient și diversificând resursele financiare.
Obiective specifice:
1. Realizarea unei structuri de personal echilibrate, în conformitate cu criteriile
ARACIS;
2. Atragerea unor profesori invitați și colaboratori pe perioade compacte
pentru proiecte artistice și pedagogice bine definite;
3. Perfectionarea sistemului de evaluare interna și atestare periodică a
personalului didactic și nedidactic;
4. Asigurarea posibilităților financiare de recompensare a meritelor
profesionale;
5. Asigurarea unui cadru de popularizare a rezultatelor de excelență prin
canalele media ale universității.
6. Perfecționarea personalului didactic prin stagii periodice în cadrul
centrelor de cercetare; Perfecționarea personalului auxiliar, periodic, pe
compartimente;
7. Analizarea și ajustarea periodica a organigramei;
8. Dezvoltarea competentei manageriale prin programe de pregatire
▪ Elaborarea permanenta de proiecte si participarea la competitii de granturi (CNFIS,
CNCSIS, PHARE, Banca Mondiala. Stimularea celor care elaboreaza oferte de
granturi
9. Diversificarea ofertei de locuri cu taxă, dezvoltarea unor cursuri de vară,
atragerea de donații pentru suplimentarea veniturilor facultății.
5. Strategia resurselor materiale si de patrimoniu
În acestă direcție se are în vedere întreținerea și dezvoltarea bazei materiale
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existente dar și eficientizarea utilizării acesteia. Completarea dotărilor în special cu
echipamet IT este o problemă de maximă importanță.
Definitivarea spațiilor noi de învățământ din obiectivele deja începute (campus I și
campus III ) este deasemenea foarte importantă în perioada care urmează.
Obiective specifice:
1. Descentralizarea şi autonomizarea gestionarii bazei materiale si
delegarea responsabilitatilor pe deparatmente
2. Reabilitarea și amenajarea optimă a spațiilor de studiu si atelire
3. Parteneriat cu institutii care pot sprijini dezvoltarea bazei materiale
4. Crearea unei structuri mobile pentru expozitii itinerante
5. Proiecte de grant pentru dotarea laboratoarelor
6. Dotari pentru Centrul de Cercetare
7. Iniţierea amenajarii unui Laborator audiovizual
8. Finalizarea clădirilor din campus III şi campus I
9. Dezvoltarea bibliotecii de arte prin achizitii, publicare cursuri si donatii
6. Strategia de dezvoltare în planul relaţiilor naţionale şi internaţionale
Direcția dorită este spre creșterea gradului de internaționalizare al Facultății de Arte.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea parteneriatelor Erasmus şi utilizarea mobilităţilor pentru
stabilirea de noi contacte şi dezvoltarea de proiecte comune;
2. Dezvoltarea de proiecte culturale și de cercetare comune cu facultăţile de
profil din ţară și din străinătate;
3. Dezvoltarea de parteneriate educaţionale
4. Diversificarea acordurilor de colaborare
7. Strategia privind parteneriatele
Facultatea de Arte a dezvoltat în ultimii ani parteneriate importante cu
instituții de cultură și artă în special la nivel local și regional. Deasemenea a
dezvoltat numeroase parteneriate cu mediul socio-economic. În perioada următoare
se urmărește consolidarea și diversificarea acestora dar și dea a asigura facultății
un rol mai important la nivel național
Obiective specifice:
1. Creșterea numărului de parteneriate cu alte facultăți, instituții de
învățământ, asociații culturale sau actori din mediul socio-economic la
nivel local, regional și național.
2. Scrierea de proiecte de cerctare care să atragă parteneri de valoare
3. Organizarea de manifestări care să aducă împreună potențiali colaboratori
la nivel local, regional și național.
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8. Strategia privind imaginea și comunicarea
În această direcție Facultatea de Arte pleacă cu un deficit. Creșterea vizibilității, a
capacității de comunicare a informațiilor și de popularizare a realizărilor,
îmbunătăirea calității imaginii Facultății de Arte este foarte importantă în perioada
următoare.
Obiective specifice:
1. Conturarea unei identități vizuale coerente a Facultății și a fiecărui
departament în parte prin coordonarea elementelor:
 Revizuirea logoului facultății și a departamentelor, crearea unui cadru
de dezvoltare pentru promovarea diverselor evenimente
 Revizuirea și îmbunătățirea permanentă a materialelor de promovare a
ofertei educaționale
 Revizuirea imaginii site-ului facultății
 Conturarea unei politicii mai clare în ceea ce privește materialele
prezentate pe conturile de facebook ale departamentelor
2. Creșterea popularizării evenimentelor organizate de Facutatea de Arte atât
prin resurse proprii sau parteneriate media cît și printr-o mai bună colaborare
cu Departamentul de Comunicare al Universității din Oradea
3. Creșterea popularizării realizărilor cadrelor didactice și a studenților atât prin
resurse proprii sau parteneriate media cât și printr-o mai bună colaborare cu
Departamentul de Comunicare al Universității din Oradea
4. Traducerea integrală a site-ului în două limbi de circulație internațională.
5. Promovarea directă prin intermediul unor programe gen Ateliere deschise sau
în Săptămâna altfel
6. Acordarea unei atenții sporite amenajării spațiilor de învățământ.

Decan
Prof..univ.dr. Agneta Marcu
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