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I. SITUAȚIA ACTUALĂ A DEPARTAMENTULUI DE TEATROLOGIE 

 

Misiunea fundamentală a Departamentului de Teatrologie este aceea de a pregăti specialiști 

în cele trei domenii pe care este construită actuala programă de învățământ a 

departamentului: studii teoretice, jurnalism și marketing  în domeniul artelor spectacolului. 

 

Misiunea departamentului se extinde către întreaga Facultate de Teatru, prin predarea 

disciplinelor teoretice specializate – Istoria teatrului românesc, Istoria teatrului universal – 

dar și a celor de cultură generală – Estetica -, tuturor celorlalte secții din cadrul facultății: 

Actorie, Actorie păpuși, Regie teatru, Scenografie, Coregrafie.  

 

De asemenea, departamentul este prezent în curricula Facultății de Film, în oferta de cursuri 

opționale pentru anul I și II Licență, prin cursul Istoria artelor spectacolului. 

 

În aceeași direcție cu misiunea fundamentală a UNATC, care este o unitate de învățământ 

superior de cercetare avansată, o parte importantă a activității departamentului este 

activitatea de cercetare științifică în domeniul teatrului și artelor spectacolului, în cadrul 

colectivului de cercetare al departamentului. 

 

O analiză SWOT aplicată departamentului nostru scoate în evidență următoarele aspecte: 

 

a) Puncte forte: 

- tradiția și vechimea secției, prima secție de acest tip din țară, înființată în anul 

1948; valoarea culturală, teoretică și științifică a profesorilor care au predate aici, 

unii dintre ei personalități importante ale culturii și teatrului românesc 

- nivel de integrare bun, în ceea ce privește programa de învățământ, a celor două 

cicluri de studii: licență și master 

- predarea disciplinelor teoretice în toate celelalte departamentelor facultății de 

teatru face ca secția noastră să fie o punte de legătură între aceste departmente 

- prezența prin intermediul ofertei de cursuri opționale în programa Facultății de 

Film 

- vizibilitate bună a departamentului în ceea ce privește activitățile practice, prin 

prezența și implicarea studenților teatrologi în evenimentele teatrale naționale și 

locale 
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- angajabilitatea crescută a studenților absolvenți, în raport cu cei care absolvă 

secții similare în țară 

 

 

b) Puncte slabe: 

- continua scădere a numărului de candidați pe parcursul ultimilor ani  

- titulatura departamentului acționează ca un obstacol în comunicarea tipului de 

educație și formare pe care o oferă departamentul și a programei de învățământ 

- neclaritatea și confunzia în ceea ce privește domeniile și meseriile specifice în 

care pot activa studenții  

- tipul de management netransparent în ceea ce privește luarea deciziilor la nivelul 

departamentului 

- comunicarea slabă cu studenții și absența totală a lor din procesul decizional 

- micșorarea numărului de cursuri teoretice din cadrul programelor celoralte 

departamente 

- colaborarea slabă cu celelalte departamente ale Facultății de Teatru, precum și 

absența colaborării cu departamentul CAV – Filmologie/Scenaristică / Publicitate 

și media al Facultății de Film 

- activitatea de cercetarea științifică este fragmentată, individualizată; nu există o 

conferință anuală de studii și cercetări teatrale organizată de department; revista 

specializată Romanian Performing Arts Journal a publicat un singur număr; nu 

există o revistă specializată în limba română a departamentului în care să publice 

și studenții masteranzi 

- contacte fragmentate și individualizate cu celelalte secții de profil din țară 

- vizibilitatea scăzută a departamentului atât în UNATC cât și în afară, în ceea ce 

privește activitatea teoretică și științifică a departamentului; ea este individuală și 

nu instituțională  

 

 

c) Amenințări: 

- pregătirea din ce în ce mai slabă a elevilor aboslvenți de liceu  

- micșorarea continua a numărului de studenți 

- pierderea dimensiunii de cercetare teoretică și științifică în domeniul teatru și 

artele spectacolului, desfășurată în baza unui plan de cercetare multi-anual, care 

să producă rezultate de înalt nivel științific 

 

d) Oportunități: 

- atragerea de studenți din zona liceelor de profil din țară și străinătate, precum și 

din afara țării, prin internaționalizarea ofertei de programe de master în limba 

engleză 
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- transformarea departamentului într-un pol național al cercetării teoretice 

fundamentale în domeniul teatru și artelor spectacolului, în paralel cu 

internaționalizarea activității de cercetare științifică 

- implicarea departamentului în formarea de specialiști pentru administrația 

culturală (deja în lucru, prin intermediul propunerii unei noi linii de program de 

master) 

- lărgirea spectrului de colaborare inter și trans-disciplinară în domenii conexe: 

filmologie, antropologie culturală, sociologie, psihologie, neuro-științe, științe 

comportamentale, realitate virtuală, etc  

 

 

 

II. STRATEGII DE DEZVOLTARE A DEPARTAMENTULUI PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG 

 

 

Planul managerial este construit în jurul unei viziuni care trasează cadrul pentru obiectivele 

pe termen mediu și lung pe fiecare direcție de dezvoltare a departamentului. În funcție de 

care se stabilesc planul de acțiuni și activități pe termen scurt. 

 

Toate propunerile din cadrul acestui proiect de management vor fi supuse dezbaterii 

colective în cadrul departamentului. Este important ca deciziile să fie asumate de un număr 

cât mai mare dintre membrii titulari ai departamentului, pentru a putea avea șanse de a fi 

implementate. 

 

De aceea voi prezenta în continuare obiectivele pe termen mediu și scurt, prezentate pe 

următoarele direcții:  

 

II. 1 Procesul de învățământ 

II. 2 Activitatea de cercetare științifică 

II. 3 Activitatea de management a departamentului 

II. 4 Strategii de comunicare 

 

Obiectivele transversale ale celor patru direcții expuse mai sus, sunt: 

 

1. Atragerea unui număr cât mai mare de candidați  

2. Diversificarea ofertei educaționale pentru ambele cicluri de învățământ și 

consolidarea programei actuale prin publicarea cursurilor și a suporturilor de curs  

3. Transparentizarea și democratizarea procesului decizional la nivelul departamentului 

4. Internaționalizarea departamentului 

5. Creșterea vizibilității departamentului, înăuntrul și în afara UNATC 
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II.1 PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

1. Elaborarea unei strategii de atragere a viitorilor studenți trebuie să fie rezultatul unui 

proces decizional comun. Propunerile mele în această direcție sunt: 

 

- dezvoltarea legăturii cu liceele de profil din București și din țară și cu profesorii 

care predau materia Estetica și teoria spectacolului de teatru la clasele a IX-a și a 

X-a (filiera vocațională, profil artistic, specializarea Arta actorului) 

- elaborarea unui manual pentru materia Estetica și teoria spectacolului de teatru 

pentru liceele de profil, în colaborare cu profesorii de liceu 

- prezentarea organizată și specializată a programei departamentului în cadrul 

liceelor din București, prin intermediul unor evenimente organizate de către 

departament în cadrul lor (discuții cu actori, prezentare de spectacole importante 

din istoria teatrului românesc, etc) 

- extinderea duratei școlii de duminică pe parcursul ambelor semestre 

- crearea unei burse anuale acordate la nivel de departament, prin atragere de 

sponsori 

 

2. Elaborarea suporturilor de curs pentru toate discipline din programă. 

 

3. Elaborarea de cursuri universitare pentru toate disciplinele teoretice. Trasarea, 

împreună cu UNACT Press, a unui calendar de apariții a acestor cursuri. 

 
4. Strategie de dezvoltare a resursei umane la nivelul departamentului  

 

5. Mărirea ofertei de programe de master: inițierea unui nou program de Master de 

teorie teatrală 

 

6. Dezvoltarea unor cursuri interdisciplinare în colaborare cu Departamentul de 

Comunicare Audiovizuală și cu cel de Regie al Facultății de Film atât pentru ciclul 

Licență cât și pentru cel de Master. Implementarea lor va trece, mai întâi, printr-o 

fază pilot, de 3 ani, urmată de o evaluare.  

 

7. Diversificarea ofertei de cursuri teoretice opționale și facultative prezentată celor 

două facultăți din cadrul UNACT.  
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8. Structurarea unui program de schimb de profesori, prin intermediul programelor 

europene de tipul Erasmus, etc și prin lărgirea rețelei de contacte a departamentului. 

 

 

 

II.2 CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

 

1. Stabilirea unor direcții mari de cercetare științifică la nivelul departamentului, care să 

oglindească și să cuprindă temele de cercetare individuală ale profesorilor titulari. 

Integrarea în aceste teme generale mari a componentei de cercetare din cadrul 

ciclului Master.  

 

2. Crearea unor colective de cercetare științifică inter și trans-disciplinară, care să 

includă membri din celelalte centre de cercetare a UNATC. Implicarea studenților 

masteranzi în aceste colective de cercetare. 

 

3. Dezvoltarea unei teme / program de cercetare cu centrul Cinetic. 

 

4. Colaborare cu Școala doctorală în ceea ce privește oferta anuală de cursuri. 

 

5. Inițierea unui program anual de traduceri în limba română a unor texte 

fundamentale pentru istoria și teoria teatrului, în colaborare cu UNATC Press și alte 

edituri care publică titluri din domeniu teatru, artele spectacolului, cinematografie. 

 

6. Organizarea unei conferințe anuale internaționale a departamentului. 

 

7. Publicare cu frecvență semestrială a revistei Romanian Performing Arts Journal, pe 

durata următorilor 3 ani și înregistrarea ei în bazele de date și platformele 

specializate ale domeniului teatru, artele spectacolului, performance, film. 

 

8. Elaborarea unei reviste de cercetare științifică în limba română a departamentului, în 

care să poată publica și studenții masteranzi. 

 

 

 

  

II.3  ACTIVITATEA DE MANAGEMENT A DEPARTAMENTULUI  

 

1. Îmbunătățirea transparenței decizionale la nivelul Departamentului de 

Teatrologie, prin implementarea sistemului de decizie colectivă, prin vot deschis, 

asupra problemelor și subiectelor ce privesc direct structura departamentului, 
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planurile de învățământ, colaborarea cu alte departamente și instituții de 

învățământ, proiecte comune, etc. 

 

2. Elaborarea și comunicarea ordinii de zi a ședințelor de catedră cu 2 săptămâni 

înainte, pentru ca membrii titulari să fie informați înainte de ședință, să poată 

trimite feedback și propuneri. 

 

3. Implicarea studenților prin informarea lor periodică asupra deciziilor importante 

și prin deschiderea ședințelor de departament care au pe ordinea de zi probleme 

care îi privesc direct, prin cooptarea unor reprezentanți ai celor două cicluri: 

licență și master. 

 

4. Asigurarea unui cadru propice managerial și administrativ pentru desfășurarea în 

condiții cât mai optime a procesului educațional și asigurarea condițiilor pentru 

dezvoltarea carierei universitare a membrilor titulari ai departamentului. 

 

5. Atragerea de fonduri noi, necesare desfășurării activității didactice și de cercetare 

științifică prin depunerea de granturi și proiecte de finanțare (cel puțin 2 pe an 

universitar). 

 

6. Structurarea colaborării cu departamentele de profil de la celelalte universități 

din țară. 

 

7. Internaționalizarea departamentului prin înscrierea sa în rețele universitare 

internaționale și prin stabilirea de noi legături cu școli și departamente de profil 

din UE și SUA.  

 

8. Atragerea de sponsori direcți ai departamentului și fidelizarea acestora.  

 

 

 

III.4  STRATEGIA DE COMUNICARE 

 

 

1. Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare care să mărească 

vizibilitatea departamentului atât în interiorul cât și în exteriorul UNATC, prin: 

 

- lansarea unei pagini de FaceBook și a unui Newsletter cu frecvență lunară  

- postarea periodică, pe site-ul UNATC, a știrilor și comunicatelor de presă ce oglindesc 

activitatea importantă din cadrul departamentului 
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- lansarea unui Newsletter în limba engleză și franceză, care să reprezinte principala 

formă de comunicare organizată cu universitățile internaționale și alte organisme de 

profil 

 

2. Crearea unei rețele de Alumni a absolvenților de teatrologie cu scopul de a crește 

vizibilitatea departamentului, de a mări contactele cu alte centre universitare naționale 

și internaționale, de a implica membrii acestei rețele în strategia de comunicare și 

dezvoltare a departamentului. 

 

3. Elaborarea unei monografii a departamentului de Teatrologie, în limba română și în 

limba engleză / franceză. 

 

4. Instituționalizarea parteneriatelor media tv, radio, presă scrisă și online. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


