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INTRODUCERE

Prin intermediul acestui document, Universitatea Națională de Artă Teatrală și

Cinematografică I.L.Caragiale, București prezintă Planul Egalității de Gen (Gender

Equality Plan) pentru perioada 2022-2025. Acest plan a fost structurat în conformitate cu

principiile unei comunități academice care are ca deziderat o serie de valori

indispensabile: accesul nediferențiat la educație universitară, promovarea respectului

pentru identitatea și genul fiecărui reprezentat și fiecărei reprezentate din comunitate,

combaterea oricărui comportament discriminatoriu și intolerant, precum și susținerea

echilibrului de gen în accesul la resurse și poziții academice.

Unul dintre obiectivele principale ale planului este încurajarea egalității și diversității

într-un mediu universitar sigur, care se opune oricărei forme de discriminare, dezvoltând

astfel cadre de învățare și de progres academic echitabile.

Egalitatea, diversitatea, non-discriminarea constituie premise ale unor bune practici

academice și fundamentează un proces de învățare și evoluție bazat pe echitate și

respect reciproc.

Prezentul plan își propune să identifice soluții optime în ce privește accesul

nediscriminatoriu la educația și cercetarea bazate pe integrarea principiilor egalității de

gen în procesul de cunoaștere. Promovarea acestor principii, pe toate palierele specifice

procesului educațional și celui de cercetare, are drept scop susținerea unui mediu

academic deschis, centrat pe susținerea și încurajarea diversității.

Comisia Europeană a definit, încă din 2012, o serie de obiective în ceea ce privește

egalitatea de gen în cercetare și inovație, printre care:
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- Susținerea egalității în carierele științifice;

- Asigurarea echilibrului de gen în procesele decizionale și în board-urile de

conducere;

- Integrarea dimensiunii de gen în conținutul cercetărilor și inovărilor.

Statele membre ale Uniunii Europene își propun, prin politicile lor, să îndepărteze

barierele care țin de accesul egal la poziții de conducere în mediul academic și să

întărească participarea femeilor în procesele decizionale.

Calitatea cercetării și dezvoltarea educației bazate pe egalitate de gen sunt asigurate,

printre altele, de promovarea diversității și de o cultură a dialogului academic, care pun

în prim-plan valorile incluziunii.

Una dintre prioritățile din cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență, privind

Egalitatea de gen și de șanse (capitolul 1.3), este definitivarea Strategiei naționale

privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, și

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027. PNRR

urmărește, printre altele, creșterea ratei de participare a femeilor pe piața muncii, inclusiv

prin acțiuni care au în centru reducerea disparităților salariale dintre sexe, precum și

facilitarea proceselor de evoluție în

carieră sau asumarea unor roluri antreprenoriale și funcții de management.

Pandemia a accentuat contextele discriminatorii privind evoluția profesională a femeilor.

Cele mai multe dintre femei au fost nevoite să își asume roluri de îngrijire a copiilor și de

supraveghere a lor, timpul alocat pentru dezvoltare în carieră și ascensiune la locul de

muncă diminuându-se consistent. De asemenea, situațiile economice și politice actuale

creează nenumărate contexte în care femeile sunt nevoite să își asume roluri care le pun

în poziții inferioare bărbaților. Mediul academic poate crea cadre de reflecție asupra

acestor contexte și poate oferi spații sigure în care să fie promovată egalitatea de șanse
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2. DIAGNOZĂ

Planul Egalității de Gen propus de Universitatea Națională de Artă Teatrală și

Cinematografică I.L.Caragiale București are la bază o analiză a datelor privind distribuția

de gen pe mai multe paliere: poziții de conducere (personal didactic, personal

administrativ, cercetare), paritate de gen în rândul studenților și studentelor.

Situația numărului de angajați (bărbați și femei) din cadrul UNATC, la data de 31
decembrie 2021.

Conducerea Universității

FUNCȚIA BĂRBAȚI FEMEI
Președinte al Senatului 1

Rector 1
Prorectori 3

Director Administrativ 1
Director Economic 1

Secretar Șef UNATC 1
TOTAL 6 2

Conducerea Facultăților

FUNCȚIA BĂRBAȚI FEMEI
Decan Teatru 1
Decan Film 1

Prodecan Teatru 1
Prodecan Film 1

Directori de Departament
Teatru

1 4

Directori de Departament
Film

5 0

TOTAL 8 6
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Alte structuri de conducere, direcții, departamente

FUNCȚIA BĂRBAȚI FEMEI
Direcția MRU 1

Direcția Bibliotecă 1
CeArFi 1
CINETic 1

Director Producție Film 1
Director Management

Academic Evaluare
Acreditare

1

Direcția Relații Publice,
Comunicare, Imagine

2

Serviciul secretariat
general

1

Secretar Șef Facultatea de
Teatru

1

Secretar Șef Facultatea de
Film

1

Servicii Achiziții 1
Serviciul SSM 1

Administrator Șef
Facultatea de Teatru

1

Administrator Șef
Facultatea de Film

1

TOTAL 4 11
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Personal didactic

FACULTATEA PROFESORI CONFERENȚIAR
I

LECTORI TOTAL
BĂRBAȚI

TOTAL
FEMEI

FACULTATEA
DE TEATRU

12 25 35 26 46

FACULTATEA
DE FILM

8 12 32 31 21

TOTAL
GENERAL

20 37 67 57 67

Personal de cercetare

BĂRBAȚI FEMEI
CS I 0 0
CS II 0 0
CS III 0 1

ASISTENT DE CERCETARE 1 4
TOTAL 1 5

Administrativ și personal auxiliar

STRUCTURA NUMĂR TOTAL BĂRBAȚI FEMEI
SECRETARIAT 10 0 10

IT 2 2 0
BIBLIOTECĂ 5 1 4

ADMINISTRATIV
/ ÎNTREȚINERE

51 34 17

CONTABILITATE 7 0 7
ACHIZIȚII 5 1 4

MRU 4 0 4
DCDI 2 0 2

CINETic – tehnic 14 11 3
Studio Producție

Teatru
35 20 15
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Studio Producție
Film

33 20 13

Management
Academic

5 1 4

Relații Publice &
Comunicare

9 3 6

CeArFi 3 1 2
Cămin UNATC 8 5 3

TOTAL 193 99 94

Statistică studenți licență și masterat în anul 2020-2021:

Statistică studenți doctoranzi în anul 2020-2021:
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3. OBIECTIVE ALE PLANULUI

3.1. Creșterea gradului de conștientizare a relevanței unei strategii privind egalitatea de

gen în UNATC;

3.2. Încurajarea unui climat educațional care să pună accentul și să susțină dimensiunea

de gen, participarea femeilor la contexte decizionale, cunoașterea problemelor cu care

se confruntă și ameliorarea acestora.

3.3. Asigurarea egalității și diversității de gen în programele cursurilor universitare

(licență, master, studii doctorale);

3.4. Structurarea unor activități specifice profilului universității, care să promoveze

egalitatea de gen și o cunoaștere sistematică a problematicilor legate de echitate de gen

și diversitate.

4. PLAN DE ACTIVITĂȚI

Conducerea UNATC ”I.L. Caragiale” va desemna câte un reprezentant din fiecare

facultate care să aibă sarcina de a coordona implementarea prezentului Plan al Egalității

de Gen (Gender Equality Plan – GEP).

În 2022-2023 vor fi realizate o serie de chestionare cantitative și calitative în comunitatea

academică UNATC, care vor sta la baza unei analize detaliate a felul în care sunt

percepute egalitatea de gen, incluzivitatea și dezvoltarea profesională în interiorul

comunității.

De asemenea, vor fi demarate o serie de activități care vor contribui la consolidarea unui

mediu academic în care egalitatea de gen să fie o prioritate.
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- Dezvoltarea unor programe și proiecte extra-curriculare în care echilibrul și cota

de gen să fie respectate și în care să fie explorate teme și subiecte de interes

pentru câmpul cercetărilor de gen locale și internaționale, din teatru,

cinematografie și noile media;

- Crearea unor spații sigure de împuternicire a vocilor femeilor din comunitatea

academică UNATC: dezbateri pe teme specifice diversității de gen, cercuri de

lectură, întâlniri cu artiste care marchează arta contemporană;

- Elaborarea unor programe curatoriale care să fie dedicate unor femei din lumea

teatrului și filmului (expoziții performative în jurul unei personalități, însoțite de

publicații, podcast etc.);

- Organizarea unor dezbateri pe teme centrate pe egalitatea de gen, în colaborare

cu SNSPA (Masteratul Politici, Gen și Minorități), Facultatea de Științe Politice

(Masteratul Politicile Egalității de Șanse în Context Românesc și European);

- Organizarea unor întâlniri cu asociații, institute, rețele care promovează prin

programele lor egalitatea de gen: Centrul FILIA, Institutul european pentru

egalitatea de șanse între bărbați și femei, Agenția Națională pentru Egalitate de

Șanse între Bărbați și Femei, Asociația A.L.E.G, rețeaua VIF etc.;

- Invitarea unor personalități care susțin, prin discursurile lor, politicile egalității de

gen: Mihaela Miroiu, Laura Grunberg, Ionela Băluță, Liliana Popescu;

- Crearea unei arhive – artele spectacolului, cinematografie – care să conțină

informații despre artiste, critici de teatru și film, care au marcat prin contribuția lor

dezvoltarea teatrului și filmului din România;

- Inițierea unor proiecte de cercetare care au în centru parcursul unor studente,

absolvente, artiste dintr-o anumită perioadă, cu accent pe traseul lor, pe relația

viață privată-viață artistică;

- Crearea unui proiect artistic pilot transdisciplinar, în care mai multe echipe (teatru,

film, noile medie) să fie îndrumate de cadre didactice din UNATC și de
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artiste/artiști consacrate/consacrați și să exploreze o anumită temă, în relație

directă cu asociații care au expertiză în aria tematică aleasă (ex. spectacole de

teatru, scurt metraje, instalații performative etc. pe subiecte de genul: adaptarea

într-un cămin pentru victime ale violenței domestice; maternitatea juvenilă etc.).
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