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1. Activitatea didactică
Admiterea a fost organizată în contextul unei schimbări de generație a grupului de lucru și s-a
dovedit un succes (cca 200 de studenți mai mult decât anul precedent, un reviriment al
studenților cu taxă (112 licență, 22 master, 18 școala doctorală), ceea ce a făcut ca facultatea
să-și mențină numărul de studenți peste 2000 (2076).
În cadrul evaluării instituționale, Facultatea de Litere a participat cu evaluarea a trei
programe de studii (engleză, franceză și traductologie). Toate au obținut rezultate optime
contribuind la calificativul superior al universității.
Am schimbat planurile de învățământ la PIPP în vederea acreditării secției.
Am realizat programul de conversie pentru PIPP ce s-a dovedit un succes remarcabil (110
studenți cu taxă, dublu față de estimările noastre!).
Am școlarizat pentru prima dată masterate în domeniul științe ale educației la Craiova și
Drobeta Turnu Severin.
Reorganizarea practicii studenților conform noilor cerințe ARACIS și dezvoltarea unui
directorat de practică a studenților
2. Activitatea de cercetare/proiecte
Încărcarea raportărilor cercetării individuale pe platforma de cercetare a universității.
Finalizarea a trei proiecte.
Angajarea unui asistent de cercetare.
Asigurarea fondurilor pentru producția revuistică a facultății.
Asigurarea finanțării pentru participarea colegilor la conferințe naționale și internaționale de
prestigiu.
Finalizarea celor cinci proiecte de cercetare, obținute în urma concursului organizat la nivelul
universității.
3. Baza materială
Consolidarea părții centrale a universității a produs pierderea directă și indirectă a unui
număr de nouă săli de curs și seminar, sedii de departament, decanat, prodecanat și
secretariat, ceea ce a condus la asigurarea cu dificultate a sălilor necesare procesului
instructiv și a orarului facultății.
S-au demarat lucrări în vederea schimbării destinației unor săli din subsolul clădirii centrale.
S-au dotat din proiecte două săli de curs și din fonduri proprii o sală pentru departamentul de
engleză și lectoratul de studii anglo-americane.

4. Gestiunea resurselor umane și financiare
Lipsa fondurilor a făcut dificilă promovarea coerentă și sistematică a colegilor noștri,
exceptând promovarea ca urmare a dobândirii abilitării de către patru colegi.
Am continuat procesul de încadrare la departamentul de Comunicare Științe ale educației și
Jurnalism, departament aflat într-o situație financiara pozitivă.
S-a dezvoltat Școala doctorală prin cooptarea a trei colegi proaspăt abilitați.
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S-a constatat efortul tuturor directorilor de departament pentru a redresa situația financiară
a departamentelor respective și, dacă am ignora datoriile istorice, moștenite, am realiza că
toți au gestionat pozitiv situația financiară a departamentelor în cauză.
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