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Tradiţia şi continuitatea şcolii de matematic¼
a din Iaşi dezvoltat¼
a în cadrul Facult¼
aţii de
Matematic¼
a au fost con…rmate de-a lungul timpului prin num¼
arul important de specialişti pe
care i-a format şi care sunt recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Departamentul de
Matematic¼
a se confund¼
a în bun¼
a m¼
asur¼
a, la nivelul colectivului, cu îns¼
aşi Facultatea de Matematic¼
a.
Actualmente, facultatea ofer¼
a studenţilor s¼
ai, în cadrul Departamentului de Matematic¼
a, o
preg¼
atire de baz¼
a, prin cursurile de matematic¼
a, matematici aplicate şi informatic¼
a, precum şi
posibilitatea unor specializ¼
ari, prin cursurile opţionale şi ciclurile de studii de master.
Obiectivul pe termen mediu al Departamentului de Matematic¼
a trebuie s¼
a …e acela de
menţinere a Matematicii ca domeniu performant al universit¼
aţii noastre prin încurajarea unei
activit¼
aţi ştiinţi…ce de calitate şi prin adaptarea continu¼
a a programelor didactice la realit¼
aţile
actuale ale sistemului de înv¼
aţ¼
amânt românesc şi ale pieţei muncii. Pentru atingerea acestui
obiectiv, pe lâng¼
a o activitate intern¼
a bine articulat¼
a şi condus¼
a dup¼
a principii academice s¼
an¼
atoase, Departamentul de Matematic¼
a trebuie s¼
a manifeste deschidere şi disponibilitate la dialog
în relaţia cu conducerea facult¼
aţii, universit¼
aţii, cu celelalte facult¼
aţi şi departamente ale universit¼
aţii şi s¼
a acorde o atenţie special¼
a altor entit¼
aţi ce vin în contact cu mediul academic: şcoli
din înv¼
aţ¼
amântul preuniversitar, inspectorate şcolare judeţene şi …rme din mediul economic.
Tradiţional, pe t¼
arâm ştiinţi…c, misiunea Departamentului de Matematic¼
a este aceea de a
genera, prin membrii s¼
ai, o activitate de cercetare compatibil¼
a cu cea din universit¼
aţile occidentale care au reprezentat mereu şi reprezint¼
a înc¼
a modelul înv¼
aţ¼
amântului superior din întreaga
lume. Activitatea de cercetare s-a p¼
astrat la un nivel constant bun în Facultatea de Matematic¼
a
şi în ultimii ani, dar în viitorul apropiat ea va … serios afectat¼
a prin pensionarea unor profesori
care şi-au adus contribuiţii însemnate la aceast¼
a activitate. Din acest motiv, una din priorit¼
aţile absolute, de ordin vital, pentru departament şi facultate este aceea de a recruta tineri cu
potenţial ştiinţi…c pentru ca, în timp, dezechilibrele s¼
a se atenueze.
Din punct de vedere didactic, menirea tradiţional¼
a principal¼
a a facult¼
aţii este aceea de a
preg¼
ati profesori de matematic¼
a pentru înv¼
aţ¼
amântul preuniversitar. Aceast¼
a tradiţie este ast¼
azi
(pe fondul sc¼
aderii constante a calit¼
aţii corpului didactic al profesorilor de matematic¼
a) mai actual¼
a ca oricând, iar ei i se adaug¼
a în mod …resc (ţinând cont de aplicaţiile matematicii în vaste
zone ale ştiinţei şi societ¼
aţii) preg¼
atirea de specialişti în domeniul tehnologiei infomaţiei (programator, web design, dezvoltator software, matematician, cercet¼
ator) şi în domeniul …nanciarbancar (statistician, matematician, analist …nanciar-bancar). În plus, facultatea ofer¼
a cursuri
de matematic¼
a studenţilor mai multor facult¼
aţi din universitate.
Din aceste perspective, activitatea didactic¼
a din facultate trebuie s¼
a aib¼
a un caracter ‡exibil,
s¼
a se adapteze permanent nevoilor de instruire ale studenţilor. Acest lucru este posibil, având
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în vedere calitatea profesional¼
a didactic¼
a deosebit¼
a a membrilor facult¼
aţii. Totuşi, în raport cu
activitatea didactic¼
a tradiţional¼
a a facult¼
aţii pomenit¼
a mai sus, printre marile probleme care se
r¼
asfrâng negativ atât asupra calit¼
aţii cât şi a num¼
arului de studenţi înmatriculaţi în anii I (chiar
dac¼
a, la ciclul de licenţ¼
a, acest num¼
ar a crescut sensibil în ultimii trei ani) se num¼
ar¼
a modul
cu totul imprevizibil de recrutare şi de ocupare a posturilor în înv¼
aţ¼
amântul preuniversitar,
sub…nanţarea (şi a) acestui sistem, modul în care este predat¼
a matematica în clasele gimnaziale
şi licee. De aceea, Departamentul de Matematic¼
a trebuie s¼
a adopte o atitudine lucid¼
a în raport
cu înv¼
aţ¼
amântul preuniversitar şi s¼
a militeze pentru atenuarea problemelor menţionate.
În ceea ce priveşte a doua component¼
a didactic¼
a din facultate (matematicile aplicate), semnalele primite în ultimii ani din partea angajatorilor absolvenţilor noştri au fost pozitive şi
trebuie continuat efortul de creştere a calit¼
aţii şi actualit¼
aţii cursurilor oferite. Din nou, având
în vedere ameninţarea provenit¼
a din sc¼
aderea numeric¼
a a colectivului departamentului trebuie
depus un efort pentru recrutare de tinere cadre didactice care s¼
a …e dispuse a preda cursuri care
nu fac parte din portofoliul clasic al facult¼
aţii.
În acord cu cele menţionate, propunerile mele pentru mandatul 2016-2020 de director al
Departamentului de Matematic¼
a, prezentate mai jos, sunt structurate pe dou¼
a componente care
se a‡a¼ într-o leg¼
atura organic¼
a.
Activitatea profesional¼a a cadrelor didactice din cadrul departamentului
Activitatea didactic¼a şi sprijinirea activit¼aţii profesionale a studenţilor

În baza principiilor dialogului şi transparenţei în exercitarea funcţiilor de conducere, pentru
de…nirea cu mai mult¼
a precizie şi punerea în practic¼
a a acestor propuneri se vor iniţia discuţii în
departament, în Consiliul Departamentului şi în forul de decizie care este Consiliul Facult¼
aţii.
Propuneri privind activitatea profesional¼a a cadrelor didactice din cadrul facult¼aţii
Cultivarea şi întreţinerea, în cadrul departamentului, a unui climat colegial şi constructiv
bazat pe dialog şi acţiuni care vizeaz¼
a menţinerea unor standarde academice înalte şi
care încurajeaz¼
a rezolvarea responsabil¼
a a problemelor pe care membrii facult¼
aţii le au de
soluţionat în activitatea lor profesional¼
a.
Promovarea principiului conform c¼
aruia …ecare membru al departamentului trebuie s¼
a aib¼
a
în activitatea sa trei componente: de cercetare, didactic¼
a, instituţional¼
a. Fiecare dintre
membrii departamentului trebuie s¼
a-şi aduc¼
a contribuţia pe …ecare din cele trei dimensiuni.
Promovarea includerii unei componente didactice în criteriile minimale, speci…ce univesit¼
aţii noastre, pentru ocuparea posturilor didactice.
Recomandarea public¼
arii de articole ştiinţi…ce în reviste importante de specialitate, unde
importanţa unei reviste se de…neşte pe baza indicatorilor bibliometrici, dar şi în baza
tradiţiei sale şi a prestigiului internaţional al matematicienilor care public¼
a în revista
respectiv¼
a.
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Înt¼
arirea liniei de informatic¼
a de la programul de master „Matematici aplicate”, prin angrenarea şi a altor colegi la programul de licenţ¼
a şi transferarea celor cu experienţ¼
a la
programul specializat de master. Consider c¼
a nearticularea acestei linii este una dintre
principalele surse ale precarit¼
aţii acestui program care pierde numeric în …care an studenţi
înmatriculaţi în anul I, fapt ce s-a simţit înc¼
a mai accentuat de la predecesorul s¼
au, programul de "Calcul ştiinţi…c şi ingineria program¼
arii". De asemenea, este necesar¼
a regândirea
componentei didactice de la programul de master "Matematic¼
a didactic¼
a şi de cercetare".
Experienţa anului curent arat¼
a c¼
a, deşi absolvenţii anului III au fost mai numeroşi decât
în anii precedenţi, înscrierile la programele de master nu au cunoscut o creştere.
Respectarea, de c¼
atre membrii departamentului, a Fişei disciplinei aprobate în departament pentru …ecare activitate de curs, seminar sau laborator.
Implicarea mai multor colegi în activit¼
aţi de promovare a facult¼
aţii.
Propunerea ca, pentru sprijinirea obiectivelor departamentului, gradaţiile de merit s¼
a …e
acordate pe baza unor criterii din …şa actual¼
a de autoevaluare care s¼
a …e adaptate speci…cit¼
aţilor domeniului, în raport cu cerinţele şi necesit¼
aţile departamentului pe termen
mediu. De exemplu, la Facultatea de Matematic¼
a se simte nevoia ca unele criterii de
cercetare s¼
a …e mai mult bazate pe calitate şi mai puţin pe cantitate, criteriile didactice
s¼
a ţin¼
a seama de diferenţa de efort didactic dintre predarea unui curs/seminar clasic şi
unul nou introdus în planul de înv¼
aţ¼
amânt (pe baza unor fundament¼
ari ce ţin de cerinţele
moderne şi de speci…cul liniilor de înv¼
aţ¼
amânt din facultate) sau dintre un curs cu mulţi
studenţi (anul I, licenţ¼
a) şi un curs cu relativ puţini studenţi (master), sau, înc¼
a, dintre
unui curs de matematic¼
a clasic¼
a şi un curs de didactica matematicii.
Încurajarea particip¼
arii la activit¼
aţi, în afara celor didactice şi de cercetare, a tututor
colegilor, şi nu numai a tinerilor, mai ales c¼
a ponderea acestora în cadrul colectivului este
foarte sc¼
azut¼
a.
Este de dorit ca la crearea unei poziţii vacante în statele de funcţiuni s¼
a se ia în considerare
p¼
astrarea unor echilibre în cadrul distribuţiei gradelor didactice în facultate, precum şi
necesitatea acoperirii şi a altor activit¼
aţi conexe. Astfel, fundamentarea cre¼
arii unei poziţii
vacante trebuie s¼
a aib¼
a mai multe componente.
Promovarea ideii c¼
a orele de matematic¼
a din Universitate trebuie s¼
a …e girate de specialiştii
Departamentului de Matematic¼
a, ca gest de normalitate şi ca semn al dorinţei de performanţ¼
a academic¼
a, în ton cu universit¼
aţile occidentale. De asemenea, pl¼
aţile între facult¼
aţi
trebuie s¼
a re‡ecte realitatea activit¼
aţilor prestate. Pentru Departamentul de Matematic¼
a,
în actualele condiţii bugetare, auto…nanţarea este puţin probabil¼
a în viitorul apropiat,
dar rolul s¼
au este foarte important atât în domeniul social prin preg¼
atirea de profesori de
matematic¼
a pentru înv¼
aţ¼
amântul preuniversitar (pentru care matematica a fost, este şi,
prin natura lucrurilor, va … mereu un domeniu prioritar), dar şi de specialişti pentru alte
domenii ale pieţei muncii, cât şi în cercetarea ştiinţi…c¼
a.
Propuneri privind activitatea didactic¼a şi sprijinirea activit¼aţii profesionale a studenţilor
Promovarea ideii c¼
a pentru o bun¼
a preg¼
atire profesional¼
a, studenţii trebuie s¼
a aib¼
a în vedere
faptul c¼
a studiile în facultate e bine s¼
a cuprind¼
a, dup¼
a licenţ¼
a, şi un program de master
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frecventat în regim normal (i.e., cu frecvenţ¼
a). O angajare în câmpul muncii în timpul
studiilor universitare, oricât de atr¼
ag¼
atoare ar …, nu este bene…c¼
a form¼
arii individuale,
obiectiv esenţial al oric¼
arui student.
Standardizarea cerinţelor legate de suportul de curs şi seminar sau laborator, ţinând cont
de nivelul ştiinţi…c al studenţilor din ultimii ani. Existenţa şi utilizarea acestor suporturi
nu mai este neaparat un merit, ci lipsa lor constituie un punct slab în activitatea didactic¼
a.
Actualizarea şi corelarea permanent¼
a a programelor analitice, atât la ciclul de licenţ¼
a cât
şi la cel de master. În acest sens, consider necesar¼
a includerea unor module de discipline
opţionale la programele de licenţ¼
a. Consider c¼
a structura consiliului departamental rezultat¼
a în urma votului din 07.09.2016 poate servi, cu unele complet¼
ari, la constituirea unei
comisii metodice care s¼
a lucreze pentru optimizarea programelor.
Iniţierea de discuţii legate de cursurile de limbi str¼
aine - propunere c¼
atre Facultatea de
Litere ca, pe baza unei colabor¼
ari asupra conţinutului programei de studiu, al treilea
semestru de limb¼
a str¼
ain¼
a s¼
a …e dedicat înv¼
aţ¼
arii parcurgerii unui text matematic în limba
respectiv¼
a. Acest lucru este cu atât mai important cu cât Facultatea de Matematic¼
a ofer¼
a
un program de master în limba englez¼
a, program urmat de un num¼
ar semni…cativ de
absolvenţi ai ciclului de licenţ¼
a din facultate.
Menţinerea ideii de merit profesional şi uman în reprezentarea studenţilor.
Încurajarea studenţilor cu potenţial de cercetare şi a doctoranzilor, cooptarea acestora în
echipele granturilor de cercetare ce se desf¼
aşoar¼
a în facultate. Colaborarea cu Directorul
şi Consiliul Şcolii Doctorale care trebuie s¼
a se implice activ, prin monitorizarea studenţilor
performanţi de-a lungul anilor de studii şi prin prezentarea oportunit¼
aţilor ce le sunt oferite
acestora, pentru atingerea unui obiectiv minimal: cooptarea în …ecare an la doctorat
a doi pân¼
a la cinci studenţi. Acest obiectiv ţine seama de num¼
arul studenţilor facult¼
aţii
înmatriculaţi în anul I (aproximativ 110 120) şi de procentul de 2 5% care este îndeobşte
acceptat în mediul academic pentru stabilirea excelenţei.
Crearea unei echipe care s¼
a colaboreze cu conducerea facult¼
aţii pentru conceperea şi propunerea spre acreditare a unei structuri de perfecţionare pentru profesorii din înv¼
at¼
amântul
preuniversitar. Trebuie g¼
asite modalit¼
aţi de comunicare cu mediul preuniversitar, în interesul studenţilor şi absolvenţilor noştri care doresc s¼
a …e profesori de gimnaziu sau liceu.
Organizarea într-o manier¼
a cât mai e…cient¼
a a practicii pedagogice a studenţilor anului
III, licenţ¼
a.
Încheierea de acorduri de practic¼
a cu …rme din domeniile …nanciar-bancar şi informatic,
în special pentru studenţii de la programul de master „Matematici aplicate”.
Organizarea şi susţinerea unor activit¼
aţi de tutoriat.
Organizarea şi susţinerea unor seminarii didactice sau ştiinţi…ce în afara orelor obligatorii,
seminarii care s¼
a vin¼
a în sprijinul activit¼
aţii profesionale a studenţilor şi chiar a unor
absolvenţi.
Revizuirea, acolo unde este cazul, cu consultarea facult¼
atilor interesate, a programelor
cursurilor pe care Facultatea de Matematic¼
a le ofer¼
a altor facult¼
aţi din Universitate.
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Consider c¼
a propunerile enunţate mai sus sunt de bun¼
a credinţ¼
a şi naturale pentru a asigura
o evoluţie corect¼
a a departamentului şi de aceea cred c¼
a vin în sprijinul îndeplinirii programelor
manageriale ale Decanului Facult¼
aţii de Matematic¼
a şi Rectorului Universit¼
aţii. De aceea, în
scopul îndeplinirii acestui program managerial îmi doresc un dialog constructiv cu conducerea
Facult¼
aţii şi Universit¼
aţii.

08 septembrie 2016

prof. dr. Marius Durea
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