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I. Diagnosticarea situaţiei curente a cercetării ştiinţifice în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice și
Drept
STABILIREA NEVOILOR DE DEZVOLTARE PE DOMENII
A. Cadrul organizatoric

-

-

-

Situația curentă
există un cadru organizatoric instituţionalizat ca suport organizatoric pentru
desfăşurareaactivităţilor de cercetare ştiinţifică conform standardelor minime de evaluare
ARACIS, respectiv 2 centre ce cercetare: Centrul de Studii Juridice și Administrative și
Centrul de Analiză și Modelare Economică;
în cadrul centrelor de cercetare sunt constituite colective de cercetare științifică;
există 2 reviste științifice cu apariție periodică, în care sunt publicate, cu predilecție lucrările
realizate de cadrele didactice din facultate;
anual se organizează 2 conferințe științifice internațională, în domeniul economi, juridic și
administrație publică.
Nevoile de dezvoltare
dezvoltarea unei culturi a cercetării ştiinţifice;
creșterea gradului de operaționalizare a activităților din planurile centrelor de cercetare;
implicarea într-o măsură mai mare a directorilor centrelor de cercetare în inițierea unor proiecte
de cercetare,
creșterea nivelului de recunoaștere și notorietate a revistelor științifice din facultate și a
conferințelor științifice organizate.

B. Instrumentele de organizare, conducere coordonare şi evaluare a activităţii de cercetare
Situația curentă
- existenţa unor instrumente de organizare, conducere, coordonare şi evaluare a activităţii de
cercetare ştiinţifică: planul strategic al Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept, Regulamente
de organizare și funcționare a centrelor de cercetare.
Nevoile de dezvoltare
- elaborarea strategiei de cercetare la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept orizont de
planificare 2016-2020;
- elaborarea planului operaţional anual – instrument de coordonare şi evaluare a activităţii de
cercetare ştiinţifică la nivelul Centrelor de Cercetare.
C. Infrastructura de cercetare
Situația curentă
- centrele de cercetare dispun de 3 spații dotate cu calculatoare și acces la Internet, destinate
întâlnirilor membrilor colectivelor de cercetare și unlaborator de analiză cantitativă de date;
- infrastructura de cercetare nu corespunde, în totalitate, nevoilor aferente
desfăşurăriiactivităţilor de cercetare.
Nevoile de dezvoltare
- dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin identificarea nevoilor de dotări şiachiziţia
elementelor de infrastructură care să permită desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de
cercetare.
D. Stimularea şi atragerea studenţilor în cadrul activităţilor de cercetare ştiinţifică
Situația curentă
- studenții sunt încurajați și stimulați să participe la sesiunile de comunicări științifice studențești
organizate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept și la olimpiade regionale și
naționale;
- ocazional, studenții sunt implicați în implementarea unor proiecte de cercetare științifică și în
elaborarea și publicarea de articole științifice.
Nevoile de dezvoltare
- atragerea studenţilor în activităţile de cercetare desfăşurate în cadrul centrelor de cercetare şi
stimularea diseminării rezultatelor obţinute prin publicarea de articole în reviste de specialitate
la nivel naţionalşiinternaţional prin coautorat între profesori şistudenţi.
E. Competenţeleşiabilităţile de cercetare ale cadrelor didactice
Situația curentă
- lipsa parţială a abilităţilorşicompetenţelor de cercetare ale cadrelor didactice;
- aplicarea noilor standardele minimale naționale necesare și obligatorii pentru participarea la
concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar și profesor

-

universitar va duce la situația în care un număr redus de cadre didactice din facultate pot
demonstra că au activitatea de cercetare corespunzătoare postului ocupat;
existența unui nucleu de cadre didactice cu înaltă calificare in domeniul cercetării și activitate
susținută în domeniul cercetării științifice.

Nevoile de dezvoltare
- dezvoltarea abilităţilorşicompetenţelor de cercetare prin organizarea de workshop-uri pe pentru
dezvoltarea competenţelorşiabilităţilor de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice, pentru
informare privind oportunităţile de accesare a fondurilor de cercetare şioportunităţile de
diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
II. OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI STRATEGICE. PERIOADA DE PLANIFICARE 2016-2020
 Organizarea învăţământului universitar de doctorat şi asigurarea funcţionării
acestuia ca o necesitate obiectivă a continuării studiilor de către unii absolvenţi ai
învăţământului universitar de masterat, în cadrul unor programe cu conţinutştiinţificşi/sau
profesional;
 Desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, în
contextul unui cadru organizatoric specializat pe centre de cercetare, colective şi echipe de
cercetare pe domenii şi interdisciplinare, conduse şi coordonate unitar pe baza Planului
operaţional elaborat la nivelul fiecărui centru de cercetare cu integrare în strategia generală a
Universităţii din Piteşti;
 Dezvoltarea competenţelorşiabilităţilor de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice,
pentru informare privind oportunităţile de accesare a fondurilor de cercetare şioportunităţile de
diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 Consolidarea Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept ca entitate academică de
referinţă în cercetarea ştiinţifică prin creşterea numărului de articole publicate de către cadrele
didactice titulare în reviste internaţionale de prestigiu cotate ISI, în reviste
naţionaleşiinternaţionale de prestigiu indexate în baze de date internaţionale cu recunoaştere în
domeniu, în volumele unor manifestări ştiinţificeinternaţionaleindexate în Web of Science etc.;
 Atingerea criteriilor de eligibilitate în vederea atragerii fondurilor de cercetare prin
participarea în competiţiinaţionaleşiinternaţionale pentru atribuirea granturilor şi contractelor
de cercetareştiinţifică;
 Creşterea numărului de aplicaţii la competiţiilenaţionaleşiinternaţionale pentru
atribuirea de granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică;
 Extinderea infrastructurii de cercetare;
 Extinderea indexărilor revistelor științifice editate de facultate;
 Creşterea interesului şi implicării studenţilorFacultăţii de Ştiinţe Economice și Drept
în activitatea de cercetare ştiinţifică;
 Creşterea numărului studenţiloratraşi în proiecte de cercetare desfăşurate în cadrul
centrelor de cercetare şi a numărului participanţilor în cadrul sesiunilor de comunicări
studenţeşti, olimpiadelor studenţeşti etc.;
 Organizarea
de
workshopuri
pe
teme
de
cercetare
cu
scopul
creşteriiabilităţilorşicompetenţelor de cercetare ale cadrelor didactice;
 Organizarea de manifestări ştiinţifice în parteneriat cu instituţii de profil
naţionaleşiinternaţionale pentru asigurarea cadrului de diseminare a rezultatelor cercetării
ştiinţificeşi schimb de bune practici în domeniul cercetării;

 Afirmarea performanţelorştiinţifice ale membrilor comunităţii academice din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept, prin participarea unui număr cât mai mare de cadre
didactice, studenţişi masteranzi, la reuniuni ştiinţifice organizate pe plan naţionalşiinternaţional;
 Extinderea colaborării cu facultăţi de profil din ţarăşi străinătate.

Prezentul plan strategic a fost avizat în ședința Consiliului Facultății de ȘtiințeEconomice și Drept
din data de 06 februarie 2016 și intră în vigoare la data aprobării.
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