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PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE ŞTIINŢIFICĂ 

A FACULTATĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

2020 - 2024 

 

Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii Universităţii, fiind 

criteriul fundamental de evaluare a calificării academice. Activitatea de cercetare stă la temelia 

instruirii şi constituie obligaţia de bază a fiecărui cadru didactic. În virtutea autonomiei academice, 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara asigură 

condiţiile organizatorice şi materiale precum şi cadrul juridic necesar membrilor comunităţii 

academice pentru a efectua cercetare ştiinţifică în domeniul competenţei profesionale atestate, în 

concepţia proprie, cu scopul obţinerii unor rezultate validate prin tematică, valoare, originalitate, 

eficienţă şi aport consistent la realizarea obiectivelor generale ale Universităţii. 

Obiectivele fundamentale în domeniul cercetării sunt reprezentate de: promovarea 

cercetării ştiinţifice universitare la standarde internaţionale prin integrarea în programele europene 

şi internaţionale de cercetare,  ridicarea nivelului calitativ al proiectelor şi programelor de cercetare, 

accesul la publicaţiile internaţionale, obţinerea unor venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică 

pentru dezvoltarea Facultăţii, a Universităţii si a fiecărui membru al comunităţii academice, în parte. 

Realizarea componentei didactice a misiunii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul 

Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara - pregătirea profesională a studenţilor, se bazează, în mod 

esenţial, pe organizarea, derularea şi finalizarea unor programe de cercetare ştiinţifică competitive, 

scop în care facultatea organizează şi susţine dezvoltarea unor puternice şcoli şi direcţii de cercetare 

ştiinţifică prin: 

- Dobândirea de cunoştinţe noi şi valorificarea acestora sub formă de comunicări, publicaţii, 

creaţii de autor, contracte etc.; 

-  Afirmarea constantă a prestigiului ştiinţific, la nivel naţional şi internaţional. 
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STRATEGIA DE CERCETARE A F.S.E. 

ÎN PERIOADA 2020 - 2024 

 

 OBIECTIVE PROPUSE  

 

1. Îmbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice a membrilor comunităţii academice 

2. Identificarea şi creşterea utilizării surselor alternative de finanţare 

3. Creşterea impactului activităţii de cercetare asupra învăţămăntului. Diseminarea 

rezultatelor cercetării în mediul de afaceri 

4. Stabilirea clară a domeniilor de cercetare  

5. Organizarea de conferinţe cu participare naţională şi internaţională 

6. Organizarea seminariilor ştiinţifice de catedră 

7. Cooperări cu alte instituţii din ţară şi străinătate. Dezvoltarea parteneriatelor de cercetare 

(inclusiv integrarea în consorţii de cercetare) 

8. Dezvoltarea suportului tehnic al cercetării 

9. Promovarea principiilor managementului calităţii 

10. Atragerea şi motivarea personalului 

 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR 

ŞI GRADUL DE REALIZARE A LOR 

 

1. ÎMBUNĂTĂŢIREA PRESTAŢIEI ŞTIINŢIFICE 

 Direcţii de acţiune 

 Creşterea numărului de publicaţii în ţară şi străinătate şi stabilirea unui mecanism suport 

pentru publicarea în străinătate  

 Participarea la sesiuni ştiinţifice interne şi internaţionale 

 Analizarea de către colegi (specialişti) a materialelor ce urmează a fi publicate (comisie de 

recenzie) 

 Creşterea personalului implicat în cercetare 

 Organizarea cercurilor de cercetare studenţească 

 Realizări 

 Începând cu aprilie 2008, la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Ioan 

Slavici” din Timişoara au apărut o serie de publicaţii ştiinţifice ale căror autori sunt cadre didactice 

ale Facultăţii, publicaţii editate de către edituri cu caracter local (Ed.Fundaţiei pentru cultură şi 

învăţământ “Ioan Slavici” din Timişoara, Ed. Mirton, Ed. Eurostampa etc.). 

 Tot în această perioadă au luat fiinţă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, sub 

coordonarea directă a preşedintelui Consiliului Academic, Prof. univ. dr. Mnerie Dumitru: 

- ziarul Fundaţiei – “Demnitatea” . 

- manifestări culturale ale Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara 

în parteneriat cu Consiliul judeţean Timiş. 
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 Cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Ioan Slavici” 

din Timişoara au participat în perioada mai sus amintită, în mod activ şi cu bună apreciere, la o serie 

de conferinţe internaţionale organizate de universităţi de renume din Europa: Lisabona (Portugalia); 

Athens (Grecia); Novi Sad, Vrset, Pancevo, Alibunar (Serbia); Szeged, Nyregyhaza, Debrecen 

(Ungaria); Napoli (Italia); Sivas, Istanbul (Turcia); Ceske Budejovice (Cehia); Chişinău (Moldova); 

Utrecht (Olanda); Granda, Ceuta, Gran Canaria (Spania); Munchen (Germania); Bratislava 

(Slovacia). 

 De asemenea, putem afirma că şi în cadrul revistei şi a buletinului ştiinţific existent rigoarea 

publicării se respectă, în ambele cazuri realizându-se o recenzie a lucrărilor publicate, prin 

intermediul comitetelor de recenzie. 

 La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din 

Timişoara s-a iniţiat o campanie de revigorare a activităţii de cercetare la nivelul studenţilor, prin 

cooptarea studenţilor în cadrul echipelor de scriere şi implementarea a granturilor sau a contractelor 

de cercetare. Totodată, prin intermediul directorilor de departament şi al tutorilor de ani s-a iniţiat o 

acţiune de reactivare şi revigorare a cercurilor de cercetare ştiinţifică studenţească.  

 

2. IDENTIFICAREA ŞI CREŞTEREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE 

FINANŢARE 

 

 Direcţii de acţiune 

 Explorarea posibilităţilor de acces la surse naţionale şi internaţionale de finanţare 

 Intensificarea activităţii de scriere a granturilor, câştigarea de granturi noi. 

 Intensificarea activităţii de scriere a proiectelor cu finanţare europeană. 

 Realizări 

Ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare au fost câştigate următoarele proiecte cu finanţare 

europeană, astfel:  

Titlu proiect ID proiect/ Ani Valoare Program 
Axa 

prioritară 

Domeniul de 

intervenţie 
Acţiune 

Proiecte  POCU 

TIPS - Ţine pasul 

cu şcoala! 

Codul SMIS: 

104981 

15.06.2018 – 14.04.2021 

 

3,280,035.9 

lei 
POCU 

Axa 

prioritară 6 – 

Educaţie şi 

competenţe 

Componenta1 

– Şcoala 

pentru toţi 

- 

CAREER – 

Consilierea și 

practica Adaptate 

Realității 

Economice, 

Eficiente și  

Relevante la locul 

de muncă 

Codul  SMIS: 

107521 

27.09.2018 – 26.09.2020 

779,844.90 

lei 
POCU 

Axa 

prioritară 6 – 

Educaţie şi 

competenţe 

Componenta 1 

– Stagii de 

practică elevi 

și studenți în 

sectorul 

agroalimentar, 

industrie și 

servicii 

- 

Proiecte   transfrontaliere 

Green Skills 

Platform For 

Sustainable 

Employment 

Development 

(GREENSEED) 

 

ROHU-399 

2019 - 2020 
150350 € 

Interreg 

Romania - 

Hungary 

- - - 
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3. CREŞTEREA IMPACTULUI ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ASUPRA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI. DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN MEDIUL DE 

AFACERI. 

 

 Direcţii de acţiune 

 Integrarea rezultatelor cercetărilor recente în cursurile predate, seminarii şi laboratoare; 

 Analiza în catedre a integrării cercetărilor în cursurile universitare predate; 

 Stabilirea unor mecanisme formale de diseminare a rezultatelor cercetării în mediul de 

afaceri (workshop-uri, seminarii, conferinţe), ce pot genera şi finanţări ale activităţilor 

ştiinţifice ulterioare. 

 Realizări 

 Un număr considerabil de cadre didactice de la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul 

Universităţii “Ioan Slavici” in Timişoara activează ca lectori în cadrul cursurilor de pregătire 

organizate de  diferite organizaţii profesionale, instituţii (societăţi comerciale), administraţia 

publică. 

 Proiecte 

 Creşterea impactului activităţii de cercetare asupra învăţământului; 

 Intensificarea activităţii de diseminare a rezultatelor cercetări, stabilirea unor mecanisme 

formale de diseminare a rezultatelor cercetării în mediul de afaceri (workshop-uri, seminarii, 

conferinţe), ce pot genera şi finanţări ale activităţilor ştiinţifice ulterioare. 

 

4. STABILIREA CLARĂ A DOMENIILOR DE CERCETARE 

 

 Direcţii de acţiune 

 Identificarea domeniilor prioritare de cercetare din catedre şi elaborarea politicilor de 

cercetare ale departamentelor. 

 

5. ORGANIZAREA DE CONFERINŢE CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ ŞI 

INTERNAŢIONALĂ 

 

 Direcţii de acţiune 

 Organizarea de conferinţe în colaborare cu alte universităţi şi instituţii din străinătate; 

 Publicarea volumelor cu lucrările susţinute. 

 Realizări 

 În ultimii ani Facultatea de Ştiinţe Economice a organizat o serie de conferinţe şi 

simpozioane cu caracter naţional şi internaţional. Ca urmare a desfăşurării acestor 

conferinţe, lucrările prezentate au fost publicate în volumele manifestărilor sau pe suport 

electronic (CD). 

 Proiecte 

 Îmbunătăţirea activităţii de cercetare prin organizarea la Facultatea de Ştiinţe Economice 

unor conferinţe cu caracter naţional şi internaţional. 
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6. COOPERĂRI CU ALTE INSTITUŢII DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE. DEZVOLTAREA 

PARTENERIATELOR DE CERCETARE (INCLUSIV INTEGRAREA ÎN CONSORŢII DE 

CERCETARE) 

 

 Direcţii de acţiune 

 Identificarea potenţialilor parteneri, încheierea de acorduri de parteneriat, realizarea de 

schimburi de experienţă între parteneri, înfiinţarea de colective comune, editarea de 

materiale comune ; 

 Încheierea unor convenţii cadru cu universităţile din ţară şi din străinătate, pentru derularea 

unor programe comune de cercetare. 

 Proiecte 

 Consolidarea relaţiilor de colaborare pe care facultatea le are cu actualii parteneri, precum şi 

intensificarea procesului de stabilire de noi contacte şi de noi relaţii de colaborare cu 

universităţii din ţară şi străinătate. 

 

7. DEZVOLTAREA SUPORTULUI TEHNIC AL CERCETĂRII 

 Direcţii de acţiune 

 Stabilirea unui program de achiziţii (cărţi, reviste, abonamente de baze de date, soft, etc.) în 

funcţie de solicitările departamentelor. Crearea unui buget anual de achiziţie fond 

documentar. 

 Realizări 

 Acces gratuit la bazele de date de care facultatea dispune. 

 Proiecte 

 Campanie de creştere a fondului de carte din cadrul Bibliotecii UIS, prin donaţii realizate de 

cadrele didactice (publicaţiile proprii); 

 Achiziţie de cărţi, reviste, solicitate de departamentul facultății. 

 

Aprobat în ședința Consiliului FSE din data de 27.02.2020 

 
 


