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Preambul 

 

În conformitate cu prevederile Cartei Albe a Cercetării Ştiinţifice a Universităţii Valahia 

din Târgovişte - mai precis în secţiunea dedicată Organizării Cercetării - cercetarea 

ştiinţifică şi aplicativă, în Universitatea Valahia din Târgovişte, se desfăşoară conform 

Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de cercetare, aprobat de 

Consiliul de Administrație și Senatul Universității Valahia. 

Astfel, în cadrul Universității, funcţionează Consiliul Cercetării Științifice prezidat de 

Prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și creație universitară, şi având ca 

membri permanenţi cu drept de vot, directorii centrelor de cercetare și reprezentanții 

Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM). La 

întrunirile Consiliului Științific sunt invitați și reprezentanți ai facultăților și școlii 

doctorale. În plus, Carta Albă a Cercetării Ştiinţifice a Universităţii Valahia din 

Târgovişte precizează în mod explicit că “activitatea de cercetare se desfăşoară în 

Centrele de Cercetare ale Universităţii, care au recunoaştere instituţională. Toate 

Centrele de Cercetare din Universitatea Valahia din Târgovişte formează Institutul 

de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară”. 

ICSTM are ca scop activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală, inovare 

şi transfer tehnologic, în domeniile de competenţă ale Universităţii Valahia din 

Târgovişte. 

 

Centrul de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu” a fost recunoscut 

la nivel instituțional, la data de 1.06.2017 (https://www.valahia.ro/ro/455-centre-de-

cercetare). În cadrul acestui Centru de Cercetare își desfășoară activitatea de 

cercetare întreg personalul didactic propriu al Departamentului pentru Pregătitea 

Personalului Didactic.   

 

https://www.valahia.ro/ro/455-centre-de-cercetare
https://www.valahia.ro/ro/455-centre-de-cercetare
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Membrii Departamentului pentru Pregătitea Personalului Didactic, își asumă prin 

Planurile de Cercetare Individuale anuale, punerea în practică a Strategiei de Cercetare 

Ştiinţifică a Centrului de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu”. 

Strategia  urmăreşte îndeaproape principiile prevăzute în Cartea Albă a Cercetării 

Ştiinţifice a Universităţii Valahia din Târgovişte, mai precis pe acelea cuprinse în 

secţiunea dedicată Obiectivelor Strategice ale Cercetării, în cadrul oferit de politicile de 

cercetare elaborate de CNCS, ANCS și Comisia Europeană, centrate pe realizarea Ariei 

Europene a Cercetării (European Research Area - ERA). 
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1. Analiza SWOT a activităţii de cercetare ştiinţifică - realizată de 

către colectivul de cadre didactice al D.P.P.D. - nucleul Centrului de 

Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu” 

 

Metoda analizei SWOT este mai puţin utilizată în realizarea strategiilor de cercetare, 

fiind mai mult un apanaj al domeniului afacerilor, dar aduce o imagine esenţială în 

proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra unei strategii.  

Prin această metodă s-a permis evaluarea factorilor de influență interni și externi ai 

departamentului, cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale organizaţiei, în 

relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat.  
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➢ În ultimii ani, corpul de cadre didactice 

titular s-a consolidat în urma ocupării 

posturilor vacante şi a accederii spre 

trepte superioare de dezvoltare 

profesională. 

➢ S-a înregistrat creşterea şi diversificarea 

competenţelor de cercetare ştiinţifică 

prin participarea la o serie de granturi / 

proiecte de cercetare. 

➢ DPPD realizează o bună cooperare cu 

cadrele didactice de la facultăţile  

Universităţii Valahia din Târgovişte care 

pregătesc studenţi şi pentru cariera 

didactică. 

➢ Eterogenitatea, pe criteriul vârstei, a  

colectivului D.P.P.D constituie premisa 

pentru colaborare şi schimb de 

experienţă . 

➢ Conducerea Universităţii "Valahia"din 

Târgovişte şi a D.P.P.D. susţine 

dezvoltarea profesională, prin cercetare 

ştiinţifică, a cadrelor didactice. 

➢ În general, participarea cadrelor 

didactice la activitatea de cercetare  

s-a situat pe un plan secundar în 

perioada 2007-2010, dar începînd cu 

anul 2011, odată cu câştigarea de 

granturi internaţionale, activitatea de 

cercetare a devenit prioritară. 

➢ Lipsa unui colectiv mai numeros de 

cadre didactice, care ar putea avea 

rol de mentor în stimularea cadrelor 

didactice, în scopul  elaborării şi 

realizării unor granturi / proiecte de 

cercetare ştiinţifică. 
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➢ Universitatea Valahia din Târgovişte 

susţine din punct de vedere financiar 

participarea cadrelor didactice la 

manifestări ştiinţifice de nivel naţional şi 

internaţional. 

➢ Completarea dotărilor Centrului / 

Departamentului cu mijloace şi 

materiale informatice. 

➢ Accesul la fondul de carte al Bibliotecii 

Multimedia şi al  celorlalte biblioteci ale 

universităţii, precum şi la bazele de date 

on-line, în condiţiile contractuale 

stabilite de universitate. 

➢ Îmbogăţirea fondului de carte al 

bibliotecilor prin achiziţionarea unor 

noutăţi edutoriale din domeniile: 

pedagogie, psihologie, didactica 

specialităţii, management educaţional, 

sociologie etc. 

➢ D.P.P.D. dispune de un centru propriu 

de cercetare ştiinţifică. 

➢ Spaţii reduse şi dotări relativ 

insuficiente pentru cercetarea 

ştiinţifică  

➢ Număr redus de  abonamente la 

reviste de specialitate din ţară şi 

străinătate. 
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➢ Cartea Albă a Cercetării Ştiinţifice a 

Universităţii Valahia din Târgovişte, 

prin Obiectivele Strategice ale 

Cercetării, promovează cercetarea 

ştiinţifică. 

➢ Există o preocupare evidentă a  

conducerii universităţii pentru 

stimularea cercetării ştiinţifice  şi pentru 

echilibrarea raportului dintre activitatea 

didactică şi cea de  cercetare . 

➢ În ultimii ani s-a manifestat în mod 

pregnant o cultură a cercetării ştiinţifice 

prin implicarea cadrelor didactice în 

activităţi de cercetare în echipă . 

➢ Participarea la elaborarea unor granturi / 

proiecte de cercetare (LLP, FP7, Orizont 

2020, Fonduri structurale) şi la formarea 

continuă a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar               

(prin Programe de Formare acreditate la 

nivel naţional) a generat creşterea 

coeziunii membrilor departamentului şi 

a motivaţiei pro-cercetare. 

➢ Participarea membrilor departamentului 

la conferinţe naţionale şi internaţionale a 

confirmat valoarea studiilor realizate, 

aceasta contribuind la creşterea 

interesului pentru cercetarea ştiinţifică şi 

a calităţii acesteia. 

➢ Deşi membrii departamentului sunt 

implicaţi în activităţile unor societăţi 

profesionale orientate către educaţie, 

lipsa afilierii D.P.P.D. la o structură 

consacrată de cercetare ştiinţifică 

recunoscută pe plan naţional sau 

internaţional privează cadrele 

didactice de informaţie oportună şi 

relevantă. 

➢ Colaborare încă incipientă cu 

instituţii de profil ale unor 

universităţi din spaţiul european şi 

internaţional. 
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➢ Valorificarea oportunităţii de a participa 

la sesiuni şi conferinţe naţionale şi 

internaţionale, de a accesa proiecte de 

cercetare pe bază de granturi şi/sau 

contracte. 

➢ Posibilitatea de a realiza schimburi de 

experienţă cu alte universităţi din ţară şi 

din străinătate. 

➢ Valorificarea oportunităţii de a participa 

la diverse programe de dezvoltare 

profesională şi personală (studii, cursuri 

postuniversitare etc.). 

➢ Existenţa unor locuri de muncă în 

care cercetarea este mai bine 

valorizată şi mai bine recompensată 

poate  conduce la părăsirea 

sistemului de către cadrele didactice 

mai tinere. 

➢ Subfinanţarea sistemului de 

învăţământ poate genera scăderea 

motivaţiei cadrelor didactice pentru 

implicarea în activităţi de cercetare 

ştiinţifică.  

➢ Implicarea în diverse proiecte şi   

programe de formare diminuează în 

mod evident, timpul alocat cercetării 

ştiinţifice. 
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➢ Politica Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice, precum şi a 

Universităţii Valahia din Târgovişte,  de 

a acorda prioritate alocaţiilor bugetare 

pentru investiţii şi dotări  în învăţământ şi 

cercetare, reprezintă o oportunitate 

majoră pe planul dezvoltării bazei 

materiale necesare cercetării. 

➢ Structurile instituţionale similare din 

cadrul altor universităţi dispun de 

dotări mai bune, şi de o politică de 

investiţii prin care pot obţine 

avantaje semnificative în competiţii 

din aria cercetării ştiinţifice. 
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➢ Implementarea sistemului de 

management al calităţii în educaţie 

poate constitui prilejul unor ameliorări 

calitative în sfera cercetării ştiinţifice. 

➢ Valorificarea oportunităţii de a participa 

la competiţii de granturi lansate la nivel 

naţional şi internaţional. 

➢ Accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea unor proiecte de cercetare, 

derulate în parteneriat cu instituţii 

similare care funcţionează la nivel 

naţional sau internaţional. 

➢ Dezvoltarea unor parteneriate cu echipe 

de cercetare / instituţii similare, din ţară 

şi din străinătate. 

➢ Alocarea unor resurse financiare 

insuficiente pentru sistemul 

educaţional poate genera efecte 

negative în planul motivaţiei 

necesare activităţii de cercetare 

ştiinţifică. 

 

   

Concluzii: 

  Din perspectiva resurselor umane, se impune: 

• validarea activităţii de cercetare ştiinţifică ca şi o  componentă a normei 

didactice şi, în general, a activităţii cadrului didactic universitar; 

• evaluarea periodică a activităţii ştiinţifice de cercetare ştiinţifică 

desfăşurată de cadrele didactice; 

• stimularea cadrelor didactice care au performanţe în cercetarea ştiinţifică; 

• consolidarea corpului de cadre didactice  şi de cercetători prin atragerea 

de noi specialişti, atât din rândul tinerilor (şefi de promoţie, absolvenţi 

care au dovedit pe parcursul studiilor aptitudini de cercetare), cât şi din 

rândul specialiştilor formaţi. 
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Din perspectiva  bazei materiale se impune: 

• obţinerea unor spaţii suplimentare, proprii, necesare desfăşurării activităţii  

de cercetare; 

• completarea dotărilor existente cu: mijloace multimedia, abonamente la 

publicaţii cu conţinut psihopedagogic din ţară şi din străinătate, lucrări de 

specialitate româneşti şi străine, de actualitate etc. 

Din perspectiva culturii organizaţionale  este necesar: 

• promovarea unei strategii de cercetare pe termen scurt, mediu şi lung, pe 

care fiecare cadru didactic să şi-o însuşească, şi care să constituie factor de 

coeziune la nivelul echipei. 

• constituirea unor sub-grupuri de lucru, ca şi structuri de cercetare a unor 

teme care răspund competenţelor şi intereselor membrilor.  

• abordarea în echipe interdisciplinare unor teme majore de cercetare; 

• instituirea unui sistem competitiv de evaluare şi recompensare a activităţii 

de cercetare ştiinţifică; 

• promovarea  unui climat organizaţional  stimulativ şi totodată exigent, 

bazat pe analiza colegială, evaluarea obiectivă a realizărilor, refuzul şi 

sancţionarea mediocrităţii şi a dezinteresului pentru cercetarea ştiinţifică. 

Din perspectiva conţinutului şi a calităţii cercetării ştiinţifice se impune: 

• realizarea unor cercetări ştiinţifice relevante, pe teme de actualitate, ale 

căror rezultate să contribuie şi la sporirea calităţii actului educaţional. 

• promovarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor  moderne de cercetare, 

a analizelor complexe şi a interpretărilor sistemice care să garanteze 

validitatea concluziilor şi eficienţa soluţiilor aplicative; 

• publicarea lucrărilor ştiinţifice în volume şi reviste cu vizibilitate în 

mediul academic naţional şi internaţional. 
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2. Obiective generale pentru activităţile de cercetare ştiinţifică ale 

Centrului de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu” - 

pe termen lung, mediu şi scurt 

 

Obiectivele generale pentru activităţile de cercetare ştiinţifică ale Centrului de Cercetare 

şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu” sunt următoarele:  

1. Implementarea unor soluţii şi mecanisme care corespund setului de bune practici 

internaţionale din domeniul cercetării științifice, prin: 

• Promovarea şi susţinerea excelenţei şi creativităţii în cercetarea ştiinţifică, 

sprijinirea Centrului de Cercetare în cercetarea naţională şi internaţională. 

• Creşterea atractivităţii şi interesului pentru Centrul de Cercetare şi Inovare în 

Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu”, de către cercetătorii de specialitate din ţară şi 

străinatate.  

2. Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice pentru 

asigurarea vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a Centrului de Cercetare şi a membrilor 

acestuia, prin: 

• Creșterea numărului de cadre didactice / cercetători, care pot asigura în mod 

eficient şi activitatea de cercetare;  

• Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului care efectuează activităţi de 

cercetare științifică, prin susținerea participării acestora la: stagii de specializare / 

perfecţionare, workshop-uri, școli de varã, manifestãri științifice naționale și 

internaționale, dar și prin asigurarea accesului la literatura de specialitate;  

• Crearea unui climat adecvat cercetării, în contextul unor evaluări individuale 

cantitative și calitative obiective;  

• Sprijinirea proiectelor de cercetare intra-, inter- și multi-discilinare, şi  

organizarea de manifestări științifice;  

• Susținerea publicării rezultatelor ștințifice obținute în reviste ştiinţifice de de 

prestigiu, în principal, în reviste de specialitate indexate în baze de date 

internaţionale recunoscute. 
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3. Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 

necesară unei cercetări de performanţă la nivelul Centrului de Cercetare, prin: 

• Stimularea şi susținerea participării la competițiile naționale și internaționale 

deschise pentru call-uri / propuneri de proiecte de cercetare; 

• Atragerea de fonduri pentru activitatea de cercetare științifică, prin câştigarea de 

granturi / proiecte, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;  

• Achiziția unor echipamente de cercetare specifice. 

În particular, obiectivele generale pentru activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în 

cadrul Centrului de cercetare, sunt: 

• Abordarea unor teme de cercetare cu relevanţă teoretică sau/şi aplicativă, în acord cu 

tendinţele actuale în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei, cu deschidere spre  

interdisciplinaritate şi pluridisciplinaritate ; 

• Realizarea unor cercetări prin valorificarea tendinţelor de modernizare a metodologiei 

cercetării, folosirea tehnicilor moderne de colectare a datelor, a programelor 

computerizate  de prelucrare a acestora şi de analiză complexă, cantitativă şi 

calitativă; 

• Specializarea cadrelor didactice pe domenii tematice şi abordări metodologice 

concomitent cu promovarea cercetării în echipă; 

• Participarea la competiţii pentru finanţarea cercetării prin granturi şi contracte de 

cercetare (programe naţionale în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare, 

programe internaţionale - în cadrul Orizont 2020). 

• Îmbunătăţirea activităţii Centrului de Cercetări şi creşterea vizibilităţii acestuia atât 

în cadrul instituţional oferit de Universitatea Valahia, dar şi în afara acestuia. 
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3. Tematica de cercetare propusă în cadrul Strategiei de Cercetare 

Ştiinţifică a Centrului de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei   

“I. T. Radu” 

 

Tematica de cercetare continuă / corelează o serie de direcţii propuse în Strategia de 

Cercetare Ştiinţifică ale Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic 

(2007-2013), şi propune o serie de ajustări, dar şi teme noi, care răspund tendinţelor 

acuale în cercetare, stabilite prin strategiile naţionale şi europene, şi cuprinse în Cartea 

Albă a Cercetării Ştiinţifice a Universităţii Valahia din Târgovişte.  

Astfel, temele de cercetare propuse sunt:  

Nr. crt. Tema 

T1. 

Calitatea învăţării - indicator al calităţii academice 

Scop: Investigarea şi analiza critică a  modalităţilor de învăţare promovate 

preponderant în învăţământul universitar şi a eficienţei acestora precum şi  

propunerea unor strategii de învăţare mai eficiente şi cu autentice valenţe 

formative 

T2. 

Calitate, relevanţă şi durabilitate în cercetarea şi inovarea responsabilă 

Scop: Investigarea rolului şi locului cercetării şi inovării responsabile în 

Spaţiul European al Cercetării, prin deschiderea rezultatelor cercetării 

către societate, promovarea acceptabilităţii etice, cunoaşterea importanţei 

cercetării în beneficiul societăţii, sensibilizarea mediului educaţional şi al 

întregii societăţi asupra problemelor şi provocărilor care pot fi soluţionate 

prin activităţile de cercetare. 
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Nr. crt. Tema 

T3. 

Instruirea bazată pe investigaţie ştiinţifică - strategie eficientă în 

contextul educaţiei formale şi non-formale 

Scop: Investigarea şi promovarea instruirii orientată către experimentare 

şi reflecţie, în scopul îmbunătăţirii culturii ştiinţifice domeniilor specifice  

Ştiinţelor, cu accent pe promovarea competenţelor ştiinţifice şi 

pedagogice/didactice ale cadrelor didactice şi viitorilor profesori, prin 

cunoaşterea strategiilor de instruire bazate pe investigaţie ştiinţifică  

T4. 

Rolul TIC în construcţia colaborativă a cunoaşterii ştiinţifice  

Scop: Investigarea şi promovarea metodelor de predare-învăţare bazate pe 

TIC, în contextul oportunităţilor actuale oferite de aplicaţiile informatice 

care facilitează cooperarea şi colaborarea, prin utilizarea unor instrumente 

care permit schimbul de idei şi discuţii, dezvoltă spiritul critic, 

obiectivitatea şi reflexiunea discursivă 

T5. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale - obiectiv al formării şi dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice 

Scop: Identificarea valenţelor inteligenţei emoţionale în planul dezvoltării 

personalităţii cadrului didactic şi a elevilor 

T6. 

Curriculum, instruire, evaluare din perspectiva pedagogiei postmoderne 

Scop: Identificarea evoluţiilor înregistrate în arealul pedagogiei 

postmoderne asupra problematicii curriculumului, instruirii şi evaluării 

precum şi a relaţiilor funcţionale dintre ele. 

T7. 

Rolul parteneriatelor educaţionale în promovarea Educaţiei pentru 

Sănătate 

Scop: Investigarea importanţei parteneriatelor educaţionale în vederea 

promovării sănătăţii, prin abordarea multidimensională a îmbunătăţirii 

stării de sănătate, luând în considerare activităţi educaţionale specifice, 

activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale şi de stil de 

viaţă, politici şi măsuri legislative caracteristice. 
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Nr. crt. Tema 

T8. 

Educaţie şi societate în postmodernitate 

Scop: Identificarea restructurărilor de tip adaptativ ale fenomenului 

educaţional - privitor la dubla sa calitate de factor şi consecinţă a 

dezvoltării societăţii - plecând de la premisa că societatea contemporană 

este prin excelenţă o societate educativă. Restructurările vizează trei 

tendinţe principale: multiplicarea dimensiunilor educaţiei, 

permanentizarea acţiunii educaţionale şi accentuarea acesteia. 

T9. 

Cultură şi spiritualitate românească 

Scop: Promovarea educaţiei în spiritul tradiţiilor şi valorilor româneşti şi 

reinterpretarea - prin prisma paradigmelor intelectuale contemporane - 

ideilor şi teoriilor caracteristice patrimoniului spiritual românesc, precum 

şi investigarea relevanţei identităţii spiritualităţii româneşti în noile 

configuraţii social-politice internaţionale. 

 

În vederea participării active la cercetările desfăşurate în cadrul tematicilor propuse, se 

asigură finanţare prin proiectele de cercetare câştigate în cadrul unor competiţii naţionale 

şi internaţionale. În acest sens, cadrele didactice din department vor coopera în echipele 

definite pentru implementarea proiectelor şi se vor implica în realizarea activităţilor 

propuse prin aceste proiecte. Totodată, acestea vor fructifica şi vor promova rezultatele 

cercetărilor la diverse manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în jurnale de 

specialitate din ţară şi străinătate.  
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4. Manifestări Ştiinţifice 

 

Un rol important în afirmarea prestigiului ştiinţific al cadrelor didactice din Centrul de 

Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu” revine în participarea la diferite 

manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate, dar şi în organizarea / co-organizarea de 

simpozioane, workshop-uri şi conferinţe naționale și internaţionale.  

Astfel, se doreşte cu precădere, ca pe lângă manifestările ştiinţifice consacrate, de tradiţie, 

realizate în colaborare cu alte structuri din Universitatea Valahia sau cu alte instituţii din 

ţară şi străinătate (de ex.: Conferinţa Internaţională: Logos, Universality, Mentality, 

Education, Novelty - în colaborare cu Lumen Publishing House, Iaşi), să se reia 

organizarea Conferinţei Internaţionale: Education, Quality, Sustainable Development, şi 

să se permanentizeze într-un regim de desfăşurare anual, dorindu-se intrarea acesteia în 

tradiţia Universităţii Valahia şi susţinerea ei în continuare ca şi un mijloc de afirmare pe 

plan naţional şi internaţional.  

Totodată, în fiecare an, la început de vară, se desfăşoară Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor, cu denumirea Şcoala între tradițional și 

modern, aceasta fiind organizată cu ocazia manifestării cu caracter general: Zilele 

Universităţii Valahia din Târgovişte. 

În cadrul Conferințelor la care iau parte membrii Centrului de cercetări, vor fi propuse și 

vor fi organizate o serie de Workshop-uri, care pun în practică rezultate ale activității de 

cercetare științifică.  

În plus, materializarea participării la aceste Conferinţe (şi nu numai), se va face prin 

publicarea - în parteneriat cu Ideas Forum International Academic and Scientific 

Association - a unei Reviste proprii: Pro Edu. International Journal of Educational 

Sciences - PEIJES, e-ISSN 2668-5825, p-ISSN 2668-5817. 
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5. Asigurarea calităţii în Cercetarea Ştiinţifică 

 

În conformitate cu prevederile Cartei Albe a Cercetării Ştiinţifice a Universităţii Valahia 

din Târgovişte, şi la Centrul de Cercetare şi Inovare în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu”, 

asigurarea calităţii în cercetarea ştiinţifică se realizează prin:  

• instituirea procedurilor de autoevaluare şi de monitorizare a activităţii ştiinţifice a 

cadrelor didactice şi cercetătorilor;  

• dezvoltarea producţiei ştiinţifice la nivelul  Centrului / Departamentului;  

• accentuarea caracterului aplicativ al temelor de cercetare abordate.  

Strategia se corelează și cu obiectivul DPPD în domeniul calității, referitor la cercetarea 

științifică și creație universitară - dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie  

universitară  printr-o abordare integrată a acestui domeniu si dezvoltarea unui mediu 

colaborativ -, prevăzut la secțiunea 3, și care propune următoarele acţiuni:  

• Menținerea numărului de articole publicate in reviste cotate sau indexate Web of 

Science; 

• Paticipare la elaborarea Planului de cercetare al Centrului de Cercetare şi Inovare 

în Ştiinţele Educaţiei “I. T. Radu”; 

• Raportarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică; 

• Organizarea de / participarea la manifestări științifice cu caracter național și 

internațional şi invitarea personalităţilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi 

internaţional; 

• Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice  pentru studenţi şi cadre didactice și 

stimularea publicării rezultatelor acesteia. 

 

 

                  Director Centru Cercetare, 

Prof.univ.dr. Gabriel GORGHIU 

 

 

 


