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STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
PE TERMEN LUNG (2008-2012)
ŞI

PROGRAME DE CERCETARE PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT
ALE

FACULTĂŢII DE LITERE
Întocmită în luna martie 2008, în concordanţă cu Planul strategic de dezvoltare al Facultăţii
de Litere şi prezentat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 02. 04. 08.
Considerând cu seriozitate viziunea specialiştilor asupra rolului hotărâtor al universităţilor în
economia bazată pe cunoştinţe şi care constă în:
§ producerea de noi cunoştinţe
§ transmiterea cunoştinţelor prin educaţie
§ diseminarea prin tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei
§ utilizarea cunoştinţelor prin noi produse , servicii etc.
şi în concordanţă cu direcţiile conturate Planul strategic de dezvoltare al Facultăţii de Litere
propunem strategia activităţii de cercetare ştiinţifică
1. În Facultatea de Litere activitatea de cercetare este desfăşurată de :
§ cadre didactice
§ doctoranzi
§ masteranzi
§ studenţi în cadrul centrelor de cercetare fără personalitate juridică şi în laboratoarele
catedrelor şi facultăţilor universităţii.
2. Activitatea de cercetare ştiinţifică este coordonată de Secretarul ştiinţific al Facultăţii, care
conlucrează cu conducerea operativă şi Consiliul Facultăţii.
3. Înţelegem prin cercetare ştiinţifică :
§ Cercetare fundamentală
§ Cercetare aplicativă
§ Cercetare interdisciplinară
§ Cercetare transdisciplinară
§ Consultanţă, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul ştiinţe umaniste şi arte.
§ Transfer de cunoştinţe prin formare continuă şi postuniversitară,
§ Transfer de cunoştinţe şi diseminare de rezultate ale cercetării prin conferinţe, expoziţii,
publicaţii originale.
4. Priorităţi ale strategiei de cercetare ştiinţifică. Mijloace de aplicare a acesteia în scopul de
realizare a obiectivelor
§ integrarea în reţele internaţionale şi promovarea excelenţei în cercetare prin colectivele
care demonstrează recunoaştere internaţională
§ formarea tinerilor cercetători în şcoli doctorale care să le asigure o pregătire
corespunzătoare şi dezvoltarea capacităţii de a realiza cercetări avansate.
§ creşterea performanţei se va realiza prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă,
reflectate în creşterea numărului de articole în publicaţii
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§

Stimularea colaborării şi a participării la reţele naţionale şi internaţionale, care să asigure
obţinerea de rezultate valoroase internaţional, difuzarea şi valorificarea rezultatelor
ştiinţifice ale acestor participări.

5. Mijloace şi acţiuni. Aspecte generale :
§ promovarea cercetării ştiinţifice la standarde internaţionale prin integrarea în programe de
cercetare europene şi internaţionale precum şi prin publicarea rezultatelor cercetărilor în
reviste din fluxul principal de publicaţii internaţionale;
§ evaluarea continuă a revistelor ştiinţifice editate de colectivele de cercetare ale Facultăţii de
Ştiinţe şi susţinerea celor mai performante, pentru a îndeplini condiţiile de intrare în bazele
indexate internaţional şi în perspectivă pentru creşterea factorului lor de impact;
§ participarea la competiţia de alocare a fondurilor de cercetare ştiinţifică după criterii
competitive;
§ încurajarea şi stimularea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiecte, expertiză şi
consultanţă, finanţate prin mijloace extrabugetare (contracte încheiate cu agenţi economici
şi cu alte instituţii şi organisme, din ţara noastră şi din alte ţări);
§ atragerea tinerilor cercetători în cadrul Centrelor de Cercetare. Atragerea în activitatea de
cercetare ştiinţifică şi cointeresarea materială şi morală a studenţilor care dovedesc
aptitudini pentru cercetarea ştiinţifică, în vederea formării şi recrutării viitoarelor promoţii de
cercetători; cointeresarea materială şi spirituală a studenţilor pentru activitatea de
cercetare. Cercetarea ştiinţifică studenţească reprezintă o parte integrantă a cercetării
universitare. Studenţii (studenţii până la nivelul de licenţă, masteranzii şi doctoranzii) vor
participa la activitatea de cercetare ştiinţifică alături de cadre didactice şi cercetători sau în
cadrul unor forme de organizare proprii (seminarii, cercuri ştiinţifice, asociaţii, etc.). Pentru
studenţi cercetarea ştiinţifică reprezintă un criteriu esenţial în procesul de evaluare pentru
obţinerea burselor de performanţă.
§ dezvoltarea şcolilor doctorale: doctoranzii cu frecvenţă reprezintă principala resursă umană
de cercetare a universităţii. Doctoranzii îşi desfăşoară activitatea de cercetare sub
îndrumarea conducătorilor de doctorat şi în colaborare cu alţi cercetători ştiinţifici.
6. Aspectul legislativ, administrativ, reglementări
§ în conformitate cu Charta Universităţii de Nord Baia Mare şi cu legislaţia în vigoare,
activitatea de cercetare-dezvoltare se va realiza în unităţi de cercetare ce se pot constitui
pe lângă catedre, departamente, facultăţi sau la nivelul universităţii;
§ unităţile de cercetare pot fi: colective, laboratoare sau centre. Colectivele şi laboratoarele
se pot reuni în centre de cercetare interdisciplinare. Se va avea în vedere acreditarea
CNCSIS a acestor unităţii de cercetare. (Există Centrul de Cercetare Interdisciplinară
pentru Comunicarea Umană, aprobat de Senat, neacreditat.);
§ cadrele didactice vor executa, ca parte a normei didactice, cercetare ştiinţifică în cadrul
unui plan de cercetare intern. (a se vedea CADRUL TEMATIC Facultate, catedre – teme
generice în care se încadrează cercetarea individuală şi pe colective).
7. Obiectivele principale generale ale activităţii de cercetare ştiinţifică
§ promovarea calităţii în cercetare;
§ realizarea unor programe de cercetare cu implicaţii directe asupra consolidării societăţii
cunoaşterii prin modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din
mediul universitar, a creşterii nivelului de calitate a întregului sistem educaţional şi al unei
vieţi mai prospere pentru întreaga comunitate.
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OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ÎN FACULTATEA DE LITERE
A. Pe termen lung
§ integrarea cercetării din universitate cu mediul exogen - economic şi social;
§ creşterea calităţii / competitivităţii rezultatelor activităţii de cercetare în facultatea de litere /
UNBM, în plan naţional şi internaţional se va concretiza prin prezenţa mai mare în
publicaţii cotate / indexate ISI, BDI etc., în reviste A, B+, B şi în SSCI, A&HCI etc., în
biblioteci din ţară şi din străinătate.
§ atragerea / integrarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor în activitatea de cercetare
academică, se va concretiza prin organizarea de conferinţe de diseminare şi publicarea de
lucrări comune,
§ diseminarea rezultatelor cercetării (individuale, a echipelor de proiect, echipelor mixte
cadre/studenţi etc.) prin toate mijloacele (publicaţii de carte în edituri recunoscute în
străinătate, în edituri din ţară acreditate CNCSIS, publicarea de studii şi articole în reviste
cotate / indexate ISI, BDI etc. în străinătate – A/ISI, B+, B, C în ţară) participarea la
congrese, simpozioane, conferinţe mai cu seamă internaţionale, organizate în ţară şi în
străinătate, internet etc.)
§ organizarea de manifestări internaţionale (participare internaţională min 25%), acreditarea
unora dintre acestea, pătrunderea în circuitul internaţional al congreselor, simpozioanelor,
conferinţelor astfel:
- în perioada 2008-2012, proiectele în colaborare internaţională vor fi realizate atât în
cadrul programelor internaţionale, cat şi în cadrul unor apeluri comune de proiecte
împreună cu alte ţări pe teme de interes sau pur şi simplu în cadrul unor proiecte de
colaborare iniţiate la nivelul comunităţii ştiinţifice;
- extinderea cooperării internaţionale în programe şi proiecte, inclusiv prin
reprezentarea universităţii prin experţii săi în instituţii şi organisme reprezentative
CDI la nivel european şi internaţional;
- având în vedere importanţa cercetării fundamentale pentru dezvoltarea cunoaşterii
şi formarea resursei umane înalt calificate, accentul va fi pus pe interdisciplinaritate
şi vizibilitate internaţională. Vor fi susţinute cercetări complexe în domenii de
frontieră;
- participarea la activităţile societăţilor ştiinţifice internaţionale este de cea mai mare
importanţă din punctul de vedere al integrării în lumea ştiinţifică, al informării şi al
afirmării contribuţiei la patrimoniul ştiinţific internaţional.
B. Pe termen mediu
§ identificarea de parteneri interni şi externi pentru propunerea şi elaborarea / derularea /
finalizarea de proiecte (CNCSIS, FP6, FP7 etc.) (dependent de stadiul în care se află
proiectul: propunere / în derulare / în faza de diseminare);
§ atragerea de alte tipuri de colaborare finanţată (comenzi / contracte de cercetare, expertiză,
supervizare, cu organizaţii culturale, economice, administrative etc.);
§ finalizarea proiectelor de cercetare individuală în curs, a doctoratelor, publicarea tezelor de
doctorat, diseminarea rezultatelor din proiecte individuale.
C. Pe termen scurt (semestru / an)
§ organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale (în parteneriat pe acţiune cu organizaţii
culturale, administrative, economice locale, naţionale, internaţionale)
§ publicarea de cursuri, carte, studii şi articole
§ publicarea volumelor manifestărilor ştiinţifice
§ publicarea la timp a buletinelor ştiinţifice, rezolvarea situaţiei buletinelor neacreditate.
§ conferinţe invitate: onorarea invitaţiilor individuale
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derularea / coordonarea / organizarea activităţii de cercetare studenţească / masteranzi /
doctoranzi şi diseminarea rezultatelor

Mijloace:
§ organizarea de colective şi echipe de cercetare (cadre şi mixte – cadre şi studenţi /
masteranzi / doctoranzi), activitatea în Centrul de Cercetări Interdisciplinare privind
Comunicarea Umană (CCICU) – (fără personalitate juridică, aprobat de senat)
§ promovarea unei tematici de cercetare actuale şi de interes, conform cu specificul facultăţii
şi direcţiilor de specializare, producerea de noi cunoştinţe cu rezultate competitive şi
implicarea în diseminarea acestora; internaţionalizarea activităţii de cercetare din UNBM
§ participarea la competiţii naţionale / internaţionale pentru finanţarea cercetării ştiinţifice şi
burse (de cercetare individuale), parteneriate, schimb de experienţă, mobilităţi;
§ creşterea vizibilităţii interne şi externe a activităţii de cercetare prin:
- centralizarea, accesibilizarea şi difuzarea informaţiei,
- descentralizarea sarcinilor;
- responsabilizarea faţă de managementul propriei identităţi academice şi activităţii
de cercetător (CV academic, site propriu, evidenţa clară şi completă, raportare
anuală corectă a propriei activităţi etc.)
§ actualizarea permanentă a site-ului facultăţii, catedrelor şi pe domenii (cercetare, studenţi
etc.)
8. Aspectul material al mijloacelor de realizare a obiectivelor
§ se va susţine dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin creşterea gradului de utilizare,
extinderea infrastructurii existente şi prin crearea de noi facilităţi;
§ investiţiile se vor focaliza în acele domenii în care există potenţial de utilizare
corespunzător, inclusiv prin colaborare regională;
§ dezvoltarea infrastructurii de cercetare se va realiza cu precădere prin asocierea facilităţi
experimentale cu universităţile din regiunea de Nord Vest;
§ resursele financiare rezultate din activitatea de cercetare contractuală vor fi direcţionate
spre modernizarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor, spre înfiinţarea unor
laboratoare noi şi pentru asigurarea unor mobilităţi ale cadrelor didactice;
§ dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de cercetare se va realiza prin atragere de
fonduri de la bugetul de stat, din programe europene şi de la societăţi comerciale cu capital
de stat şi privat.
Conform specificului facultăţii şi direcţiilor de specializare şi rezultată din rolul universităţilor şi
priorităţile activităţii de cercetare academică, tematica generală este circumscrisă, pe termen
lung, de:
A. Cadrul tematic al activităţii de cercetare (nivelul: facultate) - activitatea de cercetare în
Facultatea de Litere (pe termen lung: perioada 2008-2012).
Cunoaştere şi comunicare: creativitate – coerenţă – eficienţă - relevanţă în procesul
edificării societăţii informatizate ca suport al societăţii bazate pe cunoaştere
La nivel de catedră aceasta se regăseşte în tematici cadru, conform direcţiilor de specializare
astfel:
B. Cadrul tematic al activităţii de cercetare (nivelul: catedră) - activitatea de cercetare în
facultatea de litere (pe termen mediu / lung: perioada 2008 / 2009 -2012)
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Abordări exploratorii teoretice şi aplicative, intra-, inter- şi transdisciplinare ale
comunicării sociale, comunicării verbale / nonverbale, literare, artistice / plastice,
religioase, mediatice etc.
§ multilingvism individual şi comunităţi multilingve / multiculturale în spaţiul european;
globalizare şi identitate.
§ literatura beletristică din perspectiva informaţiei istorice sociale, culturale, economice,
politice şi a transmisibilităţii acesteia;
§ globalizare, identitate naţională, identitate etnolingvistică;
§ competenţele comunicative ca factori ai incluziunii / excluziunii sociale;
§ mobilitate şi migraţie, adaptare şi stabilitate, tradiţie şi societăţi în schimbare;
§ asistenţa socială şi spirituală în comunităţi tradiţionale şi societăţi în schimbare;
§ integrarea socioprofesională accelerată şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi; metode şi
mijloace de reducere a ecartului temporal prin reformatarea programelor socioprofesionale.

Decan:
Prof. univ. dr. Petru Dunca

Secretar ştiinţific:
Conf. univ. dr. Rodica Ţurcanu

