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DE CERCETARE 
 
 

 

1. Cadrul general 

 

Un proces de învăţământ de calitate este conditionat de o programă de studiu concepută pe 

baza unei gândiri de perspectivă asupra a ceea ce ar trebui să cunoască viitorul absolvent, astfel încât 

sa fie acceptat si integrat cât mai rapid în viaţa economică activă. Pe de altă parte, dinamica 

progresului pare a înregistra trenduri exponenţiale, în acest sens procesul de învăţământ fiind 

condiţionat de capacitatea organizaţiei (în cazul de faţă Universitatea) de a se adapta rapid acestor 

schimbări, de a prevedea mutaţiile care vor avea loc în economie şi societate şi, nu în ultimul rând, 

de a le include în programele de studiu. 

Având în vedere aspectele precizate anterior, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” a 

adoptat standardele de calitate la nivelul curriculei propuse de CEAC:  

a) Iniţierea şi continuitatea programelor de studiu 

 universitatea are mecanisme oficiale pentru aprobarea programelor de studii, 

evaluarea lor periodică şi monitorizare (Consiliul facultăţii, Senat, ARACIS); 

 universitatea publică informaţii pertinente, imparţiale şi obiective despre toate 

programele de studii (pliante, broşuri, Site-ul UCDC); 

b) Organizarea programelor de studii 

 planurile de învăţământ sunt publicate (afişate la avizierele facultăţii şi pe conturile 

studenţilor); 

 sunt publicate tematica şi bibliografia cursurilor (afişate la avizierele facultăţii şi pe 

conturile studenţilor); 

     Universitatea  Creştinã  „Dimitrie Cantemir” 
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 numărul de studenţi de la cursurile de zi care revin la un cadru didactic este sub 25 

(parţial îndeplinit); 

 numărul de credite acordat cursurilor este documentat prin evaluarea bibliografiei, 

materiei de curs şi a lucrului independent, conform Regulamentului privind 

funcţionarea activităţii academice pe baza sistemului european de credite 

transferabile (conform programelor analitice); 

 universitatea dispune de laboratoare şi alte resurse adecvate nivelului diplomei oferite 

(parţial îndeplinit – sunt specializări care nu au laboratoare proprii); 

 predarea şi învăţarea sunt integrate cu programe de practică (vezi planurile de 

învăţământ); 

 predarea şi învăţarea sunt integrate cu proiecte de cercetare (parţial îndeplinit); 

 există un sistem de mentorat al profesorilor cu experienţă pentru tinerele cadre 

didactice (a se vedea colaborarea titular de disciplină-asistent). 

c) Monitorizarea calităţii programelor de studii 

 programele de studiu se evaluează periodic (fiecare decan realizează o analiză 

anuală asupra fiecărui program de studiu); 

 în comisiile de calitate există reprezentanţi ai studenţilor (a se vedea componenţa 

comisiei); 

 există un plan anual de îmbunătătire a programului de studiu (analize anuale la nivel 

de Decanat şi Consiliul facultăţii); 

 după evaluarea externă se întocmeste un plan de urmărire a aplicării sugestiilor 

experţilor (nu este realizat nici la nivel de facultate nici la nivel de universitate); 

 există o politică sistematică de implicare a studenţilor în activitatea de cercetare (prin 

proiectele de cerectare, de licenţă sau de disertaţie); 

 Universitatea organizează stagii de practică la companii, societăţi comerciale şi 

instituţii de cercetare recunoscute ca fiind prestigioase (practica de specialitate). 

 

2. Procesul formativ 

 

Programele de specializare din cadrul UCDC au la bază corespondenţa dintre rezultatele în 

învăţare şi calificarea universitară. Obiectivele generale şi specifice ale specializării rezultă din 

programele analitice şi fişele disciplinelor incluse în planul de învăţământ, adică rezultatele în 

învăţare exprimate în competenţe cognitive, profesionale şi afectiv valorice urmărite de fiecare 

disciplină. Ponderea disciplinelor din planul de învăţământ este exprimată în credite de studiu 

ECTS. Numărul de credite ECTS alocat fiecărei discipline este conform Regulamentului privind 

sistemul de credite transferabile ECTS din UCDC. Având în vedere principiul conform căruia 

fiecare student poate alege un traseu de învăţare potrivit cu aptitudinile şi interesele sale, cel puţin 

30% din totalul de credite cumulate la sfârşitul programelor de studiu, de către un student provin de 

la disciplinele liber alese. 

Planurile de învăţământ au fost elaborate astfel încât să se regasească definirea clară şi 

delimitarea precisă a competenţelor generale şi de specialitate pe domenii ale studiilor universitare 

de licenţă în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat şi să fie 

asigurată compatibilitatea la nivel naţional, cât şi cu ţări ale Uniunii Europene, ca urmare a faptului 

ca au la bază consultarea nomenclatorului de discipline stabilite la reuniunile cu reprezentarea 

instituţiilor pe domeniu. 

Programele de studiu sunt unitare în ceea ce priveşte structura dar se diferenţiază prin 

aplicare, în funcţie de mijloacele utilizate în procesul de predare, învăţare şi evaluare. Specifică 

formei de învăţământ cu frecvenţă, în ceea ce priveşte programul de studii de  licenţă, este utilizarea 
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următoarelor mijloace: cunoştinţele specifice fiecărei discipline sunt transmise prin intermediul 

cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor; cursurile, seminariile şi laboratoarele au loc săptămânal, 

implicând contactul permanent între cadrele didactice şi studenţi, ceea ce facilitează aprofundarea 

aspectelor teoretice prezentate la orele de curs, prin utilizarea diverselor mijloace ca: studiile de caz, 

volumele de aplicaţii practice, referatele, eseurile; verificarea competenţelor transmise se realizează 

prin teste periodice, examene parţiale, focus-grupuri etc. Conţinutul programelor de studii se 

reînnoieşte de la an la an prin introducerea de informaţii noi provenite din cercetarea ştiinţifică, 

inclusiv cea proprie. Disciplinele de studii cuprinse în planurile de învăţământ au programe analitice 

în care sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de 

ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare al studenţilor, 

bibliografia minimală. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul 

acestor discipline precizat prin programele analitice, corespund domeniilor de licenţă şi programelor 

de studii pentru care s-au elaborat planurile de învăţământ respective şi sunt conforme misiunii 

declarate. 

Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în planul de 

învăţământ, se încheie cu „probă de verificare”, iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 

30 ale semestrului respectiv. 

Raportul dintre orele de curs şi cele privind activităţile didactice aplicative (seminarii, 

laboratoare, proiecte, stagii de practică etc.) este de 1/1, cu o abatere admisă de maximum ±20%. 

  În programele de studii universitare de licenţă pentru care s-au elaborat planurile de 

învăţământ sunt prevăzute stagii de practică de 2-3 săptămâni pe an, începând cu anul doi de studii, 

precum şi pentru elaborarea lucrării de licenţă, la ultimul an de studii;  

Cel puţin 50% din formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în planurile de 

învăţământ sunt examene.  

Programele analitice ale disciplinelor de studiu răspund aceloraşi cerinte ca şi planurile de 

învăţământ şi au în vedere cuprinderea în proporţii raţionale a problemelor de conţinut, structurarea 

materiei pe capitole şi subcapitole, urmărindu-se analiza principalelor probleme ce caracterizează 

conţinutul disciplinelor de studiu.  

Programele analitice sunt aduse la cunoştinţa studenţilor care au astfel încă de la începutul 

anului sau semestrului, o viziune clară asupra conţinutului fiecărei discipline pe care o parcurg. 

În urma procesului de analiză şi evaluare a activităţii didactice (predare şi evaluare), la nivel 

de Decanat, s-au constatat următoarele: 

 Îndeplinirea obiectivelor propuse prin programul de studiu; 

 Parcurgerea integrală a tematicilor cuprinse în programele analitice de studiu ale 

fiecărei discipline din planul de învăţământ; 

 Desfăşurarea tuturor activităţilor didactice din cadrul programului conform 

programării activităţilor (orarului) şi la un nivel calitativ ridicat.; 

 Respectarea sistemului de evaluare a activităţii studenţilor; 

 Respectarea regulamentului de desfăşurare a examenelor, finalizate cu rezultate bune şi 

foarte bune. 

 Îndeplinirea obiectivelor reieşite din Strategia Universităţii de îmbunătăţire a calităţii; 

 Asigurarea unei compatibilităţi depline între programele proprii şi cele ale altor 

facultăţi similare din ţară şi străinătate; 

 Adecvarea programelor analitice la modificările ce apar în viaţa social-economică şi pe 

planul cunoaşterii. 
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3. Personalul didactic şi nedidactic 

 

Asigurarea calităţii cadrelor didactice se bazează pe următoarele principii: 

 evaluarea cadrului didactic are un caracter deschis, onest şi formativ;  

 evaluarea cadrului didactic are loc cu acordul acestuia; 

 aceste trăsături ale evaluării sunt garantate prin publicarea criteriilor, domeniilor şi 

modalităţilor de evaluare; 

 evaluarea cadrului didactic este confidenţială, în afară de evaluatori nu are acces la 

date decât directorul de departament şi decanul facultăţii;  

 există garantii că la recrutare candidaţii pentru posturi didactice nu sunt 

discriminaţi în funcţie de opinii, dizabilităţi, sex sau apartenenţă la anumite grupuri 

sociale sau culturale; 

 datele cantitative (statistice), în condiţii de confidentialitate, referitoare la evaluarea 

cadrelor didactice de la un departament sau un program sunt comunicate consiliului 

facultăţii şi senatului, sinteza lor urmând să fie publică în rapoarte; 

 profesorul prezintă un portofoliu al experienţei sale de predare, cu materiale 

ajutătoare, resurse, metode de evaluare; 

 o comisie de colegi asistă la cursuri şi seminarii (în general formată din conducerea 

facultăţii); 

 managementul foloseste şi alte metode pentru evaluarea eficacităţii predării, aceasta 

din urma fiind integrată în evaluarea programului de studii. 

De asemenea, la nivelul Senatului, a fost stabilită metodologia de evaluare a cadrelor 

didactice pentru anul următor. În UCDC, conform regulamentelor aprobate de Senatul Universităţii 

evaluarea cadrelor didactice de către managementul universităţii se va baza pe: evaluare realizată de 

către studenţi, evaluare cologială, autoevaluare şi evaluarea performanţelor cadrelor didactice în 

ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică. În Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” întreg 

personalul didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice.  

Tinerele cadre didactice au fost sprijinite şi stimulate în perfecţionarea lor prin doctorat, prin 

documentări şi specializări, prin îndrumarea directă de către cadrele didactice proprii şi cele asociate 

consacrate, prin cursuri interne de perfecţionare în domeniul informaticii, al limbilor străine, prin 

pregatire pe probleme sociale pentru cadrele didactice de la departamentele de limbi străine.  

Au fost atraşi, de asemenea, o serie de specialişti de certă valoare ce activează în cadrul unor 

instituţii publice, firme, organe ale puterii centrale şi locale şi cu caracter de excepţie, profesori 

titulari de prestigiu. Titularii de disciplină au titlul de doctor sau sunt doctoranzi în domeniu. În 

vederea perfecţionării cadrelor didactice, pe lângă doctorat se folosesc în mod curent şi alte metode: 

consfătuiri didactice, lecţii deschise cu analize menite să ducă la îmbunătăţirea activităţii metodico-

didactice, participarea tinerelor cadre didactice la cursuri psiho-pedagogice, simpozioane, sesiuni şi 

mese rotunde cu caracter ştiinţific, documentări în ţara şi străinătate. 

Tinerele cadre didactice sunt îndrumate şi sprijinite în activitatea de cercetare ştiinţifică şi 

pregatire metodico-didactică de profesori cu experienţă didactică şi pedagogică, aflaţi la apogeul 

carierei profesionale. Performanţele cadrelor didactice se reflectă în mod convingător în numarul şi, 

mai ales, în calitatea tratatelor, cursurilor universitare şi a altor lucrări publicate şi elaborate în aceşti 

ani. Notabilă este atragerea tinerelor cadre didactice în acest proces complex de elaborare a 

cursurilor şi a altor materiale didactice, în elaborarea unor lucrări de anvergură, publicarea tezelor de 

doctorat şi a altor lucrări individuale. 

Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite cu personal didactic având specialitatea 

postului ocupat sau doctoratul în profilul postului.  
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Cadrele didactice cu norma de bază au contracte de muncă înregistrate la Inspectoratele 

teritoriale de muncă, asigurându-se astfel mediul adecvat realizării sarcinilor prevăzute în statul de 

funcţii. Constituirea unui corp profesoral propriu puternic, administrarea acestuia printr-un 

management adecvat, care promovează sinergetic o scoală autentică, reprezintă unul din 

prerogativele majore ale strategiei de dezvoltare a Universitatii Creştine „Dimitrie Cantemir”. 

Universitatea a acordat atenţie tuturor sectoarelor care concură la obţinerea de performanţe. 

Astfel, în compartimentele financiar-contabil, biblioteci, secretariat tehnic şi sector administrativ îşi 

desfăşoară activitatea peste 100 de persoane, personal calificat, încadrat pe bază de concurs. 

S-au introdus pe scară largă metode informatice moderne în toate compartimentele: 

secretariate tehnice, contabilitate, casierie, bibliotecă. În toate aceste sectoare s-au obţinut deja unele 

rezultate care ne îndreptăţesc să sperăm că în scurt timp asemenea activităţi vor fi pe deplin 

modernizate. De menţionat că majoritatea programelor informatice reprezintă creaţii ale cadrelor 

didactice de la disciplinele de informatică şi ale studenţilor, ele fiind omologate de organele 

competente la nivel naţional. 

 

4. Evaluarea cantitativă şi calitativă. Măsuri pentru creşterea promovabilităţii şi a 

performanţelor studenţilor pe parcursul anilor de studii 

 

Referitor la activitatea studenţilor şi a implicării cadrelor didactice în îndrumarea şi 

coordonarea acestora, în urma procesului de analiză şi evaluare, s-a constatat îndeplinirea cu succes 

a obiectivelor stabilite: 

a) îmbunătăţirea relaţiilor student-profesor şi student-universitate, prin activităţile de 

tutoriat desfăşurate de către cadrele didactice îndrumătoare de grupă şi de an, care s-au apropiat 

de studenţi şi s-au implicat în cunoaşterea, prevenirea şi rezolvarea problemelor acestora, privind 

absenţele, rezultatele la teste şi la examene, îndrumarea studenţilor la elaborarea lucrărilor pentru 

participarea la sesiunile de comunicări ştiinţifice şi la cercurile de cercetare ştiinţifică etc. 

b) toţi studenţii din anul terminal au beneficiat de o atentă îndrumare din partea cadrelor 

didactice conducătoare de lucrări de licenţă, în alegerea temei, efectuarea documentării şi 

cercetării şi în finalizarea lucrării. 

c) implicarea activă a cadrelor didactice în prevenirea, cunoaşterea, înţelegerea şi 

rezolvarea diverselor probleme cu  caracter social ale studenţilor. 

d) antrenarea studenţilor în procesul de predare-învăţare prin participarea activă a 

acestora la dezbaterile, discuţiile, analizele şi studiile de caz realizate în cadrul cursurilor şi 

seminariilor. 

e) implicarea studenţilor în discutarea şi rezolvarea unor probleme ce privesc viaţa 

universitară, precum şi în elaborarea şi actualizarea regulamentelor Universităţii, prin consultarea 

studenţilor şi reprezentanţilor acestora din Consiliul Facultăţii, Comisiile de specialitate, Senatul 

Universităţii etc. 

f) îndrumarea şi coordonarea de către conducerea Facultăţilor şi de către cadrele 

didactice a unor activităţi culturale, artistice şi de divertisment desfăşurate împreună cu studenţii 

Facultăţilor (întâlniri cu personalităţi din domeniile afacerilor, juridic, politic, cultural; balul 

bobocilor; reuniuni ce marchează diferitele sărbători naţionale şi religioase; balul absolvenţilor 

etc.) 

g) dezvoltarea şi asigurarea unor facilităţi şi servicii puse la dispoziţia studenţilor de către 

Universitate (Clubul Studenţilor, Clubul Sportiv, bar studenţesc, cămin etc.) 
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5. Managementul calităţii la nivelul cercetării ştiinţifice. Standardele de calitate la 

nivelul cercetării 

 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” face parte din Sistemul naţional de cercetare-

dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior acreditată. În cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie 

Cantemir” funcţionează un centru de cercetare ştiinţifică şi un Consiliu de Coordonare a Cercetării 

Ştiinţifice. Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă principală a proceselor de 

învăţământ superior din U.C.D.C. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare educaţională, inovare proiectare, consultanţă 

şi alte servicii ştiinţifice din U.C.D.C. se desfăşoară în departamente şi în cadrul centrelor de 

cercetare. În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme, constituit sau în curs de 

constituire, impune o organizare specifică, atunci cercetarea ştiinţifică se poate realiza şi prin 

structuri distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul departamentelor, facultăţilor sau la 

nivelul universităţii, cu aprobarea Senatului. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, 

finanţate sau nefinanţate, cuprinse în strategiile şi programele departamentelor, facultăţilor,  institute 

de cercetare etc. În cadrul acestor programe este inclusă şi tematica programelor de cercetare 

ştiinţifică doctorală. Institutele de cercetare ştiinţifică sunt constituite şi funcţionează la nivelul 

UCDC, şi sunt avizate de Biroul Senatuluii şi aprobate de Senatul U.C.D.C. 

Institutele de cercetare au ca obiect principal de activitate cercetări fundamentale şi 

aplicative, activităţi de inovare şi dezvoltare atât în aria de specializări ale U.C.D.C., cât şi în 

domeniul proceselor educaţionale, putând presta şi activităţi de consultanţă, expertiză şi alte servicii 

ştiinţifice. 

Programele/planurile de cercetare ştiinţifică se elaborează anual de către U.C.D.C., la 

propunerea facultătii, departamentului şi/sau unităţii de cercetare. Aceste programe sunt în 

concordanţă cu temele prioritare stabilite prin strategia de cercetare a U.C.D.C., care se află în 

sinergie cu Cadrul strategic naţional şi cu priorităţile strategice stabilite la nivelul U.E. cu 

privire la activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare. 

Programul/Planul de cercetare ştiinţifică al U.C.D.C. este elaborat de către Consiliul de 

Coordonare a Cercetării Ştiinţifică, integrând programele anuale ale faculăţilor/departamentelor 

şi/sau unităţilor de cercetare. 

Sistemul de evaluare a activităţii de cercetare se bazează pe calitatea rezultatelor obţinute, 

evaluată de comitete ştiinţifice de specialitate de la nivelul Consiliului de Coordonare a Cercetării 

Ştiinţifice. Cuantificarea rezultatelor se bazează şi pe recunoaşterea valorii activităţilor de cercetare 

în afara U.C.D.C., fiind astfel urmărite: 

a)  numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile naţionale şi 

internaţionale şi a contractelor de cercetare semnate cu beneficiarii direcţi;  

b)   numărul şi calitatea rapoartelor şi sintezelor de cercetare publicate şi puse la dispoziţia 

bibliotecii U.C.D.C. şi la arhiva Consiliului de Coordonare a Cercetării Ştiinţifice; 

c)     sisteme, modele,  produse pentru care s-a obţinut patentare/brevetare, drept de 

proprietate intelectuală, documentaţia corespunzătoare fiind prezentată, pentru a fi depusă la 

biblioteca U.C.D.C. şi la arhiva Departamentului de Cercetare Ştiinţifică; 

d)    cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific publicate în edituri recunoscute CNCS 

şi internaţional, cu un caracter diferit de cel al unui curs universitar; 

e)    comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, susţinute în cadrul unor reuniuni 

ştiinţifice prestigioase; 

f)    articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, recunoscute pe plan 

naţional de C.N.C.S. sau  internaţional (reviste cotate ISI, B); 

g)   teze de doctorat şi lucrări de dizertaţie finalizate; 
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i)    premii obţinute la nivel naţional şi internaţional. 

U.C.D.C. încurajează şi susţine activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor, care se 

desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice, în diferite moduri, după cum urmează: 

- cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi 

care se finalizează prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, de dizertaţie etc.; 

- participarea la realizarea unor programe/proiecte coordonate de departamente sau 

centre de cercetare ştiinţifică;  

- participarea la cercurile ştiinţifice studenţeşti; 

- publicarea unor articole sau studii, elaborate individual sau în colectiv; 

- schimburi de experienţă realizate în cadrul Programului Erasmus; 

- participarea la sesiunile ştiinţifice ale studenţilor. 

In prezent, cercetarea ştiinţifică a universităţii se materializează prin activitatea următoarelor 

institute de cercetare: Institutului de Cercetări Multidisciplinare, Institutul pentru Studii 

Politice şi de Securitate, Institutul International pentru Drepturile Omului, Institutul de 

Istorie şi Studii Cantemiriene, Institutul de Studii şi Cercetări Interculturale. 

Senatul organizează anual o sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice din toate centrele 

universitare, cu participarea unor invitaţi de la instituţii şi organisme guvernamentale şi 

neguvernametale interesate, de la Institutele de Cercetări al Academiei de la alte universităţi din ţară 

şi străinătate. O latură importantă a procesului de învăţământ derulat în cadrul facultăţilor 

universităţii noaste o constituie activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, desfăşurată 

într-o viziune complexă, integratoare, potrivit unor planuri anuale şi de perspectivă. 

Senatul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" a adoptat Strategia de cercetare a 

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" care a fost elaborată pentru un orizont de timp de cinci 

ani, caracterizându-se prin schimbări majore cu implicaţii semnificative pentru învăţământul 

universitar românesc şi pentru sistemul de cercetare. Principala provocare este reprezentată de 

integrarea României în Uniunea Europeană, ceea ce conduce la o creştere a competitivităţii pentru 

domeniul cercetării. 

Participarea în cadrul programului de cercetare reprezintă un indicator important de evaluare 

a activităţii anuale prestate de cadrele didactice. Acest indicator are o pondere însemnată, atât pentru 

promovarea pe diferite nivele academice, cât şi pentru grila de salarizare şi acordarea de stimulente 

financiare cadrelor didactice. 

Măsuri concrete pentru aplicarea planului de cercetare şi a temelor de cercetare 

propuse de CCCS 

Aplicarea planului propus presupune măsuri concrete la nivelul Consiliului de Coordonare a 

Cercetării Ştiinţifice al UCDC, cât şi la nivelul facultăţilor.  

La nivelul Consiliului de Coordonare a Cercetării Ştiinţifice şi al colectivului de programe 

comunitare se vor asigura: 

 coordonarea activităţii de cercetare; 

 asigurarea sinergiei între planul de cercetare la nivelul universităţii şi planurile de 

cercetare la nivelul facultăţilor; 

 urmărirea modului de realizare a planului ce cercetare; 

 suport pentru informare şi management de proiecte; 

 evaluarea preliminară a oportunităţii temelor de cercetare propuse; 

 suport pentru realizarea consorţiului implicat în dezvoltarea proiectelor de cercetare; 

 controlul şi monitorizarea modului de realizare a proiectelor pentru diminuarea riscului 

de apariţie a unor întârzieri sau nefinalizări; 

 suport pentru valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare; 

 suport pentru diseminarea informaţiilor referitoare la rezultatele obţinute în activitatea 

de cercetare; 
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 suport pentru organizarea de evenimente ştiinţifice ; 

 organizarea la nivelul universităţii a unei competiţii pentru desemnarea facultăţii cu cea 

mai performantă activitate de cercetare ştiinţifică. 

La nivelul facultăţilor se impune urgentarea luării unor măsuri de organizare pentru a 

demara activitatea de cercetare, conform planului stabilit la nivel de universitate. Aceste 

măsuri constau în întocmirea unui plan propriu de cercetare şi a unui plan de acţiuni la 

nivelul fiecărei facultăţi, în concordanţă cu strategia de cercetare a UCDC, din care să rezulte: 

 obiectivele de cercetare propuse la nivelul facultăţii; 

 acţiunile întreprinse; 

 rezultatele estimate; 

 temele de cercetare validate la nivelul facultăţii şi universităţii; 

 colectivele de cadre universitare implicate în activitatea de cercetare (colectivele vor 

grupa cadrele universitare în funcţie de temele de cercetare alese şi validate la nivelul facultăţii şi 

universităţii); 

 colectivele de studenţi implicaţi în activităţile de cercetare; 

 încadrarea temelor de cercetare în programele naţionale, europene sau internaţionale 

 identificarea surselor de finanţare; 

 stabilirea clară a termenelor referitoare la depunerea şi derularea proiectelor de 

cercetare; 

 raportarea lunară a stadiului de realizare a planului de cercetare pe facultate. 

Planul de cercetare ştiinţifică urmăreşte creşterea competitivităţii universităţii în plan 

naţional şi european. Acest lucru nu este posibil decât prin efortul susţinut şi conjugat al tuturor 

cadrelor didactice, împreună cu toţi factorii de decizie. Realizarea planului de cercetare şi 

respectarea termenelor propuse reprezintă o premisă de îndeplinire a normelor ARACIS pentru 

funcţionarea în condiţii de calitate a instituţiilor de învăţământ superior. 

În cadrul fiecărei facultăţi din UCDC au fost organizate anual sesiuni de comunicări 

ştiinţifice studenţeşti. Cele mai valoroase comunicări ştiinţifice ale studenţilor sunt cuprinse în 

volumele dedicate acestor manifestări, editate de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”. 

În perioada 2004 – 2014, cadrele didactice din cadrul UCDC şi-au adus o contribuţie 

importantă cu articole şi studii la realizarea Analelor Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”,  

activitatea publicistică fiind de asemenea, materializată şi în alte periodice cu cotaţii CNCS. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul cercurilor studenţeşti. În cadrul UCDC sunt 

organizate cercuri ştiinţifice studenţeşti, orientate spre domeniile de profil specifice fiecărei 

facultăţi. 
 

Preşedinte CEAC        Vicepreşedinte CEAC 

Conf. univ. dr Cezar Militaru                                     Lector. univ. dr Adriana Zanfir 

 

 


