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Strategia de cercetare științifică a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea 

Creștină „Dimitrie Cantemir” este în concordanță cu principiile prevăzute în Strategia de cercetare științifică a 

universității, care este creată în strictă corelație cu proiectul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare (2014-2020), cu planul și politicile de dezvoltare a Spațiului European de cercetare. Pentru elaborarea 

strategiei, au fost parcurse etapele obligatorii: analiza, proiectarea, realizarea și evaluarea, feedbackul fiind primit 

după fiecare etapă și conducând spre ameliorarea procesului. 

La începutul fiecărui an universitar se întocmește planul de cercetare ştiinţifică. 

De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

are în vedere asigurarea unei activități editoriale corespunzătoare și urmăreşte poziționarea în cele mai prestigioase 

baze de date internaţionale. 
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Obiective Acțiuni, programe, proiecte pentru îndeplinirea obiectivelor Observații 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Promovarea 

calității și 

stimularea 

performanței 

academice 

- implementarea Sistemului de Asigurare a Calității: structuri organizatorice, proceduri 

specifice, monitorizarea activităților desfășurate, consultanță,etc.; 

- elaborarea raportului anual de evaluare internă privind calitatea educației în departament; 

- editarea de suporturi de curs și seminar, îndrumare de pregătire pedagogică, alte 

materiale didactice; 

- participarea cursanților D.P.P.D. cu lucrări de specialitate la manifestările științifice și 

publicarea acestora;  

- reamenajarea spațiilor de învățământ, dotarea lor corespunzătoare prin achiziționarea de 

aparatură performantă; 

- diversificarea ofertei educaționale prin organizarea de cursuri de formare inițială și 

continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar; 

- dezvoltarea centrului de resurse și completarea fondului de carte și de reviste periodice al 

bibliotecii D.P.P.D.;  

- realizarea de cercetări privind inserția profesională a absolvenților D.P.P.D.; 

- atragerea de resurse financiare prin parteneriate, proiecte, granturi, servici de consultanță 

și consiliere, cursuri postuniversitare, etc. 

 

2. Promovarea 

cercetării 

științifice  

- realizarea de proiecte și granturi de cercetare științifică sau obținute prin competiție 

națională; 

- participarea cadrelor didactice la manifestările științifice naționale și internaționale și 

editarea de lucrări științifice în publicații de prestigiu. 

 

3. Dezvoltarea 

resurselor 

umane  

- Implicarea cadrelor didactice titulare ale UCDC în realizarea de activităţi de cercetare; 

- Stimularea şi motivarea cadrelor didactice titulare ale UCDC în realizarea de activităţi de 

cercetare. 

 

 

 

 

 


