
 

 

Cercetare stiintifica si dezvoltare profesionala 

 

 

Art.32-(1) D.P.P.D. desfasoara activitati de cercetare stiintifica proprie precum si în colaborare cu 

celelalte structuri de cercetare din cadrul U.C.D.C., din cadrul Institutului de stiinte ale Educatiei 

si ale facultatilor de profil din alte institutii de învatamânt superior. Cercetarea stiintifica vizeaza: 

a) realizarea de studii fundamentale si de cercetari-actiune privind formarea initiala si continua a 

personalului didactic, politicile educationale în domeniul dezvoltarii curriculare, strategiilor de 

instruire, evaluare si de valorificare a potentialului tehnologiilor moderne de învatare si comunicare 

în procesul de învatamânt; 

b) elaborarea de proiecte de documente curriculare, metodologii, studii de specialitate, suporturi 

de curs si softuri educationale în vederea cresterii eficientei învatamântului românesc în acord cu 

tendintele actuale pe plan european si international; 

c) efectuarea de studii de expertiza si consultare, pe baza de investigatii concrete si analize de 

nevoi, pentru MECI, pentru organismele de conducere si administrare a învatamântului pe plan 

local si regional (inspectorate scolare, conduceri de scoli, casele corpului didactic, centrele de 

asistenta psihopedagogica si altele); 

d) prestarea unor servicii de consultanta psihologica si pedagogica, de orientare în cariera pentru 

persoane fizice sau pentru institutii si agenti economici. 

(2) D.P.P.D. organizeaza periodic manifestari stiintifice de nivel local sau national si se implica în 

organizarea de manifestari stiintifice de nivel national si international în parteneriat cu alte facultati 

ale U.C.D.C., cu alte D.P.P.D., universitati, Inspectorate Scolare Judetene, Case ale Corpului 

Didactic sau unitati de practica pedagogica. 

(3) Programele de cercetare ale D.P.P.D. se deruleaza sub forma proiectelor obtinute prin 

competitie organizata de Consiliul National al Cercetarii stiintifice din Învatamântul Superior, sub 



forma contractelor de cercetare încheiate cu beneficiarii si a temelor de cercetare prevazute în 

planul propriu de cercetare stiintifica si finantate din surse proprii. 

(4) Personalul didactic al D.P.P.D. încurajeaza implicarea studentilor si a personalului didactic din 

învatamântul preuniversitar în cercetari stiintifice aplicative, participa la dezbateri si la manifestari 

stiintifice interne si internationale, la stagii de formare profesionala, la scoli de vara si se preocupa 

de publicarea rezultatelor cercetarilor efectuate. 


