MINISTERUL EDUCATIE ŞI CERCETARII
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”

€CONOMI€

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucuresti
tel: 330.88.35 , 330.84.90; fax: 330.87.74
Operator de date cu caracter personal nr.2361

Strategia de cercetare
a UniversităŃii Creştine „Dimitrie Cantemir”
pentru perioada 2007 - 2013
1. SCOPUL STRATEGIEI
Scopul elaborării strategiei de cercetare a universităŃii este de a crea un cadru integrat de
direcŃionare şi susŃinere a cercetării în cadrul universităŃii şi de a facilita managementul
activităŃlor de cercetare, în condiŃiile trecerii la societatea bazată pe cunoaştere. Strategia îşi
propune crearea unui mediu ştiinŃific propice cercetării şi inovării care să permită universităŃii să
se integreze în spaŃiul naŃional şi european al cercetării.
Implementarea strategiei de cercetare reprezintă premisa competitivităŃii internaŃionale a
universităŃii, respectiv a afirmării potenŃialului ştiinŃific şi de cercetare utilizat în scopul
transferului de cunoştinŃe prin procesul educaŃional, dar şi prin utilizarea în practică a
rezultatelor, stabilind un parteneriat solid între mediul academic şi cel de afaceri. În acest mod,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” va contribui la dezvoltarea unei culturi pozitive
orientată spre cercetare şi inovare, componentă a societăŃii româneşti bazate pe cunoaştere.
2. CONTEXT
Strategia UniversităŃii Creştine „Dimitrie Cantemir” a fost elaborată pe un orizont de timp de
şapte ani, care se caracterizează prin schimbări majore cu implicaŃii semnificative pentru
învăŃământul universitar românesc şi pentru sistemul de cercetare. Principala provocare este
reprezentată de integrarea României în Uniunea Europeană, ceea ce conduce la o creştere a
competitivităŃii pentru domeniul cercetării. În perioada 2005-2006, a fost concepută strategia
naŃională de cercetare, dezvoltare şi inovare, care reprezintă cadrul strategic în domeniul
cercetării pentru perioada 2007-2013. Strategia de cercetare a universităŃii va Ńine cont de acest
cadru strategic naŃional în domeniul cercetării, contribuind astfel la integrarea eforturilor pentru
creşterea vizibilităŃii cercetării româneşti în plan internaŃional şi la creşterea competitivităŃii
economiei româneşti prin transfer de cunoştinŃe din mediul academic şi de cercetare spre sfera
economico-socială.
A fost luat în considerare, de asemenea, faptul că, în perspectivă, activitatea de cercetare va avea
o pondere tot mai importantă în evaluarea universităŃilor şi a cadrelor didactice, dar va constitui şi
o sursă importantă de venituri, mai ales în contextual societăŃii bazate pe cunoaştere, în care
aplicarea celor mai noi rezultate ale cercetării are impact direct asupra competitivităŃii
economice. Caracteristici importante ale contextului actual sunt: existenŃa unor oportunităŃi
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multiple, atât de informare, cât şi de finanŃare, iar pe de altă parte, accentuarea competiŃiei în
sfera cercetării, inovării şi transferului de cunoaştere.
Implementarea strategiei de cercetare se bazează pe resursele proprii şi pe cele atrase. Resursele
proprii sunt reprezentate de laboratoarele şi dotările existente, de potenŃialul oferit de cadrele
didactice şi cercetătorii de excepŃie care fac parte din colectivul de cercetare al Centrului de
Cercetare ce funcŃionează în cadrul universităŃii, precum şi de posibilitatea de atragere a
studenŃilor de elită. Strategia de cercetare îşi propune crearea unui mediu propice pentru
afirmarea capacităŃii de cercetare şi inovare.
3. OBIECTIVE
Obiectivul general al strategiei de cercetare a universităŃii este transformarea universităŃii într-o
universitate cu activitate intensă de cercetare şi inovare la standarde europene. Pentru atingerea
acestui obiectiv, universitatea îşi propune:
Obiectiv 1
Plasarea universităŃii în anul 2013 între primele 10 de universităŃi din România din punct de
vedere a rezultatelor obŃinute în domeniul cercetării şi inovării
Obiectiv 2
Maximizarea efectelor transferului de cunoaştere din mediul academic spre spaŃiul social şi
economic
Obiectiv 3
Integrarea în spaŃiul naŃional şi european al cercetării
Obiectiv 4
Dezvoltarea şi îmbunătăŃirea procesului educaŃional
Realizarea obiectivelor propuse se poate obŃine numai prin eforturile convergente şi susŃinute ale
echipei de cercetători formată din cadrele didactice din diferite facultăŃi ale universităŃii şi
cercetători.
Pentru atingerea Obiectivului 1 se urmăreşte:
 crearea unui mediu propice maximizării potenŃialului creativ al personalului didactic şi de
cercetare:
- atragerea în activitatea de cercetare a celor mai talentate cadre didactice şi a celor
mai buni studenŃi;
- asigurarea unui mediu intern competitiv pentru selectarea cercetătorilor şi a
temelor de cercetare, dezvoltare şi inovare;
- încurajarea formării echipelor multidisciplinare;
- dezvoltarea infrastructurii necesare cercetării (laboratoare, echipamente, sisteme
informatice şi de comunicaŃie avansate etc.);
- sprijinirea colectivelor de cercetare care au tematici ce se încadrează în direcŃiile
prioritare stabilite;
- consolidarea centrului de cercetare şi restructurarea echipelor de cercetare;
- întărirea capacităŃii manageriale pentru dezvoltarea activităŃii de cercetare
ştiinŃifică;
- dezvoltarea procedurilor de lucru pentru realizarea de proiecte de cercetare şi
pentru diseminarea rezultatelor şi transferul de cunoaştere;
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dezvoltarea unui cadru de remunerare a colectivelor de cercetare care să motiveze
cercetătorii;
 atingerea nivelului de excelenŃă în proiectele de cercetare iniŃiate:
- încurajarea creativităŃii şi stimularea cu precădere a celor mai dotaŃi cercetători
pentru obŃinerea unor rezultate inovative;
- stimularea găsirii metodelor adecvate de diseminare şi aplicare a rezultatelor
obŃinute (publicarea rezultatelor sub forma unor lucrări de specialitate sau sub
formă de articole şi studii în reviste prestigioase naŃionale şi internaŃionale
(inclusiv în revista UCDC care urmează să fie înfiinŃată şi recunoscută la nivel
naŃional şi internaŃional), precum şi participarea la conferinŃe, simpozioane şi
seminarii naŃionale şi internaŃionale);
 stabilirea unui sistem stabil de finanŃare:
- alocarea unui fond special destinat cercetării şi inovării, atât pentru realizarea
investiŃiilor necesare, cât şi pentru stimularea cercetătorilor;
- intensificarea eforturilor pentru atragerea de resurse de financiare externe, la nivel
naŃional sau internaŃional;
- sprijinirea participării la competiŃiile naŃionale şi internaŃionale pentru obŃinerea
unor finanŃări pentru diferite proiecte de cercetare iniŃiate în universitate;
 revizuirea periodică a strategiei (anual) pentru actualizarea acesteia în conformaitate cu
schimbările intervenite:
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem de urmărire a modului de atingere a
obiectivelor propuse şi luarea măsurilor corective, atunci când este cazul;
- crearea unui sistem de metrici pentru comensurarea rezultatelor obŃinute şi
compararea cu entităŃi competitive.
Pentru atingerea Obiectivului 2 se urmăreşte:
 intensificarea eforturilor de cercetare în domeniile de specialitate ale facultăŃilor din
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, desfăşurate la nivelul departamentului de
cercetare, al facultăŃilor sau catedrelor sub formă de teme de cercetare individuale şi/sau
colective;
 direcŃionarea cercetării asupra unor domenii tematice de mare actualitate şi aplicabilitate:
- economia cunoaşterii;
- provocări ale societăŃii informaŃionale şi modul de adaptare la noile cerinŃe;
- provocări ale integrării în spaŃiul economic european;
 creşterea vizibilităŃii activităŃii de cercetare inovare şi a rezultatelor obŃinute:
- promovarea necesităŃii adaptării la schimbările impuse de trecerea la societatea
bazată pe cunoaştere;
- intensificarea acŃiunilor de diseminare a rezultatelor şi a modului de implementare
a acestora;
 stabilirea unui parteneriat stabil cu alte entităŃi de cercetare din mediul academic sau din
afara acestuia, precum şi cu diferite organizaŃii interesate în implementarea unor soluŃii
inovative
- crearea unor reŃele de cooperare cercetare-învăŃământ-piaŃă;
- crearea mecanismelor de transfer de cunoaştere, atât spre procesele educaŃionale şi
de formare profesională, cât şi spre mediul de afaceri;
- diversificarea serviciilor oferite de mediul academic în sprijinul creşterii
competitivităŃii economice.
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Pentru atingerea Obiectivului 3 se urmăreşte:
 conectarea la reŃelele europene de cercetare şi inovare:
- identificarea unor posibile colaborări cu centre de cercetare similare din spaŃiul
european;
- realizarea unor schimburi informaŃionale cu entităŃi europene de cercetare;
- participarea la evenimentele ştiinŃifice şi de promovare a rezultatelor obŃinute din
activităŃile de cercetare şi inovare;
- publicarea în reviste de specialitate internaŃionale a rezultatelor cercetării
ştiinŃifice;
- crearea unui cadru de informare asupra celor mai avansate realizări în domeniile
de interes pentru universitate;
 sprijinirea dezvoltării de proiecte de cercetare în parteneriat cu alte instituŃii europene de
învăŃământ superior sau cu alte entităŃi implicate în domeniul cercetării, dezvoltării şi
inovării:
- crearea cadrului de realizare a parteneriatului cu entităŃi europene implicate în
învăŃământul superior şi/sau în cercetare;
- încurajarea participării în proiecte europene de cercetare (FP7).
Pentru atingerea Obiectivului 4 se urmăreşte:
 crearea unui mediu de îmbunătăŃire şi dezvoltare a procesului educaŃional şi de formare
profesională:
- realizarea de schimburi de experienŃă cu universităŃi româneşti şi europene;
- sprijinirea departamentului de pregătire profesională a cadrelor didactice pentru
creşterea competenŃelor profesionale ale personalului didactic;
 dezvoltarea de proiecte referitoare la îmbunătăŃirea procesului educaŃional, identificarea şi
implementarea de bune practici
- realizarea de proiecte în parteneriat cu alte instituŃii de învăŃământ superior, în
scopul îmbunătăŃirii procesului educaŃional;
- întărirea colaborării cu departamentul de calitate, pentru dezvoltarea şi aplicarea
unor proceduri educaŃionale adaptate cerinŃelor actuale.
Pentru realizarea obiectivelor propuse şi a principalelor activităŃi identificate care au ca scop
atingerea obiectivelor stabilite, un rol important îl are managementul activităŃilor de cercetare,
dezvoltare, inovare. În cadrul Centrului de cercetare şi a colectivului pentru programe comunitare
activează o echipă de cercetători de elită la care se adaugă colectivele facultăŃilor/catedrelor din
universitate. În acest scop, întreaga activitate de cercetare este coordonată de Prorectorul cu
activitatea de cercetare ştiinŃifică, secretarii ştiinŃifici din cadrul facultăŃilor şi şefii de catedră.
Fiecare facultate are propriul plan de acŃiuni care oferă suportul de implementare a strategiei în
domeniul cercetării şi inovării.
12.02.2007

Elaborat,
Conf. univ. dr. Mureşan Mihaela
Prorector cercetare ştiinŃifică
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