Facultatea DE ISTORIE

PLANUL
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU ANUL 2010-2011

I. CONTEXT
Planul de cercetare al Facultăţii de Istorie a fost elaborat având în vedere faptul că activitatea
de cercetare este un criteriu în evaluarea facultăţii, a cadrelor didactice şi poate constitui, în acelaşi
timp, sursă de venituri.
În contextul actual există oportunităţi de informare şi finanţare, dar accentuarea competiţiei
în sfera cercetării, inovării şi a transferului de cunoştinţe şi cunoaştere impune conştientizarea şi
alegerea acelor domenii de cercetare care să corespundă specializării propuse prin programul de
studii al Facultăţii de Istorie
În facultate există climatul necesar realizării acţiunilor propuse pentru atingerea obiectivelor
de cercetare.
II. SCOP
Planul de cercetare al Facultăţii de Istorie se bazează pe strategia de cercetare a Universităţii
Creştine “Dimitrie Cantemir”. Scopul acestei strategii este transferul de cunoştinţe prin procesul
educaţional şi utilizarea în practică a rezultatelor prin constituirea unui parteneriat între mediul
academic şi cel de cercetare în domeniul istoriei naţionale şi europene
III. DOMENII DE CERCETARE
Planul de cercetare al Facultăţii de Istorie se concentrează în principal, asupra acelor domenii
din strategia universităţii şi a obiectivelor stabilite în această strategie care corespund specializării
istorice oferită prin programul de studii.
Cercetare fundamentală în domeniul istoriei naţionale şi europene
Cercetarea aplicativa în scopul modernizării învăţămîntului de istorie
Obiectivul general al strategiei de cercetare a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”este
transformarea universităţii într-o universitate cu activitate intensă de cercetare şi inovare la
standarde europene. Pentru atingerea acestui obiectiv, universitatea îşi propune: plasarea
universităţii în anul 2011 între primele 10 de universităţi din România din punct de vedere a
rezultatelor obţinute în domeniul cercetării şi inovării; maximizarea efectelor transferului de
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cunoaştere din mediul academic spre spaţiul social şi economic; integrarea în spaţiul naţional şi
european al cercetării ştiinţifice; dezvoltarea şi îmbunătăţirea procesului educaţional.

IV. DOMENII SPECIFICE

Colectivul de cercetare istoria antică şi medie se va concentra pe analiza identităţii şi
statalităţii a popoarelor din Europa în secolele II-XVII
Colectivul de cercetare istorie modernă şi contemporană se va axa pe analiza identităţii
naţionale şi procesele de integrare politică pe continentul european în secolele XIX-XXI
Pentru realizarea obiectivelor propuse şi a principalelor activităţi identificate care au ca scop
atingerea obiectivelor stabilite, un rol important îl are managementul activităţilor 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 facultăţilor / catedrelor din
universitate.

V. OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectivul general al strategiei Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” este transformarea
universităţii într-o instituţie cu activitate intensă de cercetare şi inovare, compatibilă cu cea existentă
în universităţi de prestigiu din celelalte ţări membre.
Pentru atingerea acestui obiectiv general, Facultatea de Istorie îşi propune realizarea
următoarelor obiective specifice:
1. Creşterea ponderii activităţii de cercetare în activitatea cadrelor didactice;
2. Valorificarea mai bună a rezultatelor cercetării..
3. Îmbunătăţirea procesului educational.
VI. MODALITĂŢI DE ACŢIUNE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR
Pentru atingerea primului obiectiv activitatea se coordonează pe următoarele direcţii de
acţiune:
1.1 Elaborarea a două proiecte de cercetare în cadrul programului Idei a CNCSIS
a.

“Conflictele şi crizele din spaţiul fost iugoslav în percepţia vecinilor. România,
Ungaria şi Bulgaria”

b. “Personalitatea şi opera lui Dimitrie Cantemir în istoria naţională şi universală”
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1.2. Organizarea în luna mai 2011 a unei sesiuni Ştiinţifice naţionale cu tema “Ideea
integrarii in istoria continentului european”. Lucrăriile sesiunii vor fi publicate in
volum şi în formă electronică
1.3. Organizarea în luna aprilie 2011 a unui simpozion cu participarea cadrelor didactice şi
a studenţilor din facultatea noastră. Tema va fi discutată cu reprezentanţii studenţior.
Pentru atingerea celui de-al doilea obiectiv”, activitatea se coordonează pe următoarele
direcţii de acţiune:
2.1. Sprijinirea publicării rezultatelor cercetării în reviste recunoscute pe plan intern şi
internaţional.
2.2. Publicarea Analelor Universităţii- Istorie în variantă electronică serie nouă.
2.3. Elaborarea unei culegeri de documente, in mai multe volume, egida Centrului de istorie
naţională şi europeană “Dimitrie Cantemir” cu titlul “Romania. Relatiile cu vecinii in timpul
razboiului rece”. Volumul I va fi consacrat relatiilor româno-iugoslave si va fi gata in semestrul II al
anului 2011.
2.3 Sprijinirea participării cadrelor didactice şi a studenţilor la sesiunile de comunicări
ştiinţifice organizate de către alte instituţii de învătământ superior din ţară şi din străinătate;
2.4 Facilitarea publicării studiilor şi articolelor în Editura ProUniversitaria, în Analele
Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, in Analele Institutului de istorie Nicolae Iorga;
2.5. Iniţierea de relaţii parteneriale cu instituţiile administraţiei publice şi mediul de afaceri în
scopul transferului reciproc de informaţii. Cu Institutul Totalitarismului, Institutul de Istorie
“A.D.Xenopol” al Academiei Române şi cu Arhivele militare Române se vor încheia protocoale de
colaborare şi parteneriate de cercetare pe diferite teme de interes din istoria naţională şi universală
Pentru atingerea celui de-al treilea obiectiv, activitatea se coordonează pe următoarele direcţii de
acţiune:a daptarea şi revizuirea periodică a programelor analitice prin inserarea de noi tematici
determinate de integrarea politică şi economică a româniei în UE; prezentarea, diversificarea şi
armonizarea pachetului educaţional pentru atingerea constantă a unui numar considerabil de
studenţi; în cadrul seminariilor, laboratoarelor şi a lucrărilor practice se vor susţine, prin
exemplificare şi studii de caz posibilităţile de transpunere, actualizare şi aplicare concretă a
aspectelor teoretico-conceptuale; îndrumarea activităţii de cercetare a studenţilor în cadrul cercurilor
ştiinţifice din Facultatea de Istorie; prezentarea şi premierea celor mai bune lucrări din cadrul
sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti; atragerea studenţilor în colectivele de
cercetare pentru a sprijini înţelegerea evoluţiilor istorice din spaţiul naşional şi european şi de a
cultiva deprinderea de a raţiona şi de a interpreta logic informaţiilor; dezvoltarea unor module de
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dezvoltare profesională continuă prin pregătirea unor programe de masterat care să corespundă şi să
anticipeze evoluţia României în UE

Bucuresti, 27 oct. 2010
DECAN,
Prof.univ.dr. CONSTANTIN HLIHOR
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