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STRATEGIA DE CERCETARE
A FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE
PENTRU PERIOADA 2012 – 2016
În Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureşti cadrele didactice îşi desfăşoară
activitatea ştiinţifică în cadrul Centrului de Studii Juridice, Economice şi SocioAdministrative (CSJESA). CSJESA este atestat să desfăşoare activităţi de cercetaredezvoltare prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr.
9696/14.07.2008. Astfel, Centrul de studii economice este una din unităţile componente
ale Centrului de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative, alături de Centrul de
studii juridice şi Centrul de studii socio-administrative din universitate.
Obiectivul de bază al Facultăţii de Ştiinţe Economice îl reprezintă desfăşurarea
unei cercetări ştiinţifice universitare dinamice, de calitate, în condiţii optime şi în
conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, în conformitate cu prevederile
legale şi principiile de etică, participarea la diverse proiecte şi programe de cercetare şi
accesul la publicaţiile internaţionale din domeniu. Strategia de cercetare pe termen mediu
şi lung urmăreşte dobândirea şi valorificarea noilor cunoştinţe ştiinţifice şi creşterea
prestigiului facultăţii în domeniul ştiinţelor economice pe plan naţional şi internaţional.
Obiective strategice
Pentru ca activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Economice să fie de inalt nivel, în concordanţa cu exigenţele internaţionale avem
în vedere:


crearea unui mediu de cercetare performant și atractiv pentru specialiști, dar și
pentru tinerii cercetători și studenţi;



promovarea excelenței în ceea ce privește rezultatele cercetării științifice şi
stimularea competitivității în atragerea de fonduri naționale și internaționale;



extinderea bazei materiale pentru cercetare şi asigurarea unei infrastructuri la nivel
internațional;



transformarea FSE într-un factor activ în mediul economico-social la nivel local,
regional, național și internațional.



creşterea preocupării pentru o funcţionare cat mai bună a cercurilor studenţeşti
concretizată într-un număr sporit de participanţi cu lucrări de calitate;



participarea cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
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colaborarea pe plan ştiinţific, prin organizarea de manifestări de inalt nivel
ştiinţific, cu Institute ale Academiei Române, universităţi, alte centre de cercetare
din ţară şi din străinătate etc



creşterea numărului proiectelor de cercetare şi al granturilor;



extinderea ariei la care se referă tematica abordată în cadrul cercetării prin
promovarea conceptului de multidisciplinaritate;



orientarea sumelor obţinute din proiecte de cercetare si din drepturile de
proprietate intelectuală către dezvoltarea viitoare a acestei activităţi;



aplicarea în practică a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică pentru a
contribui la dezvoltarea activităţii economice şi sociale naţionale şi regionale;

Pentru îndeplinirea acestor obiective, la nivelul facultăţii se vor urmări
promovarea şi intensificarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare pe termen mediu şi lung
cu alte universităţi, centre de cercetare şi instituţii din ţară şi, pe cât posibil, din
străinătate, crearea unor programe de susţinere a activităţii de cercetare desfăsurată de
diferite grupuri de specialişti în domeniile vizate, crearea unui mediu pozitiv şi propice
desfăşurării în bune condiţii a activităţii de cercetare, perfecţionarea managementului în
acest domeniu, orientarea către temele cele mai importante pentru realitatea socialeconomică naţională, regională şi internaţională, în corelaţie cu resursele materiale şi
umane disponibile pentru această activitate. Temele interdisciplinare vor avea prioritate în
activitatea de cercetare desfăşurată de universitatea noastră. Numărul acestor teme va fi
revizuit în timp, în funcţie de posibilităţile de îndeplinire a lor şi de modificările care vor
apărea în realitatea internă şi internaţională. Scopul final este cel de a contribui la
realizarea în fapt a creşterii economice, a coeziunii sociale, creşterea calităţii vieţii, a
nivelului de trai general.
Organizarea cercetării ştiinţifice
Activitatea de cercetare din facultatea de Ştiinţe economice cuprinde:
a) cercetarea ştiinţifică;
b) dezvoltarea şi inovarea;

Cercetarea științifică include:
a) cercetarea fundamentală;
b) cercetarea aplicativă.
Activităţile de cercetare ştiinţifică se pot desfăşura în mod individual sau colectiv,
de către personalul didactic şi de cercetare titular şi asociat şi studenţi, în cadrul FSE sau
în colaborare cu universităţi şi institute de cercetare științifică naţionale şi internaţionale.
FSE susține libertatea cercetării științifice și creației în ceea ce priveşte stabilirea temelor,
alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, asocierea cu parteneri din
sau din afara FSE. De asemenea, sunt susținute cu prioritate cercetările intra-, inter- și
trans-disciplinare. Activităţile de cercetare ştiinţifică şi se desfăşoară în cadrul
departamentelor sub coordonarea Centrului de Studii Economice al facultăţii. Acesta a
fost creat în acord: cu misiunea și obiectivele strategice de dezvoltare la nivel de
departamente / facultate / universitate şi cu potențialul uman și infrastructura de care
dispune facultatea.
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Cercetarea ştiinţifică şi activitatea didactică universitară stau la baza procesului de
învăţământ superior şi reprezintă obligaţii profesionale ale fiecărui cadru didactic şi de
cercetare. Activitatea individuală de cercetare ştiinţifică reprezintă un criteriu
fundamental de evaluare a membrilor comunităţii academice. Activitatea de cercetare
ştiinţifică este evidenţiată în rapoartele de evaluare academică periodică şi pentru
ocuparea funcţiilor didactice constituind un criteriu important de apreciere a personalului
didactic în condiţiile stabilite prin regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice .
Finanțarea cercetării ştiinţifice
Facultatea va asigura, de asemenea, fondurile necesare pentru ca persoanele
implicate în activitatea de cercetare ştiinţifică să poată avea acces la materialele necesare
şi să poată participa la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Sumele investite
în cercetare pot proveni din contracte cu diferite entităţi sau venituri proprii realizate din
diferite surse. Facultatea va urmări în următorii ani să diversifice sursele de finanţare
pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică. Finanţarea cercetării ştiinţifice se
poate realiza în următoarele modalităţi:
a) contracte / granturi încheiate cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,
Academia Română sau alte autorităţi şi instituţii naţionale, regionale sau locale
specializate în finanţarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare;
b) contracte cu organisme specializate internaţionale, în special programe finanţate
de Uniunea Europeană, cu universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici
din ţară şi/sau din străinătate;
c) granturi acordate sau premii, din fondul propriu de cercetare al UNT, prin
competiţie internă, în condiţiile legii şi pe baza unui regulament propriu aprobat
de Senatul UNT;
d) din sponsorizări;
e) surse de finanţate a activităţii de cercetare prin participarea la proiecte de cercetare
cu mediul de afaceri;
Pentru asigurarea continuității cercetării științifice bazată pe competiție de granturi
și pentru suportarea unor cheltuieli legate de gestiunea resursei umane și întreținerea
infrastructurii o parte din regia granturilor va fi returnată colectivelor de cercetare.
Stimularea excelenței în cercetare
FSE îşi propune să stimuleze şi să recompenseze excelenţa individuală și de echipă şi
să perfecţioneze sistemul de evaluare şi de motivare materială şi morală, bazat pe
performanţă, a persoanelor implicate în activitatea de cercetare;

Formele de stimulare şi susţinere a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor
cu performanţe ştiinţifice deosebite pot fi:
a) acordarea de granturi de studii sau / şi de cercetare la universităţi din ţară ori din
străinătate, acordate din fonduri proprii special constituite în acest scop, pe bază
de competiţie;
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b) finanţarea, din fonduri proprii special constituite în acest scop, a participării la
evenimente de prestigiu internaţional specifice domeniilor, desfăşurate în ţară şi în
străinătate şi susţinerea publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice;
c) acordarea, pe bază de competiţie, din fonduri proprii special constituite în acest
scop, a unor granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări;
d) premierea internă a persoanelor şi echipelor de cercetare cu rezultate deosebite în
publicarea rezultatelor cercetării. Studenții interesați vor fi implicați în activități
de cercetare ale departamentelor în cadrul unor granturi de cercetare.
Persoanele care vor coordona activitatea de cercetare a facultătii vor participa
periodic la programe de training pentru îmbunătăţirea calităţilor de manager în acest
domeniu. Pornind de la rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică
anterioară, se vor urmări adoptarea unor decizii optime, precum şi implementarea şi
aplicarea corectă a acestora, conducerea facultăţii asumându-şi responsabilitatea în toate
aceste etape. Evaluarea rezultatelor fiecărei etape se va face, în fiecare semestru, pe baza
unor indicatori de eficienţă recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional.
Managerii activităţii de cercetare ştiinţifică vor avea în vedere evidenţa unităţilor
şi contractelor de cercetare, diseminarea documentaţiei necesare şi a calendarelor
programelor propuse, acordarea de asistenţă de specialitate membrilor centrului de
cercetare şi echipelor de cercetători, realizarea unei conlucrări eficiente între
compartimentele centrului de cercetare şi facultate, monitorizarea derulării granturilor şi
celorlalte proiecte de cercetare, promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţii de
cercetare prin participarea la diferite manifestări ştiinţifice, editarea de materiale
publicitare, reviste şi volume, actualizarea paginii de web a facultăţii, creşterea şi
diversificarea surselor de finanţare, crearea de consorţii şi intensificarea colaborării cu
ceilalţi parteneri pe plan naţional şi internaţional.
Valorificarea rezultatelor cercetării
Rezultatele acestei activităţi se vor regăsi în numeroase tratate, cursuri şi
monografii de specialitate, publicate la edituri importante din ţară, în volume cu ISBN sau
în reviste de specialitate recunoscute pe plan naţional şi internaţional, cu ISSN. De
asemenea, cadrele didactice ale FSE vor participa cu studii de specialitate publicate în
reviste de profil, naţionale şi internationale, indexate în prestigioase baze de date
(Thomson Reuters, Index Copernicus, CEEOL, EBSCO CEEAS, etc).
Componentă esenţială a cercetării-dezvoltării în Facultatea Ştiinţe Economice o
reprezintă şi va fi in continuare participarea anuală la CKS, conferinţa ştiinţifică
internaţională "Challenges of the Knowledge Society" organizată de către universitatea
noastră. Începând cu ediţia a V-a a CKS, proceedings-ul Conferinţei are statut de revistă,
periodic cu apariţie anuală, fiind indexat în prezent în mai multe baze de date
internaționale: EBSCO-CEEAS Database, DOAJ, Index Copernicus etc. În prezent, CKS
eBook este publicat de editura Universității Nicolae Titulescu din București.
Totodată, o parte a studiilor înscrise şi acceptate de Comitetul Științific al CKS
sunt publicate în periodicul Universităţii Nicolae Titulescu, "Lex ET Scientia
International Journal" (LESIJ), clasificat din anul 2009 ca fiind B+ de către CNCSIS.
LESIJ este indexat în importante baze de date internaţionale (CEEOL, Index Copernicus,
EBSCO CEEAS, VLex). Creşterea vizibilităţii internaţionale a fost asigurată şi prin
includerea LESIJ în cataloage ştiinţifice internaţionale, cum ar fi British Library, Intute
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Library, Catalog George Town etc. Cadrele didactice ale facultăţii noastre participă cu
articole ştiinţifice înscrise la Sectiunea Economică (subsecţiunile Economics, Business
Administration and Marketing şi Finance and Accounting).
În aceeaşi direcţie a încurajării activităţilor de cercetare, vizând însă segmentul
tinerilor cercetători, a fost organizată Conferinţa Studenţească Anuală CONSTANT,
manifestare ştiinţifică dedicată studenţilor şi masteranzilor, organizată în parteneriat cu
Universitatea din Miskolc, Ungaria. Volumul conferinţei, CONSTANT eBook este
publicat la "Pro Universitaria", editură recunoscută CNCSIS, aici regasindu-se şi
articolele studenţilor şi masteranzilor facultăţii noastre, coordonaţi de cadre didactice ale
Facultăţii de Ştiinţe economice.
Facultatea de Ştiinţe Economice va sprijini dezvoltarea revistelor proprii şi va
urmări înscrierea acestora într-o categorie cât mai avansată de cotate ştiinţifică.
Publicarea se va afişa şi pe site-ul facultăţii şi se vor crea baze de date rezultate din
activitatea de cercetare ştiinţifică. Menţionam astfel:


Revista internaţională Computational Methods in Social Sciences (indexată
RePEc: Research Papers in Economics, DOAJ - Directory of Open Access
Journals, Index Copernicus International, Ulrich's - Global SeriesDirectory,
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Directory of Research JournalsIndexing,
Zeitschriftendatenbank (ZDB), Google Academic/Scholar, BielefeldAcademic
Search Engine, Open Academic Journals Index)



Revista GLOBECO (indexată DOAJ, RePEc, Cabell's Directory şi Open
Academic Journals Index).

De asemenea, facultatea noastră organizează, în baza acordului de parteneriat
încheiat între Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române și
Universitatea Nicolae Titulescu din București, începând cu anul 2011, workshop-ul
internațional "New Trends in Modelling and Economic Forecast". Acest workshop are ca
scop prezentarea ultimelor tendințe din domeniul modelării economice și cele mai noi
metode utilizate în realizarea prognozelor. Dintre domeniile abordate, amintim: metode
cantitative aplicate în prognoza economică, algoritmi software pentru prognoză, modelare
economică. Specialiști din cele două instituții, precum și invitați de renume internațional
au posibilitatea să prezinte cercetările în aceste domenii. Lucrările prezentate sunt
analizate de recenzori, asigurând astfel un grad ridicat de calitate, acuratețe și actualitate a
cercetărilor trimise. O selecție a acestor lucrări este publicată în volumul aferent
conferinței. Pentru o vizibilitate ridicată, volumul conferinței este publicat într-un jurnal
indexat în baze de date internaționale (RePEc, DOAJ, Index Copernicus etc.).
Facultatea se va implica în diferite programe de cercetare la nivel naţional şi
internaţional în domeniile economic şi social şi va realiza proiecte de cercetare în aceste
domenii pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ.Totodată, facultatea va
încuraja formarea şi dezvoltarea creativităţii noilor cercetători. Pentru o mai mare
implicare în această activitate, facultatea va sprijini acordarea şi obţinerea de burse pentru
dezvoltarea colaborării cu celelalte universităţi, instituţii şi firme interesate de cercetarea
ştiinţifică.
Conducerea facultăţii va urmări realizarea unui echilibru între perioada de timp
acordată activităţii de cercetare şi cea utilizată pentru activităţile didactice şi
administrative, astfel încât toate acestea să se desfăşoare cu eficienţă maximă.
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În vederea perfecţionării activităţii de cercetare ştiinţifică, Facultatea de Ştiinţe
Economice va analiza în permanenţă rezultatele obţinute şi modalitatea de aplicare a
acestora în practică. Se va stabili un plan de cercetare echilibrat, transparent şi clar, care
să poată fi respectat şi susţinut ulterior. Acest plan va fi analizat, evaluat şi monitorizat de
către comisia de specialitate, şi anume, Comisia pentru cercetare ştiinţifică a facultăţii.
Strategia de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe economice pentru perioada 2012 – 2016 a
fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 05.10.2011.

DECAN,

Director CSE,

Prof.univ.dr. Alexandru Olteanu

Prof.univ.dr. Nicoleta Jula
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