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STRATEGIA DE CERCETARE PENTRU PERIOADA 2016-2020 

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE 

 

Planul strategic al cercetării reflectă obiectivele principale din planul managerial al 

Decanului, realizat în acord cu planul instituțional pe care Rectorul Universităţii de Vest îl va 

pune în aplicare în următorul interval. 

Obiective majore: 

Cercetare științifică avansată și creație; 

Implicarea în viața comunității; 

Prezența activă în spațiul internațional; 

Cultura calității și eticii profesionale; 

Diversificarea surselor de finanțare și sustenabilitate; 

Management strategic. 

 

Graţie profilului său, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie poate – şi trebuie – să fie 

prezentă şi activă atât pe palierul de cercetare, cât și pe cel al creației. Ne propunem să dezvoltăm 

o strategie de cercetare a facultăţii, prin concentrarea resurselor şi ideilor inovatoare în vederea 

atragerii de resurse şi sporirii vizibilităţii corpului nostru academic. În acelaşi timp, ne propunem 

să încurajăm activitatea de creaţie, ca mijloc de afirmare şi deschidere către viaţa culturală a 

regiunii și prin lobby față de forurile de decizie ale UVT, pentru ca facultatea noastră să fie văzută 

ca o furnizoare de creație, ca și specializările din muzică și arte plastice. Credem că putem atinge 

acest dublu obiectiv prin mai multe strategii, care vizează 

a) Scrierea de proiecte: 

- diversificarea aplicațiilor, pe programe de cercetare, parteneriate, cooperare 

transfrontalieră, dezvoltarea resurselor umane etc; 

- creșterea numărului de aplicații, fiind conștienți de faptul că nu trebuie să rămânem în 

urma cercetărilor din alte domenii (doar creșterea numărului de aplicații duce la creșterea 
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șanselor de reușită a unor proiecte, sporind astfel și experiența scrierii de proiecte); 

- canalizarea propunerilor spre arii care să combine latura teoretică cu cea practică, dată 

fiind realitatea că un criteriu important de eligibilitate al proiectelor de orice tip în ultimii ani 

este capacitatea de a demonstra existența sau crearea unui by-product, aplicabilitatea 

imediată, beneficiul în mediul social, educațional etc.; 

- cooptarea unor cadre didactice cu experienţă ca manageri de proiecte pentru a se alătura 

comisiilor de lucru din cadrul facultăţii, oferind consiliere în vederea scrierii de proiecte şi 

accesării de fonduri. 

 

b) Revistele și conferințele facultății: 

- analiza valorii, reprezentativităţii şi sustenabilităţii periodicelor publicate de 

departamentele facultăţii şi derularea coerentă a etapelor de optimizare a acestora, în vederea 

obţinerii unor evaluări cât mai prestigioase şi indexării lor în baze de date cât mai bune; 

- găsirea unor surse de finanțare, altele decât resursele universității, în vederea indexării 

unora dintre numeroasele conferințe și evenimente academice organizate în cadrul facultății, 

cu reflectare directă asupra vizibilității publicațiilor care rezultă în urma acestor evenimente; 

-  încurajarea mai multor organizatori de evenimente științifice în vederea transformării lor în 

conferințe itinerante, pentru a le crește vizibilitatea și impactul și pentru o mai mare mobilitate 

a cadrelor didactice. 

 

c) Raportarea cercetării:  

-  aplicarea cu stricteţe a criteriului cercetării ştiinţifice şi creaţiei în evaluarea cadrelor 

didactice pentru înscrierea la un concurs, pentru acordarea gradaţiei de merit sau în orice alt 

tip de competiţie profesională; 

-   continuarea lobby-ului pe lângă prorectoratul de resort pentru flexibilizarea grilelor de 

raportare și pentru o centralizare mai eficientă a datelor furnizate de către cadrele didactice; 

-    susţinerea, la nivelul forurilor de conducere ale Universităţii de Vest, a importanţei muncii 

de creaţie, drept componentă complementară a cercetării, pentru recunoaşterea ei şi includerea 

ei printre criteriile de performanţă; 
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-    eficientizarea centrelor de cercetare ale facultăţii, prin acordarea de sprijin logistic, 

îmbunătăţirea infrastructurii, sporirea reprezentativităţii lor, corelarea activităţii acestora cu a 

altor centre de cercetare din UVT şi din alte universităţi din ţară şi străinătate; 

-     așezarea accentului pe interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate, pentru o mai mare 

flexibilitate a cercetării din domeniul umanist şi pentru accesarea mai uşoară a fondurilor 

necesare. 

 

       Conf. univ. dr. DANA PERCEC 

Decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi 

Teologie  

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Timişoara, 29.III.2016 

 

 

 

 


