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Strategia de cercetare 

a Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

pentru perioada 2020-2024 

 

Cercetarea este una dintre componentele esențiale atât ale activității cadrelor didactice, cât 

și ale studenților, cu rol major în prestigiul și rolul facultății pe plan național și internațional, dar și 

în obținerea finanțării suplimentare pe baza indicatorilor de calitate. Facultatea de Litere, Istorie și 

Teologie a fost preocupată constant de îmbunătățirea calității cercetării, fapt reflectat, pe de o parte, 

în plasarea în poziții onorante a specializării Limbi moderne în QS Ranking, iar pe de alta, în creșterea 

constantă a numărului de publicații valoroase, beneficiind de recunoaștere internațională.  

În domeniul cercetării, obiectivele pe care le vom urmări în perioada 2020-2024 vizează, în 

special, următoarele cinci aspecte: 

 proiectele de cercetare; 

 centrele de cercetare; 

 publicațiile științifice ale facultății; 

 conferințele organizate de către facultate;  

 clasarea în ranking-urile internaționale.  

 

Astfel, strategia de cercetare a Facultății de Litere, Istorie și Teologie pentru perioada 2020-

2024 are în vedere: 

 

a) 

 creșterea numărului de aplicații pentru obținerea granturilor de cercetare finanțate la nivel 

național și internațional;  

 continuarea organizării de workshopuri pentru sprijin în redactarea aplicațiilor de proiecte de 

diverse tipuri; 

 recompensarea cadrelor didactice care depun aplicații de proiecte, chiar dacă acestea nu sunt 

finanțate; 
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 alocarea fondurilor facultății destinate deplasărilor externe cadrelor didactice cu performanțe 

în cercetare, inclusiv în scrierea și gestionarea de proiecte; 

 

b) 

 dinamizarea activității centrelor de cercetare cu activitate redusă și continuarea activităților în 

același ritm susținut pentru centrele mai dinamice; 

 inițierea unor noi colaborări cu centre de cercetare din țară și străinătate și consolidarea 

parteneriatelor deja existente, în vederea realizării unor proiecte de cercetare comune; 

 acordarea de importanță sporită cercetării în domenii care implică digitalizarea (după ce în 

2019 a fost înființat Centrul CODHUS – codhus.projects.uvt.ro, care desfășoară activități în 

zona de „digital humanities” și a fost lansată platforma ITRO, prima platformă de istorie și 

istoriografie a traducerii românești – itro.info.uvt.ro); 

 atragerea unui număr mai mare de studenți masteranzi și doctoranzi ca membri ai centrelor de 

cercetare;  

 organizarea unui eveniment anual de prezentare a activității centrelor de cercetare, cu invitați 

reprezentanți ai comunității extinse și ai pieței muncii, pentru a identifica interese comune; 

 dezvoltarea de produse de interes pentru piața muncii și comunitate și identificarea unor 

modalități de valorificare a acestora;    

 aducerea la zi a informațiilor de pe site-urile centrelor de cercetare și traducerea lor în cel 

puțin o limbă de circulație internațională; 

 

c) 

 continuarea indexării în baze de date internaționale de prestigiu a publicațiilor gestionate de 

facultate; creșterea numărului de publicații cu impact la nivel internațional (conform celor mai 

recente date privitoare la finanțarea suplimentară pe baza criteriilor de calitate, indicele relativ 

pentru criteriul Impactul activității științifice este de 1,18 pentru domeniul Filologie, 1,08 

pentru domeniul Istorie și 0,36 pentru domeniul Teologie; având în vedere că valoarea 

maximă a indicelui este 2, se justifică obiectivul menționat); 
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 continuarea sau inițierea, acolo unde este cazul, a popularizării publicațiilor gestionate de 

facultate prin schimburi interbibliotecare la nivel internațional; 

 continuarea creșterii numărului de articole publicate în baze de date internaționale prestigioase 

(recompensată prin acordarea de salarii diferențiate); 

 

d) 

 continuarea organizării de evenimente științifice internaționale; 

 menținerea frecvenței conferințelor itinerante co-organizate fără întreruperi de către LIT și 

resuscitarea conferințelor itinerante la care LIT a fost co-organizator; 

 

e) 

 depunerea eforturilor necesare pentru introducerea în cel puțin un top internațional a 

specializărilor Istorie și Teologie; 

 menținerea unei poziții onorante a specializării Limbi moderne în QS Ranking; 

 identificarea și accesarea unor ranking-uri care acordă atenție specializărilor gestionate de 

facultate; 

 

Alături de aceste aspecte, vor constitui, de asemenea, priorități strategice: 

 reducerea considerabilă a numărului cadrelor didactice care nu îndeplinesc toate criteriile de 

ocupare a posturilor didactice în învățământul superior conform actualelor standarde 

academice; 

 creșterea numărului de aderări la societăți și asociații profesionale internaționale și obiectivul 

obținerii unor poziții-cheie în cadrul acestora; 

 creșterea numărului de participări ale cadrelor didactice la conferințe organizate în străinătate; 

 creșterea numărului de stagii visiting professor la universități din străinătate; 

 creșterea numărului de prezențe în calitate de keynote speakers la conferințe organizate în țară 

și străinătate; 

 coordonarea de doctorate în co-tutelă internațională; 
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 participarea în comisii de susținere a tezelor de doctorat în străinătate;  

 creșterea numărului de specialiști internaționali invitați la evenimentele academice organizate 

de facultate și la diverse manifestări din sfera mai largă a educației. 

 

10 aprilie 2020         Decan    

Conf. univ. dr. habil. Loredana Pungă 


