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PLAN STRATEGIC
PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, INOVAŢIA ŞI CREAŢIA
PENTRU PERIOADA 2012–2016
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 o nişă de afirmare şi
deschidere către viaţa culturală a regiunii. Credem că putem atinge acest obiectiv prin:


Schimbarea ethosului cercetării, prin stimularea participării la proiecte de cercetare în
cadrul unor competiţii locale, naţionale sau internaţionale, ca beneficiari sau parteneri,
proiecte derulate nu numai individual şi izolat, ci şi în numele facultăţii, pentru sporirea
vizibilităţii şi influenţei acesteia şi-sau pentru acoperirea unor nevoi punctuale ştiinţifice,
administrative sau financiare a facultăţii.



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.



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
recunoscute.


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.



Menţinerea buletinului informativ online al facultății, Infobul, şi eficientizarea calendarului
de raportare a activităţii de cercetare şi creaţie pentru gestionarea optimă şi accesul facil la
orice date legate de această direcţie prioritară a activităţii facultăţii noastre.



Eficientizarea centrelor de cercetare ale facultăţii, prin acordarea de sprijin logistic,
îmbunătăţirea infrastructurii, sporirea reprezentativităţii lor, corelarea activităţii lor cu
aceea a altor centre de cercetare din UVT şi din alte universităţi din ţară şi străinătate.



Punerea accentului pe interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate, pentru o mai mare
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flexibilitate a cercetării din domeniul umanist şi pentru accesarea mai uşoară a fondurilor
necesare.


Consolidarea şcolii doctorale şi prin încurajarea doctoranzilor să publice în reviste cotate,
să participe la proiecte de cercetare şi la conferinţe recunoscute pe plan naţional şi
internaţional.

Conf. univ. dr. DANA PERCEC,
Decan al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
din Universitatea de Vest din Timişoara
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