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I. OBIECTIVE GENERALE 

1. Creșterea performanței prin obținerea unor rezultate de excelență, reflectate în creșterea 

numărului de articole în publicații indexate ISI/ BDI,  în sfera de interes a ştiinţelor educației şi a 

didacticilor specialităţii.  

2. Dezvoltarea resurselor umane prin: creşterea numărului de cercetători.  

3. Creșterea capacității instituționale prin atragerea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii 

de cercetare. 

4. Extinderea cooperării  naţionale şi internaționale în programe și proiecte de cercetare cu 

DPPD altor universităţi din România (Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, 

Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia etc.).   

5.  Dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică şi multiplicarea numărului de publicaţii ale  

Centrului de Didactică Aplicată şi Educaţie Permanentă, coordonat de cercet. ştiinţific dr. Octavian 

Mândruţ.  

6. Actualizarea permanentă a bazelor de date ale DPPD referitoare la cercetarea ştiinţifică a 

cadrelor didactice.  
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II. OBIECTIVE SPECIFICE 

 

OBIECTIV 1: CREŞTEREA NUMĂRULUI DE PUBLICAȚII ISI SI BDI ALE 

DEPARTAMENTULUI  

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

- coordonarea revistei „Studia Universitatis Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe ale Educaţiei;  

- Stimularea activităţii de publicare, în reviste naţionale şi internaţionale, bine cotate;  

-un articol publicat pe an în reviste cotate ISI, precum şi în reviste cotate CNCSIS în categoriile 

BDI şi B+ pentru fiecare cadru didactic titular sau asociat;  

-o carte de autor la 4 cadre didactice titulare şi asociate, publicată în edituri acreditate CNCSIS, 

dar şi în edituri de prestigiu din străinătate.  

Responsabili:   conf. univ. dr. Sorin Bulboacă  

Cuantificare: număr de publicaţii  

Termen: Permanent 

 

OBIECTIV 2: REORGANIZAREA SECȚIUNII CERCETARE A WEBSITE-ULUI www.uvvg.ro  

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

- Reorganizarea şi actualizarea permanentă a secţiunii Cercetare  www.uvvg.ro, în ceea ce priveşte 

DPPD, pentru toate cadrele didactice titulare şi asociate;  

- Actualizarea permanentă a bazelor de date privind participarea cadrelor didactice la granturi şi 

sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate;  

Cuantificare obiectiv: 

- Actualizarea website - ului; 

Responsabili: Lect. univ. dr. Tiberiu Dîscă  

Termen: Permanent 

 

OBIECTIV 3: AMPLIFICAREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A PARTICIPĂRII LA 

COMPETIȚIILE DE PROIECTE FINANȚATE PE PLAN NAȚIONAL 

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

- Elaborarea/depunerea de proiecte de cercetare finanţate de către CNCSIS;  

- Participarea la competiţii de proiecte finanţate din fonduri structurale şi fonduri regionale sau 

judeţene;  

Cuantificare obiectiv:  

- Număr de proiecte depuse; 

http://www.uvvg.ro/
http://www.uvvg.ro/
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- Număr de proiecte câştigate; 

Responsabili: lect. dr. Ana Honiges  

Termen: Permanent 

 

OBIECTIV 4: CREȘTEREA NUMĂRULUI DE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE ORGANZATE DE 

DEPARTAMENT  

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

 - Organizarea unor conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, sub coordonarea DPPD-ului;  

- participarea la conferinţele naţionale şi internaţionale din domeniile didacticii specialităţii, cotate 

BDI sau ISI din România.  

Cuantificare obiectiv:  

- Număr conferinţe  naţionale şi internaţionale;  

Responsabili: conf. univ. dr. Sorin Bulboacă  

Termen: Permanent 

 

OBIECTIV 5 STIMULAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ A 

CURSANŢILOR  DPPD 

Activităţi propuse pentru realizarea obiectivului: 

- Crearea unui program de încurajare şi dezvoltare a cercetării ştiinţifice a studenţilor DPPD;  

- Desfăşurarea de sesiuni de cercetare ştiinţifică pentru studenţii DPPD (Zilele Academice 

Arădene, etc.) 

-  implicarea celor mai buni studenţi în activităţi de cercetare ştiinţifică şi participarea acestora la 

sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti  

Cuantificare obiectiv:  

- Elaborarea programului  

Responsabili: Preşedintele Consiliului Consultativ al  Studenţilor 

Termen: Permanent 

 

 

Director DPPD, 

Conf. univ. dr. Sorin Bulboacă 

                                                              


