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          Strategia de cercetare științifică a Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic din Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” este în 

concordanță cu principiile prevăzute în Strategia de cercetare științifică a 

universității, care este creată în strictă corelație cu proiectul Strategiei Naționale 

de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (2014-2020), cu planul și politicile de 

dezvoltare a Spațiului European de cercetare. Pentru elaborarea strategiei, au 

fost parcurse etapele obligatorii: analiza, proiectarea, realizarea și evaluarea, 

feedbackul fiind primit după fiecare etapă și conducând spre ameliorarea 

procesului. 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

 Ocuparea posturilor cu cadre didactice specializate, cu experiență și 

expertiză în domeniu; 

 Participarea la granturi/competiții naționale (POSDRU, POCU, 

Grundtvig); 

 Participarea la sesiuni științifice naționale sau internaționale; 

 Participarea sau organizarea de mese rotunde pe teme diverse; 

 Buna colaborare cu cadrele didactice din facultățile universității, dar și cu 

cele din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii universității, prin 

achiziționarea unor noutăți editoriale din domeniile: pedagogic, 

psihologic, didactica specialității, management educațional, sociologie 

etc.; 

 Conducerea universității susține și promovează activitatea de cercetare 

științifică. 

 

          Puncte slabe: 

 Lipsa afilierii DPPD la o structură consacrată de cercetare științifică; 

 Schimburi de experiență cu alte universități din țară și din străinătate. 
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          Oportunități: 

 Oportunitatea de a participa la conferințe, sesiuni de comunicări naționale 

și internaționale; 

 Posibilitatea de a realiza schimburi de experiență cu alte universități, din 

țară sau din străinătate; 

 Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea unor proiecte de 

cercetare. 

 

          Amenințări: 

 Implicarea în proiecte diminuează timpul alocat cercetării științifice. 

 

Obiectivele generale ale cercetării științifice: 

1. Crearea unui mediu de cercetare performant și atractiv pentru specialiști, dar 

și pentru tinerii cercetători, prin stimularea adecvată a acestora; sprijinirea unor 

domenii strategice în care UCDC poate deveni lider național;  

2. Promovarea excelenței în ceea ce privește rezultatele cercetării științifice și 

ale inovării în domeniile de specialitate ale UCDC;  

3. Stimularea competitivității în atragerea de fonduri naționale și internaționale;  

4. Implicarea studenților în activitatea de cercetare în scopul dezvoltării și 

perfecționării deprinderilor acestora pentru cercetarea aprofundată pe domenii 

de specializare. 

 

Teme de cercetare propuse: 

1. Direcția de cercetare: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în 

învățământul preuniversitar și superior: 

- Formarea de competențe în învățământul superior; 

- Comunicarea didactică în învățământul liceal; 
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- Comunicarea didactică în învățământul superior. 

2. Direcția de cercetare: Modele și strategii alternative și inovative în 

formarea inițială și continuă a cadrelor didactice: 

- Forme noi de aplicare a metodelor didactice; 

- Predarea în învățământul liceal (caracteristici, elemente noi); 

- Proiectarea demersului didactic; 

- Creativitatea didactică (concept și exemplificări). 

3. Direcția de cercetare: Cercetări fundamentale și aplicative în domeniul 

științelor educației: 

- Educația și societatea românească în contextul regionalizării și 

globalizării; 

- Educația permanentă și contemporaneitatea. 

 

Asigurarea calității cercetării științifice 

În conformitate cu prevederile Strategiei de cercetare științifică a 

Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” și la Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic asigurarea calității în cercetarea științifică se realizează 

prin: 

- instituirea procedurilor de autoevaluare și de monitorizare a activității 

științifice a cadrelor didactice; 

- dezvoltarea caracterului aplicativ al temelor de cercetare abordate. 

 

 

            


