
 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE ALE 

COMUNICĂRII 

 

 

PLAN STRATEGIC 

de cercetare ştiinţifică 

 

I. Preambul 

În urma intrării României în Uniunea Europeană, ţara noastră se află în faţa unui 

proces îndelungat şi dificil de integrare în structurile europene la toate nivelurile şi în 

toate domeniile. Învăţământul românesc, instituţiile de învăţământ superior se află în 

plin proces de armonizare a activităţii educaţionale şi de cercetare cerinţele pe plan 

european. Din această perspectivă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale 

Comunicării din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, este parte integrantă a 

acestui proces. 

La nivelul facultăţii au fost luate măsurile necesare pentru a ne alinia exigenţelor 

proiectului Bologna în ce priveşte învăţământul superior, structurând oferta 

educaţională pe trei cicluri: studii universitare de licenţă, studii universitare de 

masterat şi studii doctorale. În acest sens, s-au creat toate premisele instituţionale 

pentru o bună desfăşurare a activităţii. 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a introdus 

normele prevăzute de ARACIS pentru ridicarea continuă a calităţii în activitatea 

educativă şi de cercetare. De asemenea, s-a trecut la educaţia centrată pe student. Una 

dintre preocupările permanente ale conducerii facultăţii şi a catedrelor din facultatea 

noastră rămâne managementul performant al calităţii în toate domeniile de activitate. 

Strategia de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale 

Comunicării este parte integrantă a strategiei Universităţii de Vest din Timişoara. 

Liniile de forţă ale cercetării ştiinţifice din facultatea noastră sunt trasate conform 
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documentelor privind cercetarea adoptate la nivel european, conform cerinţelor 

naţionale şi locale, aplicate specificului domeniilor de activitate ale facultăţii noastre. 

Strategia de cercetare din cadrul facultăţii noastre porneşte de la analiza 

ştiinţifică şi realistă a nivelului la care se află cercetarea la acest moment şi ţine seama 

de resursele umane şi materiale de care dispunem, cât şi de specificul fiecărui 

domeniu. Obiectivul final al strategiei de cercetare este compatibilizarea cercetării din 

facultatea noastră cu cercetarea de la nivel european în domeniile proprii. 

 

II. Situaţia actuală a cercetării ştiinţifice 

 

Din punct de vedere instituţional, cercetarea ştiinţifică în cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, se desfăşoară la nivelul celor două 

catedre: Catedra de Politlogie şi Catedra de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării şi a 

Institutului de Cercetări Social-Politice. 

Domeniile în care se desfăşoară activitatea ştiinţifică sunt: Filosofie, Ştiinţe 

politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Ştiinţele comunicării. În cadrul 

facultăţii noastre există nivelul studiilor universitare de licenţă, nivelul studiilor 

universitare de masterat şi nivelul studiilor doctorale în filosofie. 

Cadrele didactice din facultatea noastră au desfăşurat o activitate de cercetare 

susţinută, materializată în câştigarea unor granturi naţionale şi internaţionale, 

publicarea de cărţi în edituri prestigioase, de articole în reviste cotate la nivel naţional 

şi internaţional etc. De asemenea, membrii facultăţii noastre au participat la numeroase 

manifestări ştiinţifice din străinătate sau din ţară, dintre care unele cu caracter 

internaţional. Numeroşi membri ai facultăţii noastre sunt membri ai unor asociaţii 

profesionale şi instituţii de cercetare sau fac parte din redacţiile unor reviste de 

specialitate. Unele realizări ale membrilor facultăţii au fost premiate la nivel naţional. 

Un rol deosebit în desfăşurarea cercetării de profil îl joacă Institutul de Cercetări 

Social-Politice, din care fac parte cadre didactice ale facultăţii noastre şi este 

recunoscut de CNCSIS. De asemenea, trebuie menţionată seria din Analele 

Universităţii de Vest privind filosofia şi ştiinţele comunicării susţinută de membri ai 

facultăţii noastre. Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării a 



 3 

organizat numeroase manifestări ştiinţifice, între care conferinţe internaţionale şi 

naţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice, prezentări şi lansări de carte etc. 

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii au fost antrenaţi, în diferite moduri la 

activitatea de cercetare ştiinţifică. În acest scop, aceştia au fost cooptaţi în echipe de 

cercetare care au câştigat granturi naţionale de cercetare. De asemenea, studenţii au 

participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice sau sunt membri în diferite cercuri 

ştiinţifice. 

 

III. Direcţii ale activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

Nr. 

crt. 

Domeniu Subdomeniu Participanţi 

1. Filosofie Filosofie 

contemporană 

românească şi 

europeană 

Conf.dr. Alexandru Petrescu, Lect. 

Octavian Balintfi, Lect.dr. Claudiu 

Mesaroş, Lect.dr. Ioan Buş, Asist. Drd. 

Iasmina Petrovici 

2. Logică şi filosofia 

ştiinţei 

Prof. Dr. Ioan Biriş, Prof.dr. Iancu 

Lucica, Prof.dr. Ionel Nariţa, conf.dr. 

Gheorghe Clitan, Lect.dr. Claudiu 

Mesaroş 

3. Ştiinţe ale 

comunicării 

Ştiinţele 

comunicării şi 

Relaţii publice 

Prof.dr. Mariana Gherga, Prof.dr. 

Marcel Tolcea, Prof.dr. Ionel Nariţa, 

Conf.dr. Gheorghe Clitan, Lect.dr. 

Oana Şoimu, Lect.dr. Claudiu 

Mesaroş, Lect.dr. Ioan Buş. 

  Jurnalism Prof.dr. Mariana Gherga, Prof.dr. 

marcel Tolcea, Conf.dr. Viorel 

Marineasa, Prof.dr. Ionel Nariţa, 

Conf.dr. Gheorghe Clitan, Lect.dr. 

Ioan Buş, Conf.dr. Ionică Lucian 

  Publicitate Prof.dr. Mariana Gherga, Prof.dr. 

marcel Tolcea, Conf.dr. Viorel 

Marineasa, Prof.dr. Ionel Nariţa, 

Conf.dr. Gheorghe Clitan, Lect.dr. 

Oana Şoimu, Lect.dr. Claudiu 

Mesaroş, Lect.dr. Ioan Buş, Lect.dr. 

Petrova Tamara 

  Biblioteconomie Lect.dr. Ioan Buş, Lect.dr. Petrova 

Tamara, Asist. Zănescu Lucian 

4. Ştiinţe politice Ştiinţe politice Conf.univ.dr. Kun Paul; Conf.univ.dr. 

Docea Vasile; Conf.univ.dr. Basarabă 

Adrian; Lect.univ.dr. Vesalon Lucian 
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5. Relaţii 

Internaţionale şi 

Studii Europene 

Relaţii 

Internaţionale şi 

Studii Europene 

Conf.univ.dr. Kun Paul; Conf.univ.dr. 

Docea Vasile; Conf.univ.dr. Basarabă 

Adrian; Lect.univ.dr. Vesalon Lucian 

 

IV. Obiective strategice ale activităţii de cercetare ştiinţifică 

 

1. Elaborarea de proiecte de cercetare prin care să fie accesate fonduri destinate 

cercetării la nivel european sau naţional; 

2. Promovarea cercetării interdisciplinare prin colaborare între specialişti în diferite 

domenii din cadrul facultăţii sau cu specialişti din exterior; 

3. Elaborarea de proiecte în colaborare de cercetare cu mediul economic şi social; 

4. Implicarea mai accentuată în viaţa economică, politică şi socială naţională şi 

regională prin adoptarea unor teme de cercetare adecvate; 

5. Constituirea unor structuri instituţionale proprii care să servească cercetării 

ştiinţifice; 

6. Ameliorarea circulaţiei informaţiei asupra programelor de finanţare a cercetării 

lansate; 

7. Consolidarea rolului comisiei de cercetare; creşterea implicării secretarilor ştiinţifici 

la nivel de catedre şi a structurilor administrative destinate cercetării; 

8. Antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la activitatea de cercetare 

ştiinţifică; 

9. Creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării prin diversificarea mijloacelor de 

valorificare a acestora; 

10. Creşterea nivelului de recunoaştere a publicaţiilor proprii; 

11. Catedrele vor elabora periodic propriile strategii şi programe de cercetare 

ştiinţifică; 

12. Programele de masterat şi doctorat vor fi prevăzute cu propriile programe de 

cercetare. 

 

V. Mijloace de realizare a obiectivelor strategice 

 

1. Utilizarea cadrului oferit de Institutul de Cercetări social-politice; 
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2. Lansarea de noi publicaţii de profil pentru a facilita valorificarea rezultatelor 

cercetării ştiinţifice; 

3. Organizarea de manifestări ştiinţifice la nivel local, naţional şi internaţional; 

continuarea manifestărilor cu caracter periodic; 

4. Diversificarea activităţilor legate de cercetarea şi creaţia ştiinţifică; 

5. Elaborarea la nivelul catedrelor a unor grile prin care activitatea ştiinţifică să fie 

cuantificate corect; 

6. Continuarea activităţii de publicare a unor manuale, monografii, tratate de 

specialitate; 

7. Încurajarea participării membrilor facultăţii la diferite manifestări ştiinţifice din ţară 

şi străinătate; 

8. Organizarea de cercuri studenţeşti prin care studenţii şi masteranzii să fie antrenaţi 

în activităţi de cercetare ştiinţifică; 

9. La nivelul fiecărui masterat se vor planifica activităţi concrete de cercetare 

ştiinţifică; 

10. Masteranzii şi doctoranzii vor fi incluşi în proiecte de cercetare cu scopul obţinerii 

de granturi la nivel naţional şi european; 

11. Întărirea colaborării cu diferite instituţii de cercetare, de pildă, cu Filiala locală a 

Academiei Române; 

12. Intensificarea programelor de schimb la toate nivelurile: studenţi, masteranzi, 

profesori; 

13. Constituirea unor laboratoare de cercetare puternice, cu echipamente performante; 

14. Constituirea de strategii de cercetare şi planuri de cercetare la nivel de catedre, 

masterate şi şcoala doctorală. 

 

 

 

DECAN, 

Conf.univ.dr. Clitan Gheorghe 

Secretar ştiinţific, 

Conf.univ.dr. Nariţa Ionel 

 


