STRATEGIA FEAA DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN PERIOADA 2016-2020

1. PREAMBUL
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) este cea mai mare şi
printre cele mai prestigioase facultăţi din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (UVT),
fiind recunoscută atât la nivel naţional, ca făcând parte dintre şcolile de elită ale învăţământului
economic românesc, cât şi la nivel internaţional, ca un partener şi furnizor de educaţie şi
cercetare de foarte bună calitate.
În conformitate cu Strategia de Cercetare Dezvoltare şi Inovare a României, precum şi
cu liniile directoare ale Uniunii Europene în acest domeniu din perioada 2016-2020 este necesar
ca cercetarea economică, precum şi cea interdisciplinară din cadrul Facultății de Economie şi
de Administrare a Afacerilor (FEAA) să îşi stabilească obiective în cadrul unei strategii proprii.
Strategia FEAA de dezvoltare a activităţii de cercetare ştiinţifică în perioada 2016-2020
face parte din programul managerial al Decanului FEAA (2016-20120) și se alinează
obiectivelor și direcțiilor de acțiune prevăzute în Strategia de dezvoltare instituţională a
Universităţii de Vest din Timişoara 2016-2020.
La nivelul FEAA, activitatea de cercetare din ultimii ani a avut o evoluţie ascendentă
ţinând cont de rezultatele obţinute şi resursele alocate. Alături de activitatea didactică,
cercetarea reprezintă una din menirile fundamentale ale oricărei universităţi şi este generatoare
incontestabilă de prestigiu real la nivel internaţional. Totodată, cercetarea constituie criteriul
cel mai important (în multe ţări singurul) atât pentru evaluarea performanţelor academice ale
cadrelor didactice (în vederea angajării sau promovării), cât şi pentru rankingurile
internaţionale.
Numărul articolelor publicate în reviste ISI Web of Knowledge a crescut de la an la an.
Deşi distribuţia acestora pe colective nu este una unitară, este de apreciat creşterea numărului
cadrelor didactice din FEAA cu rezultate în acest sens. Colectivul FEAA are rezultate
remarcabile şi în ceea ce priveşte publicarea de cărţi şi de articole în reviste BDI sau în volume
ale conferinţelor, situându-se an de an pe primele poziţii în UVT la aceste capitole. Legat de
formarea competenţelor şi abilităţilor care concură la asigurarea succesului în publicare, sunt
de remarcat diversele şcoli de vară, cursuri şi workshop-uri organizate în cadrul facultăţii în
ultimii ani.
În ultimii ani, ambele reviste ale facultăţii (Timisoara Journal of Economics and
Business şi Journal of Heterodox Economics) şi-au îmbunătăţit indexările în baze de date, au
implementat procese editoriale de tip double-blind peer review şi au crescut astfel exigenţele în
privinţa articolelor acceptate spre publicare, rezultând o îmbunătăţire vizibilă a calităţii
articolelor publicate.
Şcoala doctorală a FEAA este cea mai mare din UVT, atât ca număr de doctoranzi, cât
şi ca număr de conducători de doctorat. Totuşi, rezultatele cercetării doctorale nu sunt
valorificate prin publicare în reviste din fluxul principal de publicaţii, iar implicarea
doctoranzilor în proiecte de cercetare este una redusă. Se constată o creştere a numărului de
doctoranzi străini şi a numărului de co-tutele internaţionale.

1

2. OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DIRECŢIILE DE ACŢIUNE
PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 (CERCETARE, INOVARE ŞI CREAŢIE)
Obiectiv strategic: Excelenţă în cercetare la FEAA
Obiective operaţionale:
1. Dezvoltarea şi consolidarea unei culturi a cercetării ştiinţifice în FEAA, precum şi a
preocupărilor pentru valorificarea rezultatelor cercetării, prin intermediul centrelor de
cercetare;
2. Îmbunătăţirea competenţelor şi a abilităţilor colectivului FEAA de a publica în reviste
ştiinţifice din fluxul principal şi de a câştiga proiecte de cercetare prin competiţie;
3. Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a rezultatelor cercetării realizate de
colectivul FEAA;
4. Creşterea calităţii Şcolii doctorale FEAA.
Direcţii de acţiune planificate în perioada 2016-2020:
 Realizarea unui proiect POCU privind dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de
cercetare la care să aibă acces toate cadrele didactice FEAA (care să includă şi stagii de
cercetare în străinătate);
 Organizarea de cursuri/training-uri/workshop-uri cu specialişti/experţi de nivel
internaţional;
 Operaţionalizarea unui seminar de cercetare la nivel de facultate/departament
(feedback-ul real primit de la colegi este unul dintre primii paşi fireşti în direcţia
publicării);
 Impulsionarea publicării în seria de Working Papers FEAA, susţinută şi prin respectarea
procedurii pentru finanţarea deplasărilor la conferinţe;
 Coagularea unor grupuri de cercetare cu membri interni sau externi ECREB pe tematici
de actualitate, interdisciplinare, care să genereze publicaţii în fluxul principal de reviste
şi propuneri de proiecte de cercetare depuse;
 Realizarea de training-uri pentru scrierea cererilor de finanţare aferente proiectelor de
cercetare de către colegii care au calitatea de expert evaluator pentru competiţiile de
proiecte naţionale sau internaţionale;
 Susţinerea financiară a participării la conferinţe internaţionale relevante pe baza
procedurii/metodologiei FEAA, cu fonduri din bugetul propriu sau atrase (prin
intermediul Fundaţiei Oeconomica Timisiensis);
 Încurajarea cadrelor didactice FEAA în vederea participării la stagii de cercetare la
universităţi din străinătate;
 Continuarea organizării conferinţei internaționale TIMTED în formatul actual, cu
invitaţi de prestigiu din străinătate;
 Implicarea facultăţii ca partener în organizarea unor conferinţe împreună cu organizaţii
internaţionale precum INFER, PGV, RSAI etc.;
 Continuarea organizării seriilor de evenimente ECREB Meetings şi Research
Workshop;
 Sprijinirea cadrelor didactice FEAA să devină experţi în cadrul
instituţiilor/organizaţiilor CDI la nivel naţional şi internaţional;
 Lansarea unei serii de evenimente „FEAA Lectures in Economics” şi „FEAA Lectures
in Business” în cadrul cărora să fie invitaţi pentru prelegeri cercetători consacraţi din
ţară şi din străinătate;
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 Îmbunătăţirea continuă a nivelului de indexare a revistelor FEAA, inclusiv prin
aplicarea pentru includerea în Scopus şi Emerging Sources Citation Index;
 Pregătirea înfiinţării unui masterat de cercetare printr-un proiect POCU dedicat, în
colaborare cu un centru de cercetare din străinătate;
 Încurajarea doctoranzilor să trimită spre publicare articole la reviste de calitate;
 Sprijinirea cadrelor didactice FEAA care au potenţial pentru îndeplinirea criteriilor de
abilitare;
 Susținerea unui sistem de mobilități de documentare și studii pentru doctoranzi (în
special prin atragerea de resurse POCU, dar și prin mobilități Erasmus, încurajarea
participării la conferințe);
 Amplificarea potenţialului de cercetare al doctoranzilor şi studenţilor masteranzi, prin
implicarea lor în structurilor destinate cercetării, publicaţii, respectiv în manifestările
ştiinţifice;
 Încurajarea doctoratului în co-tutelă, în special cu universităţi din afara ţări;
 Intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor prin cooptarea acestora în
echipele de cercetare şi/sau prin participarea acestora la sesiuni de comunicări
ştiinţifice
Identificarea formelor de recunoaștere a calității cercetării doctoranzilor (serie de teze
publicate prin EUV, articole publicate în periodicele din UVT etc).
 Intensificarea activităţilor de promovare a Şcolii Doctorale a FEAA pentru atragerea
unui număr mai mare de doctoranzi străini;
 Identificarea unor direcţii de cercetare de actualitate la nivel global şi alocarea de
tematici de doctorat încadrate în aceste direcţii;
 Încheierea anuală a minim 2 protocoale de colaborare ştiinţifică cu alte universităţi şi
institute de cercetare din Europa, recunoscute prin contribuţia lor ştiinţifică
 Participarea anuală a minim 1 cadru didactic/cercetător FEAA la activităţi de cercetare
în cadrul acestor universităţi partenere pentru o perioadă de minim 30 de zile.
 Identificarea cadrelor didactice-cercetătorilor de excepţie (minim 2/an) şi susţinerea
participării lor la diverse forme de cercetare (ex: burse tip Marie Curie).
 Fixarea unor obiective minime în creştere pe ani în activitatea de cercetare (pe domenii,
pe departamente, pe tipuri de fonduri de cercetare; ex: 1 program COST pe an; 2 teme
de cercetare din programele naţionale
 Stabilirea unor cursuri complementare în cadrul ciclului I, a masterelor şi a programelor
de formare doctorală, care să stimuleze cercetarea interdisciplinară, susţinută cu
prioritate în Uniunea Europeană. Ex. realizarea unor cursuri transversale de Etica
cercetării, Academic Writing, Mangementul carierei;
 Stimularea participării doctoranzilor care se deplasează în cadrul programului
ERASMUS pentru perfecționarea activităţii de cercetare.
Prodecan cercetare FEAA
Prof.univ.dr. SÎRGHI Nicoleta
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