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1. Introducere
Definirea strategiei pleacă de la viziunea şi misiunea Universităţii ”Andrei Șaguna”
din Constanța, în care este definit rolul său în legătură cu cercetarea ştiinţifică, şi anume:
- dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, stimularea gândirii şi forţelor creative,
valorificarea multilaterală a procesului de creaţie ştiinţifică, artistică, sportivă etc.;
- formarea de noi promoţii de cercetători ştiinţifici adaptaţi exigenţelor ştiinţei şi
societăţii contemporane;
- desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, mono-, pluri- şi interdisciplinare,
prin centre, laboratoare, departamente.
Aceste activităţi au ca finalitate:
a) contribuţia la progresul cunoaşterii;
b) ridicarea nivelului calificărilor ştiinţifice în societate;
c) afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice, în
cadrul comunităţii ştiinţifice româneşti şi europene şi în cadrul cooperării
interuniversitare;
d) participarea prin cercetări ştiinţifice şi modelări de soluţii la modernizarea
activităţilor din societate, la dezvoltarea economiei şi culturii.
e) Asumarea şi realizarea misiunii unui centru cultural în spaţiul românesc în general
şi cu deosebire în spaţiul dobrogean şi al zonei Balcanice;
f) Asumarea şi realizarea menirii de focar al conştiinţei civice, care să promoveze
pluralismul opţiunilor, analizele critice şi constructive, dezvoltarea în zonă şi la nivel naţional
a culturii politice şi civice, apărarea cadrului democratic, întemeiat pe respectarea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului şi ale cetăţeanului în statul de drept;
g) Afirmarea ca un centru de promovare a relaţiilor de cooperare internaţională şi în
special cele vizând zona Balcanică şi europeană.
Această strategie oferă un cadru general prin care Universitatea îşi va îndeplini
misiunea şi obiectivele privind cercetarea ştiinţifică, în vederea dezvoltării sale ca o entitate
cu vizibilitate naţională şi internaţională pe planul cercetării competitive, transferului de
cunoaştere şi oferirii suportului pentru construirea unui sistem funcţional care să asigure
atragerea, formarea şi păstrarea resurselor umane de înaltă calitate, competenţă şi
responsabilitate.

Strategia urmăreşte să integreze Universitatea în spaţiul naţional, european şi
internaţional, acordând obiectivele şi intenţiile cu strategiile şi politicile existente şi viitoare,
astfel încât să se asigure creşterea renumelui Universităţii la nivel naţional şi stabilirea unui
profil de largă recunoaştere internaţională din punct de vedere al situării ei printre instituţiile
de top ale lumii.
2. Obiective strategice
.
Universitatea își pripune pentru cercetarea științifică atingerea a patru obiective
generale, pentru îndeplinirea acestora asumându-și obiective specifice
O1. resursele umane,
O2. infrastructura de cercetare,
O3colaborarea în regim de parteneriat inter-, multi- disciplinar şi instituţional,
O4. managementul proiectelor de cercetare, generând
O1. Obiective specifice privind resursele umane
Resursa umană reprezintă cel mai important factor al unei cercetări ştiinţifice de performanţă.
În acelaşi timp se constată încă un interes scăzut al tinerilor pentru cercetarea ştiinţifică. În
contextul acestor două aspecte, obiectivele propuse sunt:
1.1. Redefinirea statutului cercetătorului în Universitate prin stimularea şi motivarea
personalului de cercetare
1.2. Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor încă din
timpul studiilor de licenţă prin diverse forme de premiere şi recompensare
1.3. Iniţierea şi susţinerea, din fonduri proprii sau atrase prin competiţie de proiecte, a
cooperărilor şi schimburilor naţionale şi internaţionale pe domeniile prioritare de
cercetare
1.4. Îmbunătăţirea nivelului de participare a comunităţii ştiinţifice la reţele naţionale şi
internaţionale ale cunoaşterii, prin care să se asigure creşterea vizibilităţii potenţialului
resurselor umane în domeniul cercetării de excelenţă
1.5. Sprijinirea şi stimularea iniţiativelor de participare la programe de cercetare
internaţionale








Activități pentru atingerea O1
Identificarea anuală a manifestărilor ştiinţifice cu caracter internaţional care să asigure
creşterea vizibilităţii potenţialului şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice a personalului
de cercetare din universitate (realizare anuală)
Fiecare membru al comunităţii academice îşi va stabili o agendă a cercetării pe termen
mediu şi lung, care să acopere următoarele aspecte: previzionarea temelor de cercetare
prioritare pentru Universitate în care se va implica, intenţiile de participare în diferite
echipe de participare inter-disciplinare posibil de constituit prin contracte, granturi,
programe. Strategia individuală va sta la baza elaborării planurilor operaţionale ale
facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare. (realizare anuală)
Continuarea folosirii mecanismelor care să sprijine iniţiativele individuale şi ale
colectivelor de cercetare în valorificarea potenţialului de cercetare şi promovarea
rezultatelor de excelenţă (premieri, promovări internaţionale, nominalizări în comisii
etc.) (realizare continuă)
Evaluarea membrilor comunităţii academice pe baza rezultatelor cercetării de
excelenţă, criterii ce vor fi incluse în fişele de evaluare anuală a personalului didactic

O. 2 Obiective specifice privind infrastructura de cercetare
Având în vedere că cercetarea ştiinţifică solicită infrastructură de calitate, care să asigure
performanţa Universitatea îşi propune să atingă, prin fonduri atrase pe bază de proiecte
finanţate de diverse organisme, următoarele obiective:
2.1. Asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, în special prin plata taxelor de
acces la bazele de date şi bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea materialelor
deţinute
2.2. Creşterea numărului de proiecte tematice pentru îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii de cercetare
2.3. Susţinerea laboratoarelor accesibile mai multor facultăţi şi specialişti, în funcţie de
temele cercetării
2.4. Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii revistelor ştiinţifice şi sprijinirea
publicării lucrărilor în edituri internaţionale
Activități pentru atingerea O2
 Stabilirea direcţiilor prioritare de cercetare şi concentrarea resurselor Universităţii pe
aceste direcţii (realizare anuală, prin planurile operaţionale ale facultăţilor,
departamentelor şi centrelor de cercetare)

O.3 Obiective specifice privind colaborarea ştiinţifică în regim de parteneriat
Un rol esenţial în validarea rezultatelor cercetării sau în identificarea domeniilor prioritare de
cercetare îl au societatea civilă, instituţiile publice, societăţile comerciale, motiv pentru care
Universitatea doreşte să dezvolte parteneriate sustenabile pentru susţinerea cercetării şi
inovării, prin următoarele obiective:
3.1. Încurajarea formelor de colaborare cu entităţi economice
3.2. Identificarea şi dezvoltarea ideilor inovatoare care sprijină dezvoltarea durabilă
3.3. Identificarea nişelor de cercetare care sunt în concordanţă cu tendinţele
internaţionale, pe bază de studii, schimburi de experienţă şi proiecte comune cu
instituţii, organizaţii, societăţi comerciale
3.4. Stimularea cooperării internaţionale cu firme, organizaţii, universităţi, prin reţele
de cercetare, care să asigure creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării Universităţii
3.5. Dezvoltarea unor forme colaborative de participare la cercetarea ştiinţifică
internaţională
Activități pentru atingerea O3
 Construirea unei baze de date cu partenerii existenţi şi cei potenţiali pe domeniile de
cercetare prioritare la nivel de Universitate, naţional şi internaţional (realizare 20072008, actualizare continuă)
 Participarea la un număr mai mare de contracte de cercetare în cadrul programelor
europene (realizare continuă)
 Înscrierea Universităţii în bazele de date ale programelor de finanţare ca posibil
partener în proiecte şi granturi de cercetare (realizare 2007, actualizare continuă)
 Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu instituții din R.P.China, fructificând cadrul
general de colaborare
 Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu instituții din Balcani, fructificând cadrul
general de colaborare

O.4 Obiective specifice privind managementul proiectelor de cercetare
Pentru susţinerea cercetării ştiinţifice, Universitatea are nevoie de o structură bine definită de
management al proiectelor de cercetare, care să asigure gestionarea, monitorizarea,
promovarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectele, granturile, contractele şi
rezultatele înregistrate pe acest plan. Pentru asigurarea unei eficienţe sporite a componentei de
management proiect, Universitatea îşi propune ca obiective:
4.1. Susţinerea pregătirii în domeniul managementului cercetării şi inovării a tuturor
persoanelor interesate să asigure cercetarea de excelenţă la nivelul Universităţii
4.2. Crearea cadrului necesar pentru sprijinirea şi asistarea colectivelor de cercetare în
elaborarea, derularea şi promovarea proiectelor de cercetare
Activități pentru atingerea O4
 Stabilirea modalităţilor de raportare a rezultatelor în vederea realizării rapoartelor
anuale privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Universităţii (realizare anuală)
 Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din cadrul Universităţii în media
Planul strategic de cercetare științifică al Universității ”Andrei Șaguna” se pune în
aplicare prin planurile anuale de cercetare ale facultăților.
Prezentul plan strategic a fost adoptat în Sedința de Senat din data de ... 2008

