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PUNCTE  FORTE,  
TARI 

 

 
• Poziţia de instituţie coordonatoare academică a DPPD în conceperea, 
organizarea, îndrumarea cercetării psihopedagogice a cadrelor didactice din 
judeţele afiliate, prin colaborare cu Casele Corpului Didactic, cu unităţile de 
învăţământ. 
 
• Poziţia sa de instituţie specializată care formează iniţial şi continuu, explicit 
studenţii-viitori profesori, atât la nivelurile I şi II, cât şi a cadrelor înscrise la 
gradul didactic I şi pentru a realiza cercetări didactice şi educaţionale. 
 
• Existenţa unui colectiv de cadre didactice proprii, cu variată experienţă 
ştiinţifică, antrenate şi coordonate în activitatea efectivă de concepere, realizare 
şi valorificare de cercetări educaţionale, individuale sau în grup (participarea la 
diverse proiecte, pregătirea şi apoi susţinerea tezelor de doctorat, publicarea a 
numeroase materiale rezultate). Colectivul a dovedit competenţe de cercetare 
specifică şi la nivel naţional, prin publicarea a numeroase cărţi, studii în edituri 
acreditate CNCSIS sau în reviste recunoscute. 
 
• Afirmarea şi conştientizarea nevoii calităţii cercetării în profil, ca bază pentru 
reconceperea obiectivelor generale şi specifice, a strategiei de realizare, pentru 
ameliorarea activităţii colectivului în problemă, valorificând şi motivaţia 
tinerelor cadre pentru afirmare profesională prin cercetare. 
 
• Conturarea explicită a unei strategii de dezvoltare a cercetării 
psihopedagogice, cu obiective generale şi specifice, cu acţiuni-programe, pe 
termen mediu şi lung. 
 
• Orientarea către abordarea cu prioritate a unor teme de cercetare de mare 
impact pentru formarea iniţială şi dezvoltarea profesională a profesorilor, pentru 
rezolvarea unor probleme de fond ale practicii educaţionale şi în acord cu 
câştigurile actuale potrivit ale cercetării pedagogice internaţionale. 
 
• Valorificarea cercetărilor individuale şi de grup în cărţi şi studii numeroase 
apărute în edituri naţionale, acreditate CNCSIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Întârzierea în organizarea, acreditarea, asigurarea funcţionalităţii explicite a 
centrelor de cercetare tematică ale DPPD. 
 
• Nerezolvarea eficientă, în timp util, a îndeplinirii tuturor criteriilor CNCSIS de 
acreditare a revistei de profil a DPPD (colaborarea externă), pentru avansarea sa 
de la categoria C la categoria B. 
 
• Infrastructura nesatisfăcătoare necesară desfăşurării adecvate a cercetării 
specifice DPPD (laboratoare de cercetare, bază de documentare, sistem 
informatic profilat tematic, structurat şi continuu actualizat), ca şi limitarea 
activităţii departamentului de cercetare al universităţii prioritar la aspectele 
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PUNCTE  SLABE,  

CRITICE 
 

administrative nestimulative, obligă cadrele să recurgă la soluţii individuale 
(mai ales prin Internet) sau de grup.  
 
• Nu s-a găsit o soluţie, la nivelul managementului instituţional, pentru un sistem 
de stimulare şi recompensare a cadrelor care obţin performanţe în cercetare, la 
nivelul salarizării sau al recunoaşterii şi susţinerii rezultatelor obţinute sau al 
constituirii unui capitol distinct în bugetul instituţiei pentru aceasta (în afara 
obţinerii satisfacţiilor individuale, a creditării pentru promovare, a susţinerii 
doctoratului sau a confirmării competenţelor prin publicarea materialelor). Nu 
sunt stimulative doar întocmirea de statistici, rapoarte, completarea dosarelor de 
promovare. 
 
• Relativa colaborare sau schimb de experienţă cu celelalte DPPD-uri sau cu 
catedrele de specialitate din Facultăţile de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 
Dar şi inegala participare (motivată mai ales extrinsec) la diferite manifestări 
ştiinţifice tematice naţionale, internaţionale, cauzată şi de inexistenţa unui buget 
afectat susţinerii cercetării (în structura bugetului DPPD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTU- 
NITĂŢI 

 

• Interesul, solicitările personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
pentru valorificarea experienţelor educaţionale, prin conceperea şi organizarea 
de cercetări ameliorative în şcoli,  din motive profesionale şi organizaţionale, cu 
atragerea cursanţilor de la programele postuniversitare sau de la cele pentru 
obţinerea gradelor didactice (I, mai ales). 
 
• Reconsiderarea activităţii de cercetare a DPPD, cu ocazia întocmirii dosarului 
de acreditare de către ARACIS, dar şi reconsiderarea colaborării cu facultăţile 
care oferă studenţi-viitori profesori, cu cadrele lor didactice care au nevoie de 
actualizarea pregătirii lor pedagogice şi metodice, pentru teme comune 
experimentale şi pentru utilizarea infrastructurii lor de cercetare 
 
• Contextul european favorabil prin promovarea activităţilor cerute de 
Societatea cunoaşterii, de nevoia creării Spaţiului european al cercetării, de 
reconsiderare a formării personalului didactic pentru aceste noi obiective, încât 
să se contureze o nouă politică, management în temă. Din acest motiv, trebuie 
abordată cu exigenţă problema actualităţii temelor (renunţarea la teme minore 
şi/sau depăşite, orientarea către teme de vârf, relevante, care să impulsioneze 
schimbări în domeniu), a eficienţei metodologice (prioritar calitative, complexe) 
şi a stimulării unor aspiraţii la nivel de excelenţă, diseminate apoi în şcoli. 
 
• Existenţa unor standarde CNCSIS de evaluare a calităţii cercetării universitare, 
cât şi a criteriilor de evaluare ARACIS, care să determine reconceperea acestei 
activităţi a DPPD. 
 
• Reconceperea preocupărilor de dezvoltare a bibliotecii proprii, mai ales că şi 
procurarea mereu actualizată a cărţilor, a revistelor, a altor produse informatice 
(interne, externe) este tot mai slab susţinută financiar, logistic.  
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CONSTRÂNGERI, 
 

AMENIN ŢARI 
 

 
• Disproporţia între mărimea colectivului de cadre al DPPD şi complexele sale 
roluri. 
 
• Deşi specificul domeniului oferă şanse pentru afirmarea DPPD şi ca adevărată 
unitate de cercetare, totuşi diversitatea specializărilor deservite, organizarea în 
formaţii mari de lucru cu studenţii în detrimentul standardelor de aplicare a 
cercetării, distanţele între locaţii sau chiar lipsa acestora diminuează 
semnificativ puterea de angajare efectivă şi de calitate a cadrelor în cercetarea 
aşteptată. 
 
• Insatisfacţiile acumulate progresiv în acest context, slab stimulativ, noile 
acumulări individuale în statutul profesional şi ştiinţific pot determina cadrele 
tinere să nu-şi întărească motivaţia intrinsecă pentru cercetare şi să se reducă 
performanţele.  
 
• Numeroase alte evoluţii sociale (reformarea planurilor de învăţământ,  
existenţa unei infrastructuri depăşite a unităţilor de învăţământ, scăderea puterii 
de procurare a surselor de documentare ş.a.) influenţează negativ orientarea 
absolvenţilor DPPD către pregătirea şi exercitarea profesiunii didactice, 
manifestarea interesului pentru cercetarea specifică. Ele  afectează astfel 
calitatea activităţii DPPD în temă, fac inoportune anumite proiecte de cercetare, 
întârzie sau limitează diseminarea rezultatelor în practica educaţională. 
 

 
 

 
STRATEGIA DE CERCETARE A DPPD –UNIVERSITATEA DIN 

CRAIOVA PENTRU 20012-2016 
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I.  Introducere 
 
II.  Principii fundamentale ale cercetării-inov ării la nivelul DPPD 

 
III.  Priorit ăţi şi obiective strategice ale cercetării DPPD 

 
IV.  Obiective specifice ale cercetării 

 
    1 Obiective specifice privind resursele umane 
    2 Obiective specifice privind infrastructura de cercetare 
    3 Obiective specifice privind colaborarea ştiin ţifică în regim de parteneriat 
    4 Obiective specifice privind managementul proiectelor de cercetare 
 

V. Acţiuni pentru atingerea obiectivelor strategice 
 
 
 
 

I.  INTRODUCERE 
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Această strategie oferă un cadru general prin care DPPD – Universitatea din Craiova îşi 

propune îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor privind cercetarea ştiinţifică.  
Strategia urmăreşte creșterea prestigiului universității, dezvoltarea DPPD – Universitatea 

din Craiova ca o entitate cu vizibilitate naţională pe planul cercetării competitive, atragerea, 
formarea şi păstrarea resurselor umane de înaltă calitate, competenţă şi responsabilitate. 

DPPD va crea o cultură pozitivă pentru iniţiative şi acţiuni ce conduc la promovarea 
valorilor, calităţii şi eficienţei în cercetarea ştiinţifică.  

Strategia concepută oferă cadrul general de afirmare, dezvoltare şi consolidare a misiunii 
lui în zonă şi la nivel naţional, aprofundează o cultură pozitivă pentru afirmarea de iniţiative 
şi acţiuni privind reconsiderarea calitativă a formării studenţilor pentru viitoarea carieră 
didactică, dezvoltarea profesională a corpului său didactic, influenţarea perfecţionării 
cadrelor didactice şi a managerilor din unităţile de învăţământ, promovarea unor rezultate ale 
cercetării de excelenţă în domeniile specifice. 

Activităţile de cercetare vizează organizarea proiectelor de grup mono- sau 
interdisciplinare, ca cercetări fundamentale sau aplicative, ca cercetări la solicitarea 
colaboratorilor externi pe teme educaţionale prioritare în şcoli. 

Fiecare cadru didactic al DPPD, are datoria de a desfășura individual sau colectiv o 
activitate de cercetare științifică, de a procura şi valorifica maximal resursele de 
documentare naţionale, dar mai ales pe cele oferite extern (comenzi de carte străină, 
explorarea intensivă a Internet-ului, schimburi de informaţii la nivel instituţional sau 
particular), cu respectarea normelor deontologice specifice. Rezultatele obţinute trebuie 
valorificate şi diseminate: prin studii şi volume în reviste şi edituri recunoscute CNCSIS, 
prin elaborarea de materiale şi instrumente didactice pentru studenţi, prin comunicări, 
intervenţii, participări la sesiuni, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, prin consultaţii 
acordate cadrelor didactice sau instituţiilor şcolare. 

 
 
II. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE CERCET ĂRII-INOV ĂRII LA NIVELUL 
DPPD: 

 
1. Performanţă şi eficienţă în formarea studenţilor pentru viitoarea carieră didactică; 
2. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, promovarea unor rezultate ale 

cercetării de excelenţă în domeniile specifice; 
3. Vizibilitate, transparenţă instituţională, managerială şi decizională; 
4. Acces public la informaţiile privind programele, proiectele şi rezultatele activităţii de 

cercetare. 
 
II.  PRIORIT ĂŢI ŞI OBIECTIVE STRATEGICE ALE CERCET ĂRII DPPD: 
 
 
Strategia de cercetare vizează pregătirea condiţiilor pentru realizarea obiectivelor pe 

termen mediu şi lung. Obiectivele strategice se bazează pe resursele existente, dar şi pe 
soluţiile de dezvoltare a acestora, pe atragerea de noi resurse (umane, organizatorice, 
didactice, financiare) şi se concretizează în următoarele direcţii ale cercetării ştiinţifice: 

 
1. Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice; 
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2. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi a produselor ştiinţifice în vederea 
îmbunătăţirii competitivităţii ofertei DPPD la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional; 

 
3. Dezvoltarea de parteneriate/proiecte de cercetare-inovare/dezvoltare profesională cu  

actorii sociali/economici relevanţi pentru domeniul de activitate al DPPD, în vederea 
creşterii performanţelor de cercetare ştiinţifică; 

 
4. Valorificarea optimă a rezultatelor provenite din cercetare şi creaţie, cu scopul de a 

creşte prestigiul şi vizibilitatea DPPD - Universitatea din Craiova. 
 
 

III.  OBIECTIVE SPECIFICE ALE CERCET ĂRII: 
 
 
1. Obiective specifice privind resursele umane 
 
• Creșterea gradului de implicare în reţele/proiecte de cercetare locale, regionale, 

naţionale şi internaţionale care să ducă la dezvoltarea competenţelor de cercetare ale 
membrilor DPPD  

• Identificarea domeniilor/temelor de cercetare care să determine optimizarea 
activităţile educaţionale şi de cercetare specifice DPPD 

• Inovarea practicilor profesionale/activităţilor curente de predare/învăţare evaluare şi a 
serviciilor oferite de membrii DPPD 

 
 
2. Obiective specifice privind infrastructura de cercetare 
 
• 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 

• Creşterea numărului de proiecte tematice pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
de cercetare 

• Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii revistei ştiinţifice specifice DPPD -
Anale. Seria Psihologie-Pedagogie şi sprijinirea publicării lucrărilor în edituri 
internaţionale 

 
3. Obiective specifice privind colaborarea ştiin ţifică în regim de parteneriat 
 
• Creşterea numărului beneficiarilor serviciilor DPPD implicaţi în activitatea de 

cercetare (studenţi, angajatori, comunitatea etc.)  
• Identificarea şi dezvoltarea ideilor inovatoare care sprijină dezvoltarea durabilă 
• Crearea de parteneriate instituţionale strategice în vederea realizării de cercetări 

relevante pentru mediul profesional/social şi economic 
 
4. Obiective specifice privind managementul proiectelor de cercetare 
 
• Dezvoltarea unui sistem informaţional care să asigure o evidenţă clară a rezultatelor 

cercetărilor realizate prin proiecte, granturi, contracte 
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• Asigurarea creşterii vizibilit ăţii potenţialului de cercetare a DPPD la nivel local, 
regional, naţional şi internaţional; 

• Identificarea tendinţelor din cercetarea mondială şi a oportunităţilor de participare la 
programe internaţionale de cercetare 

 
 
IV.  ACŢIUNI STRATEGICE: 
 
 
DPPD îşi propune să desfăşoare o serie de acţiuni care să sprijine atingerea obiectivelor 

propuse pentru fiecare dintre cele patru direcții de bază ale strategiei: 
 

1. Resurse umane 
 

• Stabilirea principalelor direcţii de cercetare ale DPPD și încurajarea cadrelor 
didactice de a participa la realizarea contractelor de cercetare ştiinţifică  

• Întocmirea unei agende a cercetării pe termen mediu şi lung care să îi sprijine pe 
fiecare dintre membrii DPPD în elaborarea planului individual de cercetare şi 
dezvoltare profesională; aspectele avute în vedere din acest punct de vedere sunt: 
previzionarea temelor de cercetare prioritare pentru DPPD în care se va implica, 
intenţiile de participare în diferite echipe de participare inter-disciplinare, posibil de 
constituit prin contracte, granturi, programe  

• Stabilirea unor criterii clare de evaluare a performanţelor personalului didactic, 
criterii care să se centreze pe realizarea unui echilibru între activităţile de cercetare şi 
cele de predare 

• Creşterea numărului de publicaţii şi a nivelului calitativ, în reviste de specialitate 
recunoscute prin cotare ISI sau indexare în baze de date internaţionale 

 
 
2. Infrastructur ă 

 
• Reconceperea, organizarea şi consolidarea  bazei de documentare prin dotarea cu noi 

titluri, procurarea de noi materiale apărute on-line, organizarea bibliotecii proprii de 
profil şi cu statut independent 

• Conceperea chiar de proiecte tematice pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 
cercetare, a asigurării funcţionalităţii ei, chiar şi prin colaborare cu şcolile de 
aplicaţie, studenţii, cadrele didactice mentori 

• Aprofundarea şi diversificarea preocupărilor, a condiţiilor pentru îmbunătăţirea 
calităţii revistei ştiinţifice Anale. Seria Psihologie-Pedagogie, sau  realizarea de 
schimburi documentare interne şi externe 

 
 
3. Colaborare în parteneriat 
 

• Identificarea oportunităţilor de realizare a parteneriatelor/proiectelor de cercetare 
• Sprijinirea iniţiativelor şi a produselor cercetării care vin în direcţia 

perfecţionării/inovării serviciilor educaţionale către beneficiarii DPPD (studenţi, 
comunitate, angajatori etc.) 
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• Susţinerea şi facilitarea participării cadrelor didactice şi a studenţilor înscriși la 
DPPD la cercurile şi sesiunile de comunicări ştiinţifice specifice, la congrese, 
conferinţe şi simpozioane  internaţionale; 

• Atragerea în calitate de colaboratori la realizarea proiectelor de cercetare şi a altor 
specialişti de înaltă competenţă din domeniu; 

• Cooptarea în colectivele de redacţie a revistelor a unor personalităţi ştiinţifice 
reprezentative pe plan naţional şi internaţional; 

 

 
4. Managementul proiectelor de cercetare 
 

• Identificarea preocupărilor de strictă actualitate internaţională şi conceperea, 
realizarea de proiecte privind adaptarea sau dezvoltarea lor, prin cooperare cu alţi 
promotori interesaţi, pe direcţiile de cercetare specifice DPPD 

• Construirea unei baze de date integrată cu toate contractele, granturile şi proiectele de 
cercetare derulate la nivelul DPPD – Universitatea din Craiova 

• Identificarea oportunităţilor de prezentare a proiectelor de cercetare/rezultatelor 
cercetării (publicaţii ştiinţifice relevante, manifestări ştiinţifice de prestigiu etc.) care 
să asigure creşterea vizibilităţii potenţialului şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice a 
personalului de cercetare din DPPD la nivel local, naţionale şi internaţionale 

 

 

 

Director DPPD, 
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