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STRATEGIA
CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
A UNIVERSITĂŢII ,,ATHENAEUM”
2020-2024
Susținerea și consolidarea activităților de cercetare ştiinţifică

și diseminare a

rezultatelor acesteia, prin măsuri adaptate nevoilor individuale și colective, constituie o
necesitate şi în acelaşi timp o prioritate la nivel instituţional.
Strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada 2020-2024 răspunde misiunii şi
obiectivelor Universităţii ,,Athenaeum” asumate prin Carta Universitară şi se încadrează în
strategia naţională din domeniul cercetării, având la bază o analiză a rezultatelor obţinute în
ultimii ani şi potenţialul uman şi material de cercetare avut la dispoziţie.
Pentru următorii patru ani, Universitatea ,,Athenaeum” îşi propune să includă părţile
interesate în definirea priorităţilor de cercetare, să promoveze inter disciplinaritatea, care să
ridice rata de succes a aplicaţiilor pentru finanţare.
Strategia privind activitatea ştiinţifică a Universităţii ,,Athenaeum” cuprinde o serie de
obiective majore împreună cu direcţiile de acţiune pentru realizarea acestora :
1) Creşterea performanţei resurselor umane şi a vizibilităţii cercetării ştiinţifice la nivel
naţional/internaţional
Direcţii de acţiune:
- Realizarea şi dezvoltarea colaborării în domeniul cercetării cu colective de specialitate
din cadrul unor universităţi sau institute de cercetare de prestigiu din ţară şi străinătate;
- Stimularea activităţii de cercetare interdisciplinară prin dezvoltarea unor colective
puternice, cu implicarea celor două departamente din cadrul universităţii;
- Stimularea activităţilor de valorificare a rezultatelor ştiinţifice prin participarea la
manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact ridicat;
- Dezvoltarea de instrumente care să faciliteze accesul cercetătorilor în reviste și la
edituri internaționale de prestigiu;
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- Promovarea eticii cercetării şi

respectarea strictă a principiilor şi regulilor de

integritate în cercetarea ştiinţifică;
- Implicarea studenților și masteranzilor în proiecte de cercetare și diseminarea
rezultatelor acestora;
- Creşterea gradului de implicare a corpului academic în supravegherea modului de
realizare a lucrărilor de licenţă şi masterat prin introducerea seminariilor de cercetare
destinate prezentării, analizării, discutării şi îndrumării proiectelor studenţilor;
- Îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor proprii şi indexarea Clarivate până în anul 2024 a
revistei universităţii -Internal Auditing & Risk Management. Utilizarea exclusivă a sistemului
double blind peer review pentru publicarea articolelor în revista proprie;
- Susținerea procesului de internaționalizare a cercetării, de creștere a vizibilității
rezultatelor și participării la programe de finanțare;
-Realizarea unor alianțe strategice cu parteneri naționali și internaționali din domeniul
public/privat pentru realizarea de programe de cercetare de interes general;
- Susținerea conferințelor internaționale organizate de Universitatea Athenaeum sau în
parteneriat cu alte universități / organizații de cercetare;
-Dezvoltarea relațiilor cu personalități științifice din țară și străinătate și invitarea
acestora pentru prelegeri, conferințe, inclusiv acordarea unor titluri de recunoaștere a
excelenței;
-Utilizarea eficientă a fondurilor atrase prin activităţi de cercetare şi stimularea
materială a cercetătorilor cu rezultate remarcabile;
2) Dezvoltarea unei culturi individuale și organizaționale a cercetării și inovării
Direcţii de acţiune:
- Conștientizarea importanței activității de cercetare pentru evoluția profesională a
fiecărui cadru didactic și a comunității universitare în ansamblu;
- Realizarea unui proces constant de evaluare și raportare a activității de cercetare, de
actualizare a regulamentelor specifice, în funcție de direcțiile prioritare la nivel intern,
național și internațional;
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- Acordarea unei atenții sporite onestității și deontologiei profesionale, dezvoltării
durabile a demersurilor de cercetare în cadrul universității;
- Continuarea completării bazei de date, în scopul centralizării informaţiilor privind
rezultatele cercetării;
‐Susținerea derulării sesiunilor de comunicări științifice ale studenților și promovarea

excelenței în cercetare, prin creșterea calității lucrărilor prezentate și sporirea exigenței în
procesele de recenzare și publicare a lor.
3) Generarea de resurse prin activităţi de cercetare-dezvoltare şi îmbunătăţirea
infrastructurii cercetării
- Creşterea numărului programelor şi proiectelor de cercetare depuse în competiţiile
naţionale şi internaţionale, în scopul atragerii de fonduri, cât mai mari, pentru susţinerea
activităţii de cercetare ştiinţifică;
- Îmbunătățirea ratei de succes a proiectelor de cercetare finanțate prin competiții
naționale și internaționale și din fonduri private;
- Susținerea dezvoltării unor mecanisme de consultanță cu privire la liniile de finanțare
a diferitelor proiecte de cercetare și depunerea propunerilor;
- Dezvoltarea parteneriatelor cu organizații specializate în atragerea de proiecte de
cercetare finanțate din fonduri europene;
- Intensificarea activităților de identificare a competițiilor naționale și internaționale în
domeniile de competență ale universității și creșterea numărului de propuneri de proiecte de
cercetare depuse;
- Creșterea veniturilor din activități de cercetare prin atragerea și derularea de proiecte
de cercetare din/sau în parteneriat cu mediul de afaceri și instituții publice;
-Realizarea de parteneriate cu agenţi economici şi organe ale administraţiei locale care
să vizeze participări la proiecte de cercetare-dezvoltare şi dezvoltarea în comun de programe
pentru formare sau perfecționare profesională;
- Identificarea de noi surse de finanţare şi diversificare acestora la nivelul universităţii;
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- Prestarea de servicii profesionale către comunitate: formare și dezvoltare profesională
continuă, programe de instruire pentru mediul economic și autoritățile locale, servicii de
consultanță, elaborarea de analize, diagnoze etc;
- Creşterea fondului de documentare, în special prin acces la bazele de date şi corelarea
planului de achiziții al Bibliotecii UATH cu temele de cercetare ale Centrului de cercetare şi
cel de la nivelul departamentelor.

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Director,
Conf.univ.dr. Mitran Daniela

Prezenta Strategie de cercetare ştiinţifică 2020-2024, a fost aprobată în şedinţa de Senat
din data de 11.05.2020
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