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STRATEGIA DE CERCETARE A CENTRULUI DE CERCETĂRI 
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UMANISTE 

2016-2020 

 

Statut Juridic și Obiect de Activitate: Centrul de Cercetări 

Interdisciplinare în Științele Sociale, Politice și Umaniste s-a constituit ca o 

structură de cercetare specifică în cadrul Facultății de Științe Sociale, 

Politice și Umaniste conexă Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste 

a Universității Titu Maiorescu. Centrul a fost înființat la începutul anului 

2016, nefiind înzestrat cu personalitate juridică.  

Centrul își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 

cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, a Ordinului nr. 3794/2011 

privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiintifice, precum şi 

pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, a 

Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a 

Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

cu modificările şi completările ulterioare, dar și a documentelor interne 

precum: Strategia de Cercetare a Universității Titu Maiorescu și Strategia 

de Cercetare a Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste. Centrul 
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este construit, în format inter-instituțional, subordonându-se macro-

structurilor de cercetare de la nivelul Universității Titu Maiorescu.  

Centrul a fost înființat în urma ședinței de constituire din data de 4 

octombrie 2016. Mai mult decât atât, Centrul de Cercetări Interdisciplinare 

în Științele Sociale, Politice și Umaniste cuprinde sub tutela sa științifică 

alte două unități de cercetare științifică, organizate sub patronajul celor 

două departamente ale Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste, 

respectiv: Centrul de Cercetări Științifice în domeniul Relațiilor 

Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate, precum și Centrul de 

Comunicare și Relații Publice.  

Obiectul de activitate al centrului îl constituie dezvoltarea unei 

strategii active, prin intermediul căreia modele și politici de cercetare sunt 

integrate celor două structuri de cercetare, față de care acesta își extinde 

activitatea: Centrul de Cercetări în domeniul Relațiilor Internaționale, 

Geopoliticii și Studiilor de Securitate, precum și Centrul de Comunicare și 

Relații Publice, acoperite instituțional de Centrul de Cercetări 

Interdiscipliniare în Științele Sociale, Politice și Umaniste.  

Una dintre motivațiile principale pentru crearea acestui centru o 

reprezintă căutarea unor soluții sinergetice pentru implementarea unor 

proiecte de cercetare configurate disciplinar. În disciplinele umaniste fixate 

de membrii centrului pentru prelucrarea structurilor și parametrilor de 

cercetare necesari, rezidă o amplă arie de complexitate. Examinări concrete 

ale acestor variabile de cercetare urmează a fi făcute pentru a echilibra 

produsele de cercetare cât mai aproape de cei cărora acestea li se prezintă. 

Centrul își permite conceperea și uzitarea terminologiei de consumator de 

produse de cercetare, fără a infera un aspect comercial acesteia. Specialiștii 

centrului consideră, în avansul actual al unor nișe de cercetare, din ce în ce 

mai puțin sistemice și cu proprietăți individuale mai multe, necesară 

studierea modalității în care este particularizat consumul în sfera 

producției de cercetare. 

Obiectivele strategice ale Centrului de Cercetare în domeniul Relațiilor 

Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate sunt concentrate în 

jurul prevederilor Strategiei de Cercetare a Universității Titu Maiorescu, 

precum și a strategiilor de cercetare ale sub-structurilor funcționale din 

cadrul universității, la care centrul este arondat.  
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De asemenea, au fost luate în considerare pentru prilejuirea 

conținutului obiectivelor strategice ale acestui centru, strategiile de 

cercetare ale celor două centre subordonate: Centrul de Cercetări în 

domeniul Relațiilor Internaționale, Geopoliticii și Studiilor de Securitate, 

precum și Centrul de Comunicare și Relații Publice, care își desfășoară 

activitatea în cele două departamente cu rol primordial pentru Facultatea 

de Științe Sociale, Politice și Umaniste: Departamentul de Științe Politice, 

Relații Internaționale și Studii Europene, precum și Departamentul de 

Comunicare și Relații Publice.  

Acestea sunt următoarele: 

 Combaterea divergențelor în ceea ce privește viziunile globale asupra 

cercetării și asupra dezvoltării sociale; Este nevoie de o viziune 

unitară, dar nu unică menită să contravină diferențelor de abordare 

în ceea ce privește dezvoltarea formelor colaborative între 

dezvoltarea societală și performanța cercetării; Ingerințele unor 

fragmentări de viziune și de inginerie strategică pentru alegerea celor 

mai actuale și simultane tendințe în cercetare umanistă de 

specialitate; 

 Completarea mediului de cercetare al Universității Titu Maiorescu cu 

resurse de cercetare din domeniul Științelor Umaniste, care să fie 

ușor de folosit și care să crească ponderile corespunzătoare ale 

activității de cercetare în grila de evaluare anuală a universității; 

 Folosirea multi-lineară a unei mase imense de metode și tehnici de 

cercetare, pentru potrivirea acestora cu problematizările de cercetare 

pentru un anumit proiect, inițiativă sau tematică de cercetare; 

Centrul de Cercetări Interdisciplinare în domeniul Științelor Sociale 

și Umaniste urmărește o convexitate în formularea obiectivelor sale 

strategice față de lipsa de certitudine care prevalează în cercetarea 

interdisciplinară; Lipsa de certitudine și ambiguitatea metodologică 

nu creează haos, ci iluminează perspectivele diverse pentru adaptarea 

la condițiile de mediu de cercetare non-identice; 

 Urmărirea îndelungată a cursurilor procedeelor și proceselor de 

cercetare pentru agrearea celor mai bune practici pentru a fi 

împrumutate și transcrise în cercetarea interdisciplinară de la nivelul 

Universității Titu Maiorescu; 
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 Stabilirea filiațiilor directe și indirecte între granițele disciplinare și 

sub-disciplinare a următoarele domenii științifice: Științe 

Comunicării, Relațiile Internaționale și Științele Politice;  

 Dezagrearea mecanismului teoretic și rigidității în cercetarea inter-

disciplinară; Din punctul de vederea al acestui centru, cercetarea 

disciplinară este o tipologie foarte competitivă de cercetare, care 

poate depăși cu brio unghiurile vetuste de cercetare, care încă 

trenează în mediul național de cercetare, la nivelul fiecărei discipline; 

Arborarea unei legături între practică și teorie poate fi cel mai bine 

promovată și întreprinsă prin cercetare interdisciplinară – deoarece 

aceasta este una dintre puținele tipologii care recunosc atât 

randamentul unor planuri de contingență disciplinară, precum și 

carențele de resurse în cercetare la un moment dat; 

Tematici cu impact major în domeniul cercetării pe plan naționl adoptate 

de strategia Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Științe Sociale, 

Politice și Umaniste:   

 Haos, Anarhie și Studiul Predictibilității în variabilele translaționale 

dintre invidid, comunitate și societate; 

 Multimedia și convergențe media în realizarea documentarelor 

istorice și antropologice; 

 Leadership și Comunicare Politică în contextul noilor media; 

 Simbolistică și identitate în spațiul socio-uman al comunităților 

imaginate; 

 Frecvențe, Variabile și Corelații în politica externă și diplomație; 

 Imaginea femeilor și a minorităților în contextul economiei media; 

 Dinamica valorilor în spațiul politic românesc; 

 Conținutul outlet-urilor media în domeniul apărării și securității; 

 Antropologia culturală a dialogului inter-religios- Secolele XX și 

XXI; 

 Practica instituțiilor religioase și medicale în politicile externe și de 

apărare ale marilor puteri –Secolele XVIII și XIX; 

 Dinamica valorilor în societățile comuniste – URSS și România (1979-

1983); 

 Diplomație, Infotainment și Docutainment în Uniunea Europeană. 
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Principiile pe baza cărora este ghidată și supravegheată activitatea de 

cercetare a centrului sunt următoarele: 

 Principiul deschiderii academice către toate sub-domeniile cercetării 

disciplinare; 

 Principiul garantării libertății de gândire, expresie și publicare 

pentru fiecare cadru didactic afiliat centrului; 

 Principiul respectării normelor legale în vigoare în domeniul 

cercetării și inovării, dar și a normelor privind funcționarea și 

organizarea activității științifice, cuprinse în această strategie; 

 Principiul dezvoltării unui comportament etic și a unei conduite 

morale în desfășurarea muncii de cercetare; 

 Principiul probității intelectuale și respectării valorilor universale în 

munca de cercetare științifică; 

 Principiul dezvoltării normelor și valorilor de solidarea științifică în 

vederea progresului intelectual și tehnic în munca de cercetare; 

 Principiul inviolabilității proprietății intelectuale și respectării 

integrității intelectuale a produselor de cercetare, obținute atât prin 

activități individuale de cercetare, cât și prin activități colective de 

cercetare.  

Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Științe Sociale, Politice și 

Umaniste își are sediul în Universitatea Titu Maiorescu, București, având 

prerogativa de a-și deschide unități și în alte orașe din țară, în cadrul 

cărora Universitatea Titu Maiorescu are sucursale educaționale.  

 

Data elaborării:     Elaborat de, 

31.10.2016 Directorul Centrului de Cercetări 

Interdisciplinare în Științe 

Sociale, Politice și Umaniste 

  Prof.Univ.Dr. Sorin Ivan 

 


