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STRATEGIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE -INOVARE A DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE POLITICE, RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE 

2016-2020 

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

Contextul cercetării: 
Strategia de cercetare-dezvoltare-inovare a Departamentului de 

Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene a 

definește contextul de cercetare contemporan în domeniul 

Științelor Sociale ca fiind unul centrat pe o producție teoretică 

relevantă mediului social. Concomitent, având în vedere, semi-

recenta dobândire a unei autonomii disciplinare în cadrul 

Științelor Sociale de către domeniul de studiu și cercetare al 

Relațiilor Internaționale, prezenta strategie recunoaște necesitatea 

identificării asumpțiilor de cercetare, din perspectivele menținerii 

unui dialog inter-disciplinar metodologic, precum și a contrucției 

unei societăți a cunoașterii (acest ultim deziderat fiind circumscris 

și în cadrul Strategiei de Cercetare a Universității Titu Maiorescu). 

Principiile cercetării: Principiile conform adoptate de Departamentul de Științe Politice, 

Relații Internaționale  și Studii Europene pentru desfășurarea 

activităților de cercetare sunt următoarele: 

 Principiul respectării normelor de legalitate naționale și 

europene în domeniile educației și cercetării; 

 Princiul eticii și deontologiei; 

 Principiul stimulării cooperării în cercetare; 

 Principiul eficienței, eficacității și performanței academice. 
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Nr. 

Crt. 

Obiective 

Strategice 

de 

Cercetare 

Obiective 

Specifice De 

Cercetare 

Teme cu impact major în 

activitatea de cercetare 

științifică a 

Departamentului de 

Științe Politice, Relații 

Internaționale și Studii 

Europene 

Organizarea/Coordona

rea/ 

Valorificarea 

Cercetării   

Perspective 

de Finanțare 

Corelarea cu 

domeniile-

țintă de 

dezvoltare-

inovare 

1. Crearea unor 

modele noi ale 

fluxului de 

cunoaștere și 

cercetare în 

domeniul 

Științelor 

Politice, 

Studiilor de 

Securitate și 

Studiilor 

Europene; 

Dezvoltarea unor 

tehnici și metode 

noi în privința 

proceselor și 

demesurilor de 

cercetare, 

reflectate prin 

adoptarea unor 

tehnici și metode 

de bechmarking, 

regăsibile, atât în 

activitatea de 

cercetare 

științifică, cât și în 

diseminarea 

A. Abordări 

Metodologice și 

Noile Dinamici 

Tehnico-

Metodologice în 

Studiul Relațiilor 

Internaționale 

 

Organizarea activității de 

cercetare se va realiza prin 

etapizarea acesteia. Astel. Sunt 

delimitate următoarele etape 

organizatorice:  

În ceea ce privește 

perspectivele de 

finanțare, se 

urmărește, în 

primul rând, 

integrarea 

structurată în 

Spațiul European 

al Cercetării 

(E.R.A);  Sunt 

vizate de prezenta 

strategie de 

cercetare 

următoarele linii 

de finanțare în 

În conformitate cu 

cerințele 

Programului-

Cadru Pentru 

Cercetare și 

Inovare al Uniunii 

Europene- Horizon 

2020, coordonarea 

științifică vizată de 

această  strategie 

de dezvoltare va 

monitoriza și va 

avea în vedere 

impactul socio-

economic al 

I. Delimitarea colectivelor 

de cercetare; 

Responsabilii pentru 

constituirea colectivelor 

de cercetare sunt: 

Prof.Univ.Dr. Sorin 

Ivan, Prof.Univ. Dr. 

Cornel Codiță, precum 

și Prof.Univ.Dr. 

Theodor Frunzeti; 

B. Crize Sistemice, 

Echilibre de Putere 

și Ordine Sistemică 
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acesteia; C. Cercetare Avansată 

în Categoriile-

Standard ale 

Domeniilor 

Coflictualității 

 

Fiecare dintre cadrele 

didactice menționate va 

nominaliza o echipă de 

cercetare proprie, care 

va funcționa sub egida 

sa (termen de realizare: 

1 septembrie 2016-1 

octombrie 2016); 

II. Selectarea temelor 

de cercetare din 

temele stabilite de 

fiecare coordonator 

de colectiv pentru 

colectivul de 

cercetare de sub 

coordonarea sa 

(termen: 1 

noiembrie 2016-1 

decembrie 2017); 

Atribuirea unei 

teme pentru fiecare 

colectiv de cercetare 

s-a făcut după cum 

urmează: 

domeniul 

cercetării: 

European 

Research Grants 

(oferită de 

Council for 

European 

Studies), 

International 

Research Funding 

(oferit de 

European 

University 

Institute), dar și a 

granturilor 

deschide sub 

patronajul 

UEFISCDI; 

 

În al doilea rând, 

se vor avea în 

vedere 

oportunitățile de 

finanțare generate 

de furnizori 

internaționali de 

rezultatelor 

proceselor de 

cercetare 

întreprinse;  

 

Cunoscând faptul 

că și sub-

domeniile 

Științelor Politice, 

Relațiilor 

Internaționale și 

Studiilor 

Europene, trebuie 

să fie menținută 

excelența 

științifică prin 

introducerea unor 

noi forme de 

inovare, strategia 

de față consideră 

importanța 

corelării cercetării 

cu potențialul de 

dezvoltare-

inovare, prin 

următoarele 

 

D. Politica 

comparativă și 

Influxul de Metode 

și Tehnici de 

Cercetare în 

Relațiile 

Internaționale și   și 

Studiile de 

Securitate. 

Abordări Inter-; 

Multi-; și Pluri-

Disciplinare  
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E. Dinamica Globală 

de Securitate și 

Dinamici Regionale 

de Securitate 

 

- Colectivul 

coordonat de 

Prof.Univ Dr. 

Sorin Ivan: 

Temele de 

cercetare: A, D, 

J; 

- Prof.Univ.Dr. 

Theodor 

Frunzeti: 

Temele de 

cercetare: B, C, 

E, G; 

- Conf.Univ.Dr. 

Cornel Codiță: 

Temele de 

Cercetare: 

F,H,I; Orizontul 

de timp pentru 

cercetare, 

valorificare și 

diseminare, în 

tematicile 

circumscrise 

granturi de 

cercetare; 

Prezenta strategie 

manifestă deja 

preferințe pentru 

următorii 

finanțatori: 

FULLBRIGHT, 

Social Sciences 

Foundation, 

Princeton 

University 

Library, The 

Spencer 

Foundation, The 

Tinker 

Foundation 

Research Grants, 

precum și altele; 

 

Se vor urmări 

constant 

indicațiile oferite 

de Planul 

Naționale de 

Cercetare, 

Dezvoltare și 

Inovare- 2015-

măsuri: 

-Verificarea 

problemelor 

societale, apărute, 

la nivel la 

naționale și 

internațional, pe 

care temele de 

cercetare 

științifică, prin 

rezultatele de 

cercetare 

diseminate și 

valorificate, le pot 

satisface; 

-Constituirea 

Centrului de 

Cercetare în Relații 

Internaționale 

într-un posibil 

think-tank pentru 

implementare de 

soluții asupra 

problemelor cu 

care se confruntă 

societatea globală, 

pe termen mediu 

și lung; 

F. Minorități, 

Migrație, Panisme 

în Uniunea 

Europeană  

G. Politica Externă și 

de Securitate 

Comună a Uniunii 

Europene post-

Brexit  

H. Strategia Globală a 

Uniunii Europene și 

Relațiile Bilaterale 
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I. Uniunea Europeană 

și Procesele Politice 

și de Securitate 

Inter-Regionale – 

Orientul Mijlociu, 

Africa și Asia 

Orientală; 

 

acestei strategii 

este stabilit în 

perioada 2016-

2020; Fiecare 

coordonator de 

colectiv de 

cercetare va 

beneficia de o 

autonomie 

deplină în 

stabilirea sub-

standardelor de 

cercetare, în 

funcție de 

fiecare temă 

care îi revine; 

Astfel, acesta are 

posibilitatea de a 

stabili termene 

parțiale de 

2020, precum și cu 

Programul 

Horizon 2020;  

- Preocupări 

constante pentru 

oferirea de 

consultanță 

instituțiilor 

publice, cu 

atribuții în 

domeniile 

securității și 

politicii externe, 

prin evaluarea 

acurateții și 

calității 

instituțiilor-cadru 

aferente și 

elaborarea de 

rapoarte pentru 

sesizarea unor 

eventuale erori (o 

sarcină atribuibilă 

Centrului de 

Cercetare în Relații 

Internaționale, 

Studii de 

J. Mass-Media, 

Globalizare, 

Regionalism și 

Regionalizare. 

Rolul Noilor Media 

în Reflectarea 

Conflictelor 

Geopolitice 
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îndeplinire, sau 

chiar solicitări 

de modificare 

ale colectivelor 

de cercetare, de 

sub egida sa, în 

funcție de 

orizontul de 

timp stabilit;  

- Fiecare cadru 

didactic va 

putea achiesa la 

una, sau la mai 

multe teme de 

cercetare și 

efectua 

demersuri de 

Securitate și Studii 

Europene), cu 

privire la mutațiile 

societale provocate 

de schimbări ale 

diferitelor 

platforme de 

guvernare, politici 

publice, legi 

organice, 

ordonanțe, 

precum și 

modificări 

constituționale; 

- Elaborarea de 

studii de impact cu 

privire la 

particularitățile 

esențiale ale 
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J.  cercetare 

individuale, în 

acest sens, fără a 

face parte din 

cele trei colective 

de cercetare;  

- Stabilirea de 

directorul de 

departament a 

unor evaluări 

preliminare 

privind 

rezultatelor de 

cercetare 

individuale și 

valorificarea 

concretă a 

acestora de către 

cadrele didactice 

ale 

departamentului

;  

III. Activități de 

efectelor ale 

tranzițiilor diverse 

(management, 

leadership, 

tranziții în 

privința definirii 

seturilor de valori 

și principii, 

tranziții în ceea ce 

privește dotarea și 

înzestrarea) în 

cadrul structurilor 

militare și de 

apărare ale 

României;  
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K. Uniunea Europeană 

și Procesele Politice 

și de Securitate 

Inter-Regionale – 

Orientul Mijlociu, 

Africa și Asia 

Orientală 

cercetare 

desfășurate sub 

egida Centrului de 

Cercetări Științifice 

în domeniul 

Relațiilor 

Internaționale, 

Geopoliticii și 

Studiilor de 

Securitate;  Centrul 

de Cercetări 

Științifice în 

domeniul Relațiilor 

Internaționale, 

Geopoliticii și 

Studiilor de 

Securitate, înființat 

în octombrie 2016, 

își propune 

dezvoltarea unor 

L. Mass-Media, 

Globalizare, 

Regionalism și 

Regionalizare. 

Rolul Noilor Media 

în Reflectarea 

Conflictelor 

Geopolitice 
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 axe de cercetare 

coalescente temelor 

de cercetare 

elaborate deja la 

nivel de 

departament, 

prezente în actuala 

strategie; De 

asemenea, 

activitatea de 

cercetare a 

centrului va 

contribui la 

implementarea 

liniilor directoare 

de cercetare, 

stabilite și la nivel 

de facultate; În 

stadiul prezent, 

Centrul de Cercetare 

în Relații 

Internaționale, 

Geopolitică și Studii 

de Securitate este în 

stadiu de 

construcție și de 

lansare; Acesta face 

parte din 

infrastructura de 

cercetare a 

Facultății de Științe 

Sociale, Politice și 
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Umaniste a 

Universității Titu 

Maiorescu; Pentru 

orizontul de timp 

2016-2020, centrul 

își propune să 

devină o entitate 

specializată în 

oferirea de 

consultanță 

instituțiilor publice, 

ONG-urilor și ONP-

urilor, precum și 

mediului strategic 

decizional, dar și 

celui de afaceri; 

Activitatea 

centrului se va 

desfășura în baza 

propriului plan de 

cercetare, precum și 

proprii strategii de 

cercetare; Centrul 

își propune să 

desfășoare și 

programe de 

formare 

profesională, 

precum și training-

uri în vederea 

formării de experți 

în domeniul 
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securității și analizei 

de politică externă; 

Pentru 

îmbunătățirea 

elementelor 

logistice, 

ergonomice și info-

documentare, 

centrul va urmări 

realizarea unor 

transferuri 

tehnologice cu alte 

institute și centre de 

cercetare din țară și 

din străinătate 

(orizontul de timp: 

2016-2018);  

Centrul va avea, în 

agenda sa 

instituțională și 

funcțională, 

stimularea, precum 

și extinderea de 

parteneriate și 

protocoale de 

cercetare cu 

institute de 

cercetare din țară și 

din străinătate; 

În vederea 

acreditării sale, 

Centrul de Cercetare 
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în Relații 

Internaționale, 

Geopolitică și Studii 

de Securitate are ca 

misiune predilectă 

pentru orizontul de 

timp: 2018-2019, 

crearea unui nou 

resort de 

diseminare a 

rezultatelor 

cercetării științifice 

în domeniile 

aferente obiectivelor 

de funcționare ale 

acestuia; 

IV. Consolidarea și 

formarea unei rețele 

de diseminare 

internațională 

pentru revista 

Facultății de Științe 

Sociale, Politice și 

Umaniste, 

denumită: New 

Humanism; Revista 

va avea o rubrică 

specială dedicată 

specializărilor de 

Relații 

Internaționale și 

Studii Europene; 
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Desăvârșirea unei 

poziții academice 

recunoscute la nivel 

internațional și 

național se va face 

prin indexarea 

revistei New 

Humanism – în cel 

10 baze de date 

internaționale în 

intervalul: 2016-

2019; 

   

2. Îmbrățișarea 

unei strategii 

pluri-

participative în 

ceea ce privește 

construirea 

echipelor de 

cercetare; 

Implicarea și/sau 

menținerea unui 

dialog constant și 

constructiv cu 

organizațiile 

grass-roots, alte 

organizații ale 

societății civile –

de tip ONP și 

ONG, precum și 

cu reprezentanții 

mediilor de 

afaceri în 

constituirea 

domeniilor și 

planurilor de 

cercetare; 
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Dezvoltarea și 

menținerea unor 

relații 

parteneriale și 

constructive cu 

alte echipe de 

cercetare din țară 

și din străinătate;  

Implicarea 

studenților 

departamentului,  

precum și pe cei ai 

universității cu 

potențial și interes 

în domeniul 

cercetării, în 

virtutea 

respectării 

indicativului 

privind 

descreșterea 

pragului de vârstă 

ai membrilor 

echipelor de 

cercetare 

constituite în 

cadrul 

Universității Titu 

Maiorescu, în 

conformitate cu 

cele stipulate în 

Strategia de 
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Cercetare a 

Universității;  

3.  Propunerea 

unor grile 

indicatori de 

performanță în 

vederea 

evaluării 

activității de 

cercetare;  

Constituirea unui 

proces de brief-

ing în privința 

conceptelor de 

bază ale asigurării 

calității în 

cercetare de către 

cadrele didactice 

ale 

departamentului, 

precum și de către 

cercetătorii 

încadrați în 

centrul de 

cercetare aferent 

departamentului: 

Centrul de 

Cercetare 

Științifică în 

Relații 

Internaționale, 

Geopolitică și 

Studii de 

Securitate; 
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În vederea 

creșterii calității 

proceselor de 

cercetare în 

cadrul 

departamentului, 

se va urmări 

corelarea 

indicatorilor 

minimali solicitați 

cadrelor didactice, 

precum și 

cercetătorilor din 

cadrul 

departamentului, 

cu noi indicatori 

de performanță 

academică; 

Realizarea unor 

structuri de 

cercetare durabile 

și 

preîntâmpinarea 

fragmentării 

structurilor de 

cercetare existene, 

precum și a celor 

proiectate pentru 

a funcționa în 

viitor; Se va 

urmări 

interconectarea 
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structurilor de 

cercetare cu 

activitățile 

managementului 

departamentului;  

4. Diversificarea 

accesului la 

resurse de 

documentare și 

informare și 

diversificarea 

paletei de 

parteneri 

naționali și 

internaționali 

ai 

departamentul

ui în domeniul 

cercetării;  

Se va urmări 

crearea unor 

rețele de 

informare și 

documentare, prin 

creșterea gradului 

de accesibilitate a 

cadrelor didactice, 

studenților, 

precum și a 

cercetătorilor 

departamentului 

la resursele de 

documentare ale 

instituțiilor 

partenere;  

    

De asemenea, se 

va urmări crearea 

de noi 

parteneriate 

instituționale în 

domeniul 

cercetării, în 

vederea 
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Elaborat,  

Decanul Facultății de Științe Sociale, Politice și Umaniste 

Prof.Univ.Dr. Sorin Ivan           Data elaborării: 

               03.10.2016 

îndeplinirii 

acestui obiectiv 

strategic; 


