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Preambul
Strategia de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe Economice (FSE) pentru perioada 2012 –
2016 are la bază principiile, obiectivele şi instrumentele prevăzute în Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei
naţionale, Carta Universităţii din Oradea, Programul managerial pentru perioada 2012-2016 al
Rectorului Universităţii din Oradea şi Programul managerial 2012 - 2016 al Decanului Facultăţii de
Ştiinţe Economice.
Potrivit articolului 10 din Carta Universităţii din Oradea, misiunea universităţii este de educaţie şi
cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate prin: producerea,
distribuirea, promovarea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti, europene şi universale;
realizarea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer de tehnologie, know how şi bune practici
individuale şi colective, în domeniul ştiinţelor, ingineriei şi artelor şi asigurarea transferului tehnologic al
rezultatelor cercetării către mediul de afaceri; promovarea modelelor de valoare, performanţă, eficienţă şi
eficacitate individuală, organizaţională, instituţională şi comunitară.

1. PRINCIPIILE DE DEZVOLTARE PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice, misiune formulată în Programul managerial 2012 2016 al Decanului Facultăţii de Ştiinţe Economice are ca şi componentă de bază cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
Prin misiunea asumată de către Conducerea Facultății, Facultatea de Ştiinţe Economice în
orizontul anului 2016 este întrevăzută a avea:
• o comunitate (studenţi, absolvenţi, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, personal nedidactic şi
didactic auxiliar) care va acţiona unitar pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor strategice ale
Facultăţii, bazată pe înţelegere, încredere, promovarea şi respectarea valorilor şi principiilor
fundamentale;
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•
•

•
•

•

un colectiv de cadre didactice şi cercetători ştiinţifici consacraţi şi recunoscuţi la nivel naţional şi
internaţional pentru activitatea didactică şi ştiinţifică,
Şcoală Doctorală acreditată şi consolidată în domeniul Economie şi noi şcoli doctorale în alte
domenii din domeniul fundamental Ştiinţe Economice, care îşi vor aduce contribuţia la
dezvoltarea Facultăţii prin iniţiative de cercetare şi prin implicarea în programe de cercetare
internaţionale,
Centrul de cercetare CCCDD acreditat la nivel naţional,
Revista Analele Universităţii din Oradea – Seria Ştiinţe Economice, indexată ISI Web of
Knowledge şi în alte baze de date internaţionale precum şi, cel puţin, crearea condiţiilor pentru
indexarea ISI Web of Science a acestei reviste,
publicaţii/reviste ştiinţifice specifice fiecărui domeniu gestionat de departamentele Facultăţii
noastre.

OBIECTIVE STRATEGICE ALE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
Universitatea din Oradea a fost încadrată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare
ştiinţifică, fapt care ne obligă ca Facultate să contribuim la întrunirea condiţiilor pentru ca Universitatea
noastră să se plaseze în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, ca obiectiv major
asumat de conducerea Universităţii din Oradea prin Programul managerial al Rectorului.
Unul dintre obiectivele fundamentale ale strategiei de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Economice
îl constituie cercetarea de excelenţă şi inovativă pentru dezvoltarea unei economii moderne, bazate pe
cunoaştere şi integrarea acesteia în spaţiul de cercetare european. Dezvoltarea activităţii de cercetare
ştiinţifică se înscrie în demersurile propuse şi asumate de colectivul de cadre didactice şi cercetători de la
Facultatea de Ştiinţe Economice, prin crearea unui portofoliu de proiecte de cercetare şi dezvoltare în
scopul obţinerii de rezultate competitive, dezvoltarea de parteneriate cu universităţi şi instituţii de
cercetare naţionale şi internaţionale, cu organisme ale administraţiei centrale şi locale, cu mediul de
afaceri, precum şi cu organisme ştiinţifice şi profesionale. Desfăşurarea acestor activităţi va permite
asigurarea unui cadru de dezvoltare a competenţelor, atragerea tinerilor absolvenţi şi sprijinirea acestora
pentru integrarea în mediul de cercetare naţional şi european..
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1.
2.

3.

Obiectivele strategice ale FSE în domeniul cercetării ştiinţifice sunt:
Dezvoltarea la nivel de excelenţă a cercetării ştiinţifice şi a studiilor în domeniul Științelor
economice, în spiritul adevărului, binelui şi al complementarităţii cunoaşterii;
Creşterea intensivă a implicării în dezvoltarea economico-socială şi în dezvoltarea culturală a
comunităţii, în spiritul neutralităţii politice şi al independenţei gândirii critice, prin conectarea
activă a Facultăţii la mediul universitar, instituţional, economic şi social naţional şi internaţional;
Creşterea calităţii activităţilor didactice şi a gradului de implicare şi co-interesare a studenţilor şi
colectivului FSE.

2. OBIECTIVELE ŞI MĂSURILE SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Pentru realizarea obiectivelor strategice enunţate anterior, Facultatea de Ştiinţe Economice îşi
propune următoarele obiective şi măsuri specifice pe direcţii de acţiune astfel:

2.1. Dezvoltare ştiinţifică
1. Stimularea participării la consorţii de cercetare interne şi internaţionale prin care să fie
asigurată dezvoltarea prestigiului facultăţii şi cadrelor didactice şi de cercetare ale FSE;
2. Creşterea resurselor materiale (baze de date, softuri/programe informatice, sisteme TIC
etc.) şi ştiinţifice (cărţi şi abonamente la reviste de specialitate etc.) necesare cercetării;
3. Creşterea participării numerice şi calitative a corpului academic al FSE la conferinţele
internaţionale de specialitate în scopul creşterii producţiei ştiinţifice sub forma
publicaţiilor în revistele de largă circulaţie internaţională şi cu impact mare;
4. Dezvoltarea cooperării cu centre de cercetare interne şi externe Universităţii, în vederea
identificării surselor de finanţare prin proiecte/granturi şi programe naţionale şi
internaţionale;
5. Consolidarea CCCDD al FSE şi acreditarea sa la nivel naţional; organizarea activităţii
CCCDD pentru a oferi servicii organizaţiilor din comunitate;
6. Atragerea şi cointeresarea instituţiilor, precum şi a agenţilor din mediul socio-economic,
pe baze contractuale, în scopul realizării unui parteneriat activ pentru promovarea şi
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susţinerea proiectelor şi acţiunilor Facultăţii; încheierea de contracte de CDI cu mediul
de afaceri, care pot lua forma incubatoarelor de afaceri, spin-offs, studii/cercetări de
piaţă, consultanţă şi consiliere, etc. Facilitarea transferului rezultatelor cercetării
ştiinţifice realizate la nivelul FSE prin crearea şi dezvoltarea unui incubator de afaceri la
nivel local, care să valorifice şi potenţeze parteneriatul cu mediul de afaceri, precum şi
spiritul antreprenorial al studenţilor FSE;
7. Atragerea firmelor din mediul privat în sponsorizarea diseminării rezultatelor
activităţilor de cercetare (workshop-uri, premii speciale pentru cercetare, susţinerea
financiară a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi a dotării CCCDD);
8. Integrarea rezultatele cercetării în procesul educaţional al programelor de masterat şi
doctorat ale FSE;
9. Atragerea în continuare de fonduri prin proiecte de CDI obţinute prin competiţie pe bază
de contract/grant, naţionale şi internaţionale şi creşterea vizibilităţii prestigiului didactic
şi ştiinţific al Facultăţii noastre;
10. Implementarea unui sistem online de gestiune a activității de cercetare/publicare care să
implice trei niveluri: titular, departament, facultate;
11. Creşterea contribuţiei Şcolii doctorale în iniţiative de cercetare şi implicarea în programe
de cercetare de nivel european;
12. Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel de
Facultate, consolidarea colectivelor de cercetare existente, atragerea tinerelor cadre
didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, a reprezentanţilor practicii
economice şi a mediului de afaceri în cadrul acestora; formarea de tineri cercetători prin
susținerea şi consolidarea Şcolii doctorale;
13. Continuarea politicii deja stabilite privind manifestările ştiinţifice ale Facultăţii
(conferinţe, simpozioane, workshopuri etc.), şi organizarea de noi astfel de manifestări;
sprijinirea consolidării prestigiului şi tradiţiei câştigate de Conferinţa Internaţională
„Integrarea europeană — noi provocări", creșterea vizibilității internaționale a acestei
conferințe și dobândirea statutului ISI pentru volumele conferinței;
14. Elaborarea unei politici de cercetare la nivel de FSE şi colective de cercetare;
identificarea domeniilor prioritare de cercetare în acord cu cele existente pe plan
naţional şi mondial, pe de o parte, dar şi cu temele de cercetare pentru doctorat ale
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doctoranzilor FSE; racordarea politicii de cercetare la nevoile şi cerinţele mediului
socio-economic;
15. Elaborarea de măsuri și proceduri concrete, pornind de la analiza situației actuale, pentru
creșterea producției științifice în vederea încadrării majorității/ tuturor domeniilor de
studiu ale FSE în Categoria A de ierarhizare
16. Organizarea la nivel de Facultate, a unor dezbateri ştiinţifice în cadrul cărora se vor
prezenta rezultatele proiectelor de cercetare ştiinţifică în derulare, precum şi organizarea
anuală a sesiunii ştiinţifice a doctoranzilor
17. Instituirea unui sistem de identificare şi selecţie anuală a cărţilor fundamentale şi
respectiv, a revistelor de specialitate de mare interes ştiinţific pentru fiecare disciplină
şi/sau domeniu gestionat de FSE, care să fie comandate prin Biblioteca Centrală a
Universităţii, intrând în fondul acesteia;
18. Accentuarea caracterului interdisciplinar al cercetărilor în Facultate, prin abordarea unor
teme de mare complexitate şi importanţă în colaborare cu alte facultăţi ale Universităţii
din Oradea;
19. Elaborarea de programe de cercetare în care să fie implicaţi: studenţi, profesori,
cercetători, oameni de afaceri, consultanţi în domeniile gestionate de FSE, conducând la
crearea unei culturi a cercetărilor aplicative cu impact economic;
20. Atragerea unor cercetători, profesori, specialişti de marcă pe plan naţional şi
internaţional în proiecte ale Facultăţii, creşterea numărului de colaboratori din domeniul
cercetare-dezvoltare, inclusiv colaborarea cu experţi în domeniile de competenţă ale
Facultăţii noastre;
21. Promovarea contactului cu institutele de cercetare ştiinţifică şi firmele de consultanţă din
domeniul economic;
22. Desemnarea unor tinere cadre didactice care să identifice şi monitorizeze revistele cotate
ISI după ariile tematice de referinţă în domeniile gestionate de FSE, precum şi cerinţele
şi condiţiile pentru publicare; informarea permanentă a Colectivului FSE despre
competiţiile lansate pentru proiecte de cercetare, posibilităţi de parteneriate cu colective
de specialitate din ţară, oportunităţi de publicare în reviste de specialitate cotate ISI sau
indexate în baze de date internaţionale, reviste de categoria A, B+ în cotarea CNCS,
posibilităţi de participare la sesiuni ştiinţifice, conferinţe internaţionale de referinţă
pentru domeniile FSE etc.;
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23. Susţinerea financiară a participării cadrelor didactice cu performanţe în cercetare la
conferinţe internaţionale de specialitate, respectiv, a publicării unor lucrări ştiinţifice în
reviste de specialitate indexate ISI şi/sau BDI de referinţă pentru domeniile FSE;
încurajarea publicării în reviste de categoria A, B+ în cotarea CNCS, precum şi în reviste
naţionale recunoscute în domeniu;
24. Promovarea unei politici de susţinere a calităţii şi de motivare/recompensare a
performanţei în activitatea de cercetare ştiinţifică;
25. Reducerea normelor didactice pentru directorii de grant, proporțional cu valoarea
granturilor câștigate și a cheltuielilor de personal alocate echipei de
cercetare/implementare; creșterea ponderii rezultatelor în cercetare, recunoscute pe plan
național și internațional, în Fișa de autoevaluare a personalului didactic și de cercetare;
26. Susţinerea şi promovarea revistelor editate la nivelul FSE, indexate cel puţin BDI;
Revista Analele Universităţii din Oradea – Seria Ştiinţe Economice, indexată ISI Web of
Knowledge şi în alte baze de date internaţionale precum şi, cel puţin, crearea condiţiilor
pentru indexarea ISI Web of Science a acestei reviste; editarea de noi publicaţii/reviste
ştiinţifice specifice fiecărui domeniu gestionat de departamentele Facultăţii noastre.

2.2. Dezvoltarea resurselor umane
1. Asigurarea unui cadru stimulativ (acordarea de premii anuale, reducerea normei didactice,
etc.) pentru atragerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă (proiecte de cercetare sau
proiecte de formare continuă a adulților) și a contractelor cu mediul socio-economic;
2. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice prin încurajarea şi
susținerea mobilităților externe individuale, cu finanțare nerambursabilă din diverse surse,
în vederea participării la conferințe, profesor invitat, etc. în universităţi europene de
prestigiu; încurajarea şi susținerea participării la cursuri de perfecţionare în domeniul de
specialitate şi conexe acestora (limbi străine, informatică, management de proiect etc.),
astfel încât cariera universitară şi dezvoltarea personală a cadrelor didactice să se îmbine
armonios cu interesele colectivelor de specialitate ale FSE, pe termen mediu şi lung;
3. Încurajarea şi stimularea în continuare a participării doctoranzilor la conferinţe de
specialitate internaţionale, ca oportunitate pentru schimb de experienţă, dezvoltare
profesională şi obţinerea de informaţii la zi
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2.3. Baza materială şi resursele financiare
1. Asigurarea şi dezvoltarea resurselor informaţionale necesare FSE: baze de date (clasice şi
on-line), bănci de informaţii, manuale universitare, cărţi şi reviste de specialitate,
abonamente la reviste de specialitate, metodologii de cercetare ştiinţifică, studii de caz,
simulări şi jocuri etc.;
2. Atragerea de fonduri europene prin proiecte de CDI dezvoltate la nivelul FSE;
3. Încheierea de contracte pentru realizarea de cercetări pentru mediul socio-economic, atât
prin crearea de parteneriate strategice cu mediul socio-economic, cât şi pe seama înfiinţării
şi operaţionalizării unui incubator de afaceri la nivelul FSE;

3. DOMENII PRIORITARE DE CERCETARE
Procesul de realizare a obiectivelor strategice şi specifice enunţate anterior trebuie privit din
perspectiva domeniilor prioritare de cercetare, domenii asumate de colectivul de cadre didactice şi
cercetători de la Facultatea de Ştiinţe Economice. Ca facultate din structura Universităţii din Oradea,
universitate clasificată conform art. 193 din Legea nr. 1/2011 (Legea educației naționale) în categoria
universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică, Facultatea de Ştiinţe Economice răspunde nevoilor
de formare de specialişti de înaltă performanţă în domeniul ştiinţelor economice, prin programe de
studii novatoare, care integrează rezultatele cercetării ştiinţifice şi care contribuie la dezvoltarea
cunoştinţelor în domeniul economic. Desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează prin
aportul cadrelor didactice din cele 4 departamente ale facultăţii, precum şi a cercetătorilor din cadrul
CCCDD - Centrul de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă. În cadrul domeniului
fundamental Ştiinţe Economice, funcţionează, începând cu anul 2002, o Şcoală doctorală în
domeniul Economie, care creează premise favorabile pentru creşterea performanţei în activitatea
ştiinţifică.
Pornind de la aceste premise relativ favorabile pentru cercetarea ştiinţifică, domeniile şi temele
de cercetare prioritare asumate de către cadrele didactice și de cercetare ale FSE pentru perioada 2012
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- 2016 acoperă o arie vastă de interes ( a se vedea Tabel nr. 1), corelată direct cu temele de cercetare
abordate la nivelul colectivelor de cercetare ale CCCDD și respective, cu temele de cercetare care fac
și au făcut obiectul cercetării doctorale individuale.
Tabel nr. 1. Teme de cercetare ştiinţifică pentru perioada 2012 - 2016
Teme de cercetare
2012 - 2016
Elaborarea unui dicţionar privind termenii uzuali în comerţul internaţional
Avantajele competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior, în vederea
maximizării efectelor pozitive ale aderării României la UE
Metodologii inovative de analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului
intreprenorial din Romania
Cercetări multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovaţionale şi managementul
sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi funcţionale avansate
Consideraţii despre locul limbilor străine în turismul internaţional din România
Dezvoltare şi inovaţie în fluxurile turistice internaţionale
Impactul diferenţelor culturale asupra stilului de negociere şi asupra mediului de afaceri
internaţional
Inovaţii în metodologia predării limbilor străine cu obiective specifice
Sprijinirea integrării IMM-urilor din judeţul Bihor în cadrul Pieţei Unice Europene, în context euroregional
Oportunităţi pentru dezvoltarea şi internaţionalizarea afacerilor în regiunea Nord-Vest
Activităţi inovatoare privind participarea la formarea continuă şi dobândirea de noi competenţe în
domeniul limbilor străine de către mediul de afaceri şi personalul cu funcţii de conducere din
administraţia publică şi din instituţiile publice
Costuri şi beneficii ale integrării României în Uniunea Europeană, din perspectiva comerţului
exterior şi a investiţiilor străine directe
Integrarea economică europeană post-aderare a României. Studii de impact asupra judeţului Bihor
Studii interdisciplinare privind integrarea europeană
Politici de creştere şi dezvoltare economică durabilă bazate pe comerţul exterior
Extinderea UE. Studii de caz
Dezvoltare durabilă, concurenţă şi competitivitate
Identificarea nevoilor de pregătire practică a studenţilor şi masteranzilor în domeniul Economie şi
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Teme de cercetare
2012 - 2016
afaceri internaţionale
Politica concurenţei în contextul liberalizării comerţului internaţional
Politica de concurenţă – catalizator al competitivităţii economice
Eficientizarea comerţului exterior al României
Management, leadership şi guvernare în context global
Inovare, antreprenoriat şi competitivitate internaţională
Capitalul intelectual şi competitivitatea internaţională
Metode de cercetare în comerţul internaţional
Intre tradiţie şi modernitate: abordări didactice în predarea limbilor străine cu obiective specifice
Comunicarea și impactul noilor media asupra circulației mesajelor în sfera relațiilor publice
internaționale
Posibilităţi de îmbunătățire a managementului organizaţiilor bihorene:
• Politici de resurse umane: analize, comparaţii
• Managementul riscurilor
• Direcţii de evoluţie a modelelor motivaţionale sub aspectul factorului cultural
• Cultura calităţii
• Managementul organizaţiilor şi serviciilor educaţionale
• Managementul organizaţiilor, structurilor şi produselor din agricultură.
• Managementul organizaţiilor din sănătate
• Managementul instituţiilor publice şi nonprofit: noi abordări
• Managementul IMM-urilor şi antreprenoriat. Modalităţi de stimulare a antreprenoriatului în
România
Posibilităţi de îmbunătățire a marketingului în organizaţiile din judeţul Bihor:
• Marketingul organizaţiilor şi serviciilor educaţionale
• Marketingul organizaţiilor, structurilor şi produselor din agricultură.
• Posibilităţi de îmbunătăţire a marketingului produselor agroalimentare
• Marketingul în organizaţiile publice şi nonprofit
• Marketingul serviciilor medicale
• Direcţii de dezvoltare a marketingului relaţional prin utilizarea tehnologiilor informatice
• Strategii competitive de marketing internațional pe piața produselor cosmetice;
• Metode şi tehnici de negociere şi vânzare
• Marketingul turistic şi posibilităţi de dezvoltare a pieţei turistice a judeţului Bihor.
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Teme de cercetare
2012 - 2016
Posibilităţi de perfecţionare a controlului asupra formării şi utilizării resurselor financiare publice
Controlul fiscal - abordări conceptuale şi practice.
Audit Financiar: Independenţa în auditul financiar - principiu obligatoriu în organizarea şi
exercitarea lui.
Abordări conceptuale şi propuneri de perfecţionare a practicii de audit financiar.
Impactul fiscalităţii asupra Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară
Influnţa impozitelor pe consum asupra bugetelor publice
Tendinţe contemporane în raportarea financiară la nivelul grupurilor de societăţi.
Evaluarea satisfacţiei clienţilor privind serviciile bancare din regiunea Crişana
Fluxurile de capital şi implicaţiile acestora asupra stabilităţii financiare
Perfecţionarea organizării şi exercitarii activităţii de audit public în România
Tehnici moderne de gestiune a riscului de credit; transferul riscurilor.
Rolul simulărilor de criză în activitatea de management al riscurilor: soluţii de evitare a unei noi
crize; BASEL III
Sistemul informaţional al costurilor în industria ospitalităţii– fundament al analizei diagnostic pentru
companii.
Adaptarea sistemului bugetar al Uniunii Europene la noile condiţii impuse de criza datoriilor din
Zona Euro
Influenţa variabilelor macroeconomice asupra indicilor bursieri
Gestiunea riscului bancar în contextul dezvoltării pieţei asigurării creditului
Mecanismul finanţării proiectelor de investiţii din fonduri structurale europene
Atitudinea utilizatorilor situaţiilor financiare în faţa fenomenului de contabilitate creativă
Etica şi moralitatea în profesia contabila
Managementul riscurilor asociate finanţării proiectelor implementate de I.M.M.-uri
Identificarea nevoilor de pregătire practică a studenţilor şi masteranzilor economişti
Cercetarea fenomenului de contagiune financiară, în termeni de risc și stochasticitate pentru o
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Teme de cercetare
2012 - 2016
economie regional sănătoasă
Utilizarea proceselor de distribuţie Levy în modelarea indicatorilor economico-financiari ai
companiilor
Elaborarea unei aplicaţii informatice de analiză financiară a performanţelor, riscurilor şi evaluării
intreprinderilor
Aprecierea performanţelor financiare ale întreprinderii în condiţiile crizei economice
Evaluarea potenţialului regional şi naţional de energie electrică şi identificarea surselor de finanţare
pentru dezvoltare viitoare
Antreprenoriatul feminin în vestul României
Antreprenoriat în turism şi industria ospitalităţii
Atitudini antreprenoriale în rândul masteranzilor şi doctoranzilor
Piaţa muncii, ocuparea, dezvoltarea resurselor umane şi sprijinirea IMM-urilor în context regional
şi local
Identificarea formelor de finanţare a afacerilor în regiunea Nord-Vest
Oportunităţi pentru dezvoltarea turismului şi a noilor forme de turism (Aplicaţii în Euroregiunea
Bihor-Hajdu Bihar)
Identificarea nevoilor de pregătire ale masteranzilor în domeniul Administrarea afacerilor
Modalităţi de promovare a ofertei turistice (Aplicaţii în Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar)
Investigarea calităţii serviciilor hoteliere şi de restauraţie din Oradea
Dezvoltare durabilă şi standarde europene
Politici economice pentru creştere şi dezvoltare regională. Provocări pentru România în contextul
crizei economico-financiare şi integrării în modelul european
Dezvoltarea serviciilor publice în Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar
Relaţia globalizare-regionalizare. Aplicaţie practică Regiunea Nord-Vest
Guvernanţă corporativă în industria românească. Privatizare şi post-privatizare. Fuziuni şi achiziţii
Evoluţia inflaţiei în România în perioada 1990-2013. Utilizarea metodelor cantitative pentru
cuantificarea şi modelarea inflaţiei şi a altor indicatori macroeconomici
Cercetări de economie bancară şi economia asigurărilor
Cercetări privind piaţa muncii în România
Staţiuni turistice din România
Antreprenoriat şi dezvoltare locală
Economia publică a sectorului terţiar. Modele de guvernanţă, descentralizare, privatizare,
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Teme de cercetare
2012 - 2016
regionalizare şi localizare a serviciilor publice în Uniunea Europeană
Micro şi macro-politici economice ale Uniunii Europene. Determinări, constrângeri,
condiţionalităţi şi oportunităţi pentru România
Noua geografie economică, economiile de aglomerare, inovarea şi capitalul teritorial
Turismul durabil și formele sale în județul Bihor
Direcții și provocări în alimentația publică
În conformitate cu Programul managerial 2012 - 2016 al Decanului Facultăţii de Ştiinţe
Economice, prezenta Strategie de cercetare ştiinţifică se va operaționaliza prin Planurile anuale de
cercetare ale Departamentelor FSE, aprobate anual de Consiliul FSE, și care au la bază planurile de
cercetare ale colectivelor de cercetare din cadrul CCCDD.
Un element important al Strategiei de cercetare ştiinţifică vizează susţinerea şi promovarea
revistelor editate la nivelul FSE, indexate BDI; Revista Analele Universităţii din Oradea – Seria Ştiinţe
Economice, indexată ISI Web of Knowledge şi în alte baze de date internaţionale precum şi, cel puţin,
crearea condiţiilor pentru indexarea ISI Web of Science a acestei reviste; editarea de noi publicaţii/reviste
ştiinţifice specifice fiecărui domeniu gestionat de departamentele Facultăţii noastre.
Extinderea participării internaționale și consolidarea manifestărilor științifice organizate de către
FSE reprezintă un al obiectiv strategic pentru perioada 2012-2016. În acest scop, pe lângă conferința
internațională tradițională EINCO, se va urmări organizarea și a altor manifestări științifice similare, care
să atragă inclusiv participarea studenților, masteranzilor, doctoranzilor și absolvenților din domeniul
științelor economice. În acest scop, se va urmări dezvoltarea parteneriatelor existente și consolidarea
colaborării cu AFER și AGER. Principalele manifestări ştiinţifice organizate anual de FSE sunt
prezentate în tabelul nr. 2.
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Tabel nr. 2. Manifestări ştiinţifice organizate anual de FSE 2012 – 2016
Nr

Titlul conferinţei

1.

Conferinţa internaţională
„European Integration –
New
Challenges”
(EINCO 2013)
Conferinţa internaţională
„Emerging
Markets
Economics
and
Business” (EMEB 2012)

2.

3

Locul desfăşurării/ data

Luna mai a fiecărui an
Universitatea din Oradea,
Facultatea de Ştiinţe
Economice
Luna
noiembrie
a
fiecărui an
Universitatea din Oradea,
Facultatea de Ştiinţe
Economice
Conferinţa internaţională Luna
noiembrie
a
„Tendinţe în dezvoltarea fiecărui an
aplicaţiilor ciberneticii” Universitatea din Oradea,
(TIDAC 2013)
Facultatea de Ştiinţe
Economice

Facultatea
/ Conferinţă
Responsabil conferinţă naţională/
internaţională
Facultatea
de
Ştiinţe Conferinţă
Economice /
internaţională
Conf. univ. dr. Adriana
Giurgiu
Facultatea
de
Ştiinţe Conferinţă
Economice /
internaţională
Conf. univ. dr. Adriana
Giurgiu
Facultatea de Ştiinţe Conferinţă
Economice /
internaţională
Conf. univ. dr. Adriana
Giurgiu

4. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ŞI REZULTATE PRECONIZATE
Implementarea strategiei de cercetare impune respectarea principiilor şi acţiunilor definite în
Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, Carta Universităţii din Oradea, Programul managerial
pentru perioada 2012-2016 al Rectorului Universităţii din Oradea şi Programul managerial 2012 - 2016
al Decanului Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Rezultatele preconizate pe direcţiile de acţiune enunţate anterior sunt:
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•

Dezvoltare ştiinţifică

Indicatori de
rezultat

Valoare preconizată
Unitate de măsură

Numărul de sesiuni de dezbatere
si consultanţă organizate la
nivelul facultăţii pentru scrierea
de proiecte la fiecare competiţie
Iniţiative de
lansată în programele naţionale de
atragere de
cercetare
fonduri pentru
cercetare
Actualizarea permanentă a siteului facultăţii, cu anunţuri privind
competiţiile de proiecte de
cercetare lansate
Nr. de lucrări in extenso publicate
de studenţii (inclusiv doctoranzi)
facultăţii
Promovarea revistelor editate de
Intensitatea
facultate şi a manifestărilor
cercetării
ştiinţifice de prestigiu/de tradiţie
ştiinţifice
desfăşurate în facultate
Numărul de conferinţe
internaţionale organizate la
nivelul facultăţii
Numărul de conferinţe, seminarii,
ateliere de lucru dedicate tinerilor
cercetători din cadrul facultăţii în
Dezvoltarea
competenţelor de scopul partajării şi dezvoltării
cunoaşterii
cercetare ale
tinerilor
Numărul de centre de cercetare
dezvoltate in facultate
Premierea
rezultatelor
cercetării

Numărul de articole în
reviste/publicaţii ISI din
străinătate cu scor relativ de

Scenariu
pesimist

Scenariu
optimist

Perioadă de evaluare

minimum 2

minimum 5

anual

permanent

permanent

permanent

10

20

anual

1 revistă, 4
conferinţe

2 reviste, 8
conferinţe

pe perioada
mandatului

1 conferinţă

2 conferinţe

anual

1 eveniment

2 evenimente anual

1 centru
acreditat local

1 centru
acreditat
naţional

pe perioada
mandatului

minim 1 articol

minim 4
articole

anual

Pagina 16 din 23

U N I V ER S ITA TEA D IN O R A D E A
F A C U LT A TE A D E Ş TI IN Ţ E E C O N O MIC E
- F S E Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România
Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409
Web: http://steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro

Indicatori de
rezultat

Valoare preconizată
Unitate de măsură

Scenariu
pesimist

Scenariu
optimist

Perioadă de evaluare

influenţă peste 0,25

Managementul
cunoştinţelor

Clasificarea
universităţii

Numărul de premii obţinute de
studenţii facultăţii la olimpiade,
concursuri şi manifestări
ştiinţifice naţionale şi/sau
internaţionale
Nr de cercetători din cadrul
facultăţii afiliaţi la polii de
cercetare interdisciplinară de
excelentă

Evaluarea externă conform
reglementărilor MECTS

minim 1 premiu

minim 2
premii

anual

1

5

pe perioada
mandatului

Universitate de
educaţie şi
cercetare
ştiinţifică:
- creşterea cu
5% anual a
punctajului
mediu obţinut la
nivel FSE pe
cadrul didactic,
faţă de nivelul
calculat în 2011
pe baza
principalilor
indicatori din
metodologia de
clasificare a
universităţilor si
ierarhizării pe
domenii;
- scor relativ de
influenta

Universitate
de cercetare
avansată şi
educaţie:
- creşterea cu
20% anual a
punctajului
mediu
obţinut la
nivel FSE pe
cadrul
pe perioada
didactic, faţă mandatului
de nivelul
calculat în
2011 pe baza
principalilor
indicatori din
metodologia
de clasificare
a
universităţilo
r si
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Valoare preconizată

Indicatori de
rezultat

Lucrări indexate
ISI Web of
Knowledge
Articole indexate
BDI
Articole CNCS
(B+)
Cărţi la edituri
internaţionale
Cărţi la edituri
CNCS
Capitole de cărţi
la edituri
internaţionale
Capitole de cărţi
la edituri CNCS
Titluri de doctor

Unitate de măsură

Scenariu
pesimist
anual/persoana
= 0,01

Scenariu Perioadă de evaluare
optimist
ierarhizării
pe domenii;
- scor relativ
de influenta
anual/persoan
a = 0,07

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 5%

minim 20%

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 10%

minim 30%

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 10%

minim 30%

Număr

minim 7

minim 1

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 10%

minim 30%

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 5%

minim 10%

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 10%

minim 30%

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 5%

minim 23%

Număr de
proiecte finanțate
Creştere % faţă de situaţia actuală minim 5%
de instituții din
țară
Număr de
proiecte finanțate
Creştere % faţă de situaţia actuală minim 5%
de instituții din
străinătate
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minim 15%

pe perioada
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Valoare preconizată

Indicatori de
rezultat

Unitate de măsură

Scenariu
optimist

Perioadă de evaluare

minim 3

minim 10

pe perioada
mandatului

Număr

minim 7

minim 15

pe perioada
mandatului

Număr

minim 7

minim 15

pe perioada
mandatului

Număr

minim 2

minim 10

pe perioada
mandatului

Număr

minim 2

minim 10

pe perioada
mandatului

Număr

minim 1

minim 5

pe perioada
mandatului

minim 15%

pe perioada
mandatului

Premii și medalii Număr
Membri în
Comitete
editoriale/științifi
ce reviste
indexate ISI Web
of Knowledge
(Web of Science)
din cadrul FSE
Membri în
Comitete
organizare/științif
ice indexate ISI
Web of
Knowledge (Web
of Science)
Invitaţii membri
FSE la conferinţe
internaționale
Susţineri de
prelegeri în
străinătate de
către membrii
FSE
Activităţi de
cercetare în
străinătate ale
membrilor FSE
Salarizarea
personalului de
cercetare

Scenariu
pesimist

Creştere % faţă de situaţia actuală minim 5%
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Valoare preconizată

Indicatori de
rezultat

Unitate de măsură

Contracte de CDI
Număr
noi
Comitete
organizații
Număr
profesionale
internaționale
Capacitatea FSE
de a susţine
cercetarea

Scenariu
pesimist

Perioadă de evaluare

minim 1

minim 5

pe perioada
mandatului

minim 1

minim 5

pe perioada
mandatului

Profesori conducători de doctorat minim 5

minim 10

Personal de cercetare

minim 4

minim 8

Post-doctoranzi

minim 4

minim 8

Cheltuieli proprii
pentru activităţi Creştere % faţă de situaţia actuală minim 5%
de cercetare
Sume pentru
mobilitatea în
Creştere % faţă de situaţia actuală minim 10%
cercetare

•

Scenariu
optimist

pe perioada
mandatului
pe perioada
mandatului
pe perioada
mandatului

minim 10%

pe perioada
mandatului

minim 25%

pe perioada
mandatului

Dezvoltarea resurselor umane

Indicatori de
rezultat
Mobilitatea
internaţională a
cadrelor didactice
şi cercetătorilor
FSE
Dezvoltarea
profesională a

Valoare preconizată
Unitate de măsură

Scenariu
pesimist

Scenariu
optimist

Cadrele didactice şi cercetători
din cadrul facultăţii care să
beneficieze anual de mobilităţi
internaţionale

Minim 30%

Nr. persoanelor formate prin
programe şi cursuri de instruire

minim 2 persoane minim 10
formate din
persoane
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Indicatori de
rezultat

Valoare preconizată
Unitate de măsură

Scenariu
Scenariu
pesimist
optimist
veniturile proprii formate din
ale instituţiei
veniturile
proprii ale
instituţiei

personalului FSE

Personal de
predare și de
cercetare cu
normă de bază
angajat
Personal de
predare și de
cercetare asociat
angajat
Cadre didactice
tinere angajate în
FSE

•

Perioadă de
evaluare

Creştere % faţă de situaţia
actuală

minim 5%

minim 20%

pe perioada
mandatului

Creştere % faţă de situaţia
actuală

minim 5%

minim 30%

pe perioada
mandatului

Creştere % faţă de situaţia
actuală

minim 5%

minim 20%

pe perioada
mandatului

Baza materiala şi resursele financiare

Indicatori de
rezultat
Laboratoare
dotate cu tehnică
de calcul
Fondul de carte
propriu din
literatura de
specialitate
română şi străină

Valoare preconizată
Unitate de măsură

Scenariu
pesimist

Scenariu
optimist

Perioadă de
evaluare

număr computere / student
participant la lucrări aplicative

0,5

1

număr de exemplare /
disciplinele din planurile de
învăţământ

cel puţin 10%
reprezintă titluri
de carte sau
cursuri de
specialitate

cel puţin 50%
reprezintă titluri
pe perioada
de carte sau
mandatului
cursuri de
specialitate pentru
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Valoare preconizată

Indicatori de
rezultat

Dotarea sălilor
pentru predare și
cercetare
Acces la baze de
date online
Noutatea titlurilor
ce compun
biblioteca
universităţii/facult
ăţii
Spaţii de predare /
cercetare
Dotarea cu
aparatură și
echipamente
Venituri din
prestări de
servicii/furnizare
de produse
Venituri din
producţia
ştiinţifică
Proiecte de CDI
dezvoltate în PPP

Unitate de măsură

Perioadă de
evaluare

Scenariu
pesimist
pentru
domeniile FSE,
apărute în
ultimii 10 ani în
edituri
recunoscute

Scenariu
optimist
domeniile FSE,
apărute în ultimii
10 ani în edituri
recunoscute

dotare la standarde europene

60%

90%

pe perioada
mandatului

creşterea numărului de
abonamente anuale

10%

30%

anual

titluri noi (sub 10 ani)/total tiluri 50%

80%

anual

% faţă de situaţia actuală

120%

140%

pe perioada
mandatului

dotare la standarde europene

60%

90%

pe perioada
mandatului

% faţă de valoarea atrasă în
perioada 2008-2011/persoană

30%

100%

pe perioada
mandatului

% faţă de valoarea realizată în
perioada 2008-2011/persoană

5%

30%

pe perioada
mandatului

număr

1

3

pe perioada
mandatului
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Elaborarea prezentei strategii a avut în vedere importanţa activităţii de cercetare ştiinţifică în
dezvoltarea unei facultăţi – universităţi, precum şi rolul cercetătorilor în dezvoltarea socio - economică a
unei ţări. Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, prin implementarea acestei
strategii, îşi propune atingerea excelenţei ştiinţifice şi integrarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe plan
regional, naţional şi internaţional.

Întocmit,
PRODECAN,
Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta BUGNAR

Prezenta Strategie de cercetare științifică a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității din
Oradea a fost aprobată în ședința Consiliului Facultății din data de 05.06.2013.
DECAN,
Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU
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