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I. Introducere
Facultatea de Științe Economice își propune să se integreze în spațiul național și
european, armonizându-și obiectivele și planurile cu strategiile prezente și viitoare, astfel
încât să asigure menținerea și consolidarea prestigiului său la nivel național, concomitent cu
stabilirea unui profil de largă deschidere, inclusiv sub aspectul creșterii vizibilității și a
impactului la nivel regional, național și internațional.

II. Obiective strategice
În vederea îndeplinirii misiunii sale, Facultatea de Științe Economice acționează prin
acțiuni concrete, subsumate obiectivelor strategice urmărite. Obiectivele strategice ale
activității de cercetare a Facultății de Științe Economice sunt stabilite în acord cu Strategia
cercetării în vigoare la Universitatea din Oradea și se integrează în obiectivele strategice ale
Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pe anii 2007-2013. Acestea sunt
următoarele:
1. Consolidarea cu prioritate şi prin toate mijloacele a prestigiului obţinut de Sesiunea
Ştiinţifică Internaţională „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia
României” în cadrul celor trei ediţii derulate până în prezent - prima ediţie: 26-27 mai
2005; a doua ediţie: 26-27 mai, 2006; a treia ediţie: 25-26 mai, 2007, prin organizarea cu
regularitate anuală, în ultimul sfârşit de săptămână a lunii mai, a acestei sesiuni ştiinţifice,
astfel încât să devină un punct de reper pe agenda ştiinţifică europeană;
2. Indexarea în baze de date internaţionale de referinţă a volumului Sesiunii Ştiinţifice
Economice Internaţionale „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia
României” - „Analele Universităţii din Oradea – Secţiunea Ştiinţe Economice – Tom
XIV/2005, XV/2006, XVI/2007”, ISSN: 1582-5450, editat de Universitatea din Oradea,
actualmente cotat CNCSIS B+;
3. Acreditarea CNCSIS a Centrului de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare
Durabilă (CCCDD), recunoscut instituţional, consolidarea colectivelor de cercetare
existente şi atragerea tinerelor cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor, a reprezentanţilor practicii economice şi a mediului de afaceri în cadrul
acestora, precum şi îmbogăţirea portofoliului de parteneriate ale Centrului de Cercetare
pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă;
4. Dezvoltarea cu prioritate a activităţii de cercetare ştiinţifică prin proiecte de cercetaredezvoltare-inovare obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant, în ţară şi străinătate,
încurajarea derulării proiectelor în cadrul şi în beneficiul Facultăţii;
5. Elaborarea unei politici de cercetare a Facultăţii, la nivel de catedre şi colective de
cercetare, identificarea domeniilor prioritare de cercetare în acord cu cele existente pe plan
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naţional şi mondial, pe de o parte, dar şi cu temele de cercetare pentru doctorat ale
doctoranzilor Facultăţii; racordarea politicii de cercetare la nevoile şi cerinţele mediului
economic;
6. Intensificarea activităţii de cercetare ştiinţifică a fiecărui cadru didactic din Facultate ca o
componentă prioritară a activităţii profesionale prin includerea în fişa postului pentru
norma de bază a activităţilor aferente proiectelor de cercetare-dezvoltare desfăşurate în
cadrul Facultăţii/Universităţii sau în parteneriat cu aceasta; îmbunătăţirea performanţei şi
prestaţiei ştiinţifice prin evidenţierea, salarizarea diferenţiată, asigurarea priorităţii pentru
promovare pe posturi superioare, premierea cadrelor didactice cu performanţe în cercetare
etc.;
7. Organizarea lunară la nivel de catedră, a unor dezbateri ştiinţifice în cadrul cărora se vor
prezenta rezultatele proiectelor de cercetare ştiinţifică în derulare, precum şi iniţierea
organizării anuale a unor simpozioane ştiinţifice la nivel de catedră;
8. Asigurarea nediscriminatorie a accesului tuturor cadrelor didactice, prin intermediul
secretarilor ştiinţifici ai catedrelor, la informaţiile privind proiectele de cercetaredezvoltare-inovare pentru care colectivele sau membrii catedrei pot aplica sau participa la
competiţia pentru contracte/granturi de cercetare, precum şi a revistelor ştiinţifice în care
pot publica sau a manifestărilor ştiinţifice la care pot participa, de referinţă pentru
domeniu;
9. Realizarea şi actualizarea permanentă, la nivelul fiecărei catedre, a unei baze de date
pentru cercetare pe domeniile aferente catedrei, cuprinzând informaţii despre competiţiile
lansate pentru proiecte de cercetare, parteneriate cu colective de specialitate din ţară,
reviste de specialitate cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale, reviste de
categoria A, B+, B în cotarea CNCSIS, sesiuni ştiinţifice, conferinţe internaţionale de
referinţă pentru domeniu etc.;
10. Susţinerea financiară a participării cadrelor didactice cu performanţe în cercetare la
conferinţe ştiinţifice internaţionale, respectiv a publicării unor lucrări ştiinţifice în reviste
de specialitate cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale de referinţă pentru
domeniu; încurajarea publicării în reviste de categoria A, B+, B în cotarea CNCSIS,
precum şi în reviste naţionale recunoscute în domeniu (cu ISBN sau ISSN), în scopul
mediatizării rezultatelor cercetării ştiinţifice de la nivelul Facultăţii;
11. Încurajarea organizării şi coordonării unor sesiuni ştiinţifice ale doctoranzilor Facultăţii;
12. Încurajarea participării masteranzilor şi a studenţilor din anii terminali la activitatea de
cercetare ştiinţifică a catedrelor şi în cadrul colectivelor de cercetare de la nivelul
CCCDD;
13. Încurajarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor Facultăţii prin organizarea
anuală a sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
Facultăţii, precum şi prin stimularea participării la olimpiadele studenţeşti pe domenii
organizate sub egida AFER;
14. Dezvoltarea unei reţele de relaţii în plan ştiinţific atât la nivel internaţional şi naţional, cu
Universităţi şi centre de cercetare cu profil similar şi interdisciplinar, din ţară şi din
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străinătate, cât şi la nivel euro-regional, regional şi local, cu Universitatea din Debrecen,
Camera de Comerţ şi Industrie Hajdú-Bihar, Primăria Municipiului Debrecen, Consiliul
Judeţean Hajdú-Bihar, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, cu ADR Nord-Vest, cu
Consiliul Judeţean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Asociaţia Zona Metropolitană
Oradea, Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, cu ADR Nord Vest-filiala Bihor, cu
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor, Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, Curtea
de Conturi Bihor, Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, Trezoreria Municipiului Oradea,
Casa Judeţeană de Pensii Bihor, Autoritatea de Sănătate Publică Bihor etc., cu AGER,
filiala Bihor, precum şi cu organizaţiile profesionale ale contabililor, auditorilor,
evaluatorilor, consultanţilor fiscali din judeţul Bihor - CECAR, CAFR, ANEVAR, CCFR
etc.
15. Facilitarea transferului cercetare ştiinţifică economică - practică economică prin
dezvoltarea unui incubator de afaceri la nivel local, care să valorifice şi potenţeze
parteneriatul colectivelor de cercetare din cadrul Facultăţii cu mediul de faceri, precum şi
spiritul antreprenorial al studenţilor.

III. Resurse implicate
În activitatea de CDI vor fi implicate resursele umane ale facultății – cadre didactice, personal
propriu de cercetare, doctoranzi, masteranzi.
Se va urmări gruparea acestora pe colective de cercetare și stimularea cadrelor didactice în a
publica articole și studii, cărți de specialitate, în a participa la manifestări științifice din țară și
străinătate.
De asemenea, în ceea ce privește finanțarea activității de cercetare, se va stimula implicarea
cadrelor didactice și de cercetare în propuneri de granturi de cercetare, din care să fie
achiziționate aparatură și logistică necesară cercetării.
Obiectivele strategice corelate cu categoriile de resurse implicate, respectiv cu privire la
asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare a activității de cercetare sunt după cum
urmează:
-

Cu privire la resursele umane:
o întărirea rolului cercetării prin stimularea și motivarea cadrelor didactice care
obțin rezultate în cercetare, prin acordarea de stimulente la participarea la
conferințe, dar și prin pârghii de constrângere, respectiv majorarea normei în
cazul cadrelor didactice care nu au acrtivitate de cercetare suficientă;
o crearea unui mediu atractiv de cercetare, prin mobilizarea și inetgrarea în
cercetare a resurselor constituite de doctoranzii și masteranzii facultății,
inclusiv prin atragerea acestora la manifestări și publicații știinșifice
o întărirea rolului CCCDD și acreditarea sa la nivel național
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o antrenarea doctoranzilor si a masteranzilor în activitatea de cercetare, inclusiv
prin teme de cercetare propuse în cadrul activităților didactice de masterat.
-

Cu privire la infrastructura de cercetare:
o Susținerea laboratoarelor didactice și de cercetare existente și îmbunătățirea
nivelului de dotare prin achiziționarea de echipamente și softuri
o Asigurarea accesului cadrelor didactice și de cercetare la baze de date
bibliografice si de documentare, în special acces la bazele de date si la
bibliotecile on-line consacrate;
o Crearea de noi laboratoare și spații de cercetare, inclusiv pentru doctoranzi
o Crearea conditiilor pentru cresterea calitatii Analelor Facultății și a altor
publicații

-

Cu privire la resursele materiale
o Se va stimula propunerea de aplicații pentru garnturi de cercetare, naționale și
inetrnaționale, prin stimularea cadrelor care obțin venituri din granturi de CDI
(reducerea normei)
o
Se va stimula participarea la parteneriate cu alte universități și cu
mediul de afaceri pentru atragerea de resurse financiare prin proiecte și
granturi de CDI
o
Se va stimula participarea la granturi internaționale, în parteneriat,
pentru atragerea de resurse.

Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor strategice, anual va fi realizată
Monografia cercetării la nivelul Facultății de Științe Economice, în care vor fi
inventariate rezultatele obținute pe perioada cumulată anterioară și planul operațional
al cercetării pentru anul curent.

