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Preambul

Conform art. 12. din Carta Universității Creștine Partium, cercetarea științifică reprezintă o 

parte  integrantă  a misiunii  Universităţii,  activitatea didactică și  cea de cercetare  științifică 

desfășurându-se în interconexiune și sprijinindu-se reciproc. De asemenea, potrivit pct. c) art. 

13. al  Cartei  UCP,  una dintre  obiectivele  instituției  este  promovarea  eficientă  a  cercetării

ştiinţifice şi răspândirea largă a rezultatelor acesteia.

Antecedente

În  urma  clasificării  universităților  din  România,  efectuată  de  către  Ministerul  Educației, 

Ceretării și Tineretului în anul 2011, Universitatea Creștină Partium a fost clasificată în grupa 

universităților centrate pe educație.  Deși criteriile de evaluare nu au fost comunicate către 

instituțiile  evaluate,  se  presupune  că  motivul  clasamentului  respectiv  era  vizibilitatea 

internațională  redusă  a  activității  de  cercetare  din  cadrul  insituției.  De  aceea,  una  dintre 

scopurile strategice ale insitiuției va fi creșterea vizibilității internaționale pe planul cercetării 

științifice, fără a neglija însă misiunea comunitară și regională a universității.

Conform  standardelor  interne  de  autoevaluare  a  activității  științifice  din  cadrul 

instituției,  personalul didactic și de cercetare desfășoară o activitate de cercetare științifică 

potrivită  atât  din  punct  de  vedere  cantitativ,  cât  și  calitativ,  strategiile  de  promovare  ale 

acestei activități însă trebuie dezvoltate în direcția creșterii vizibilității internaționale.

Totodată,  în  urma  monitorizării  și  evaluării  sistematice  a  activității  de  cercetare 

științifică din cadrul universității, s-au conturat anumite domenii de cercetare strategice care 

pot constitui bazele unui portfoliu de cercetare specific insituției.

Scopuri strategice

În urma celor enumerate, activitatea de cercetare ştiinţifică a UCP are următoarele scopuri 

strategice: 

1. elaborarea și implementarea unui portfoliu de cercetare specific Universității;
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2. ameliorarea condițiilor desfășurării cercetărilor științifice în cadrul instituției; 

3. creșterea  vizibilității  internaționale  a  activității  de  cercetare  științifică 

desfășurată în cadrul instituției.

Obiective specifice

Conform scopurilor strategice stabilite,  obeictivele specifice ale UCP în privința  cercetării 

științifice sunt următoarele:

1. alcătuirea  unei  rețele  de  cercetare  științifică  interdisciplinare  în  cadrul 

instituției, în jurul domeniilor strategice de cercetare științifică; 

2. consolidarea editurii universității  și acreditarea acesteia la organele naționale 

de asigurare a calității în cercetarea științifică;

3. elaborarea  și  implementarea  unui  sistem  de  salarizare  care  premiază 

desfășurarea activităților de cercetare științifică vizibile pe plan internațional și 

sancționează lipsa acestora.

Domenii strategice de cercetare științifică 

Având în  vedere rezultatele  monitorizării  și  evaluării  sistematice  a  activității  de cercetare 

științifică  a  Universității  Creștine  Partium desfășurate  în  perioada  2008–2013,  precum și 

misiunea  insituției,  se  stabilesc  următoarele  domenii  strategice  de  cercetare  științifică, 

menționându-se și  departamentele din cadrul Universității care pot contribui cel mai mult la 

efectuarea cercetărilor respective: 

1. Limbă, cultură, identitate 

(Departamentul de Limba şi Literatura Engleză, Departamentul de Filosofie și Științe  

ale  Culturii,  Departamentul  de  Limba  şi  Literatura  Maghiară,  Departamentul  de 

Limbi Moderne,  Departamentul de Limba şi Literatura Germană,  Departamentul de 

Limba şi  Literatura Română,  Departamentul  de Ştiinţe  Sociale,  Departamentul  de 

Științe Teologice,  Departamentul de Arte Plastice, Departamentul de Muzică)

a. identitate națională și memorie culturală

b. interculturalitate, transculturalitate, competențe interculturale;

c. problema identității multiple și a afilierii multiculturale; 
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d. formarea semantică a sensului; exprimabilul și inexprimabilul;

e. limbaje  comune;  inovarea  limbajelor  ca  mijloc  de  depășire  a  traumelor 

personale și sociale; 

f. limbă, cultură și identitate; multilingvism; limbaje culturale;

g. atitudini culturale, atitudini față de artă.

2. Dezvoltare regională 

(Departamentul  de  Ştiinţe  Sociale,  Departamentul  de  Economie  și  Management,  

Departamentul de Limba şi Literatura Engleză, Departamentul de Limba şi Literatura  

Germană, Departamentul de Limba şi Literatura Maghiară, Departamentul de Științe  

Teologice ) 

a. dezvoltare regională – perspective culturale, sociale și economice; 

b. procese economice în Transilvania; cooperare transfrontalieră;

c. activitatea economică a comunității maghiare din România;

d. turism rural.

3. Comunitatea maghiară din România; culturi transilvănene 

(Departamentul  de  Limba  şi  Literatura  Engleză,  Departamentul  de  Limba  şi  

Literatura Maghiară, Departamentul de Limbi Moderne, Departamentul de Limba şi 

Literatura Germană, Departamentul de Limba şi Literatura Română, Departamentul  

de  Ştiinţe  Sociale,  Departamentul  de  Științe  Teologice,  Departamentul  de  Arte  

Plastice, Departamentul de Muzică) 

a. recepția  internațională  a  culturii  maghiare  din  Transilvania,  respectiv  a 

culturilor transilvănene; 

b. transfer cultural româno-maghiar; relații interetnice româno-maghiare

c. recepția internațională a literaturii contemporane maghiare și române;

d. comunități transilvănene și cultura acestora; 

e. viața muzicală în Transilvania;

f. artele plastice în Transilvania.

4. Concepte și practici ale dreptății sociale 

(Departamentul de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Filosofie și Științe ale Culturii, 

Departamentul de Economie și Management)

a. dreptatea socială în societăți multietnice/multiculturale;
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b. solidaritate; incluziune socială 

c. egalitate de șanse, inclusiv egalitate de șanse culturală;

d. responsabilitate socială.

5. Sustenabilitate economică, socială și ecologică 

(Departamentul  de  Economie  și  Management,  Departamentul  de  Ştiinţe  Sociale,  

Departamentul de Ştiinţe Sociale)

6. Învățământul superior și mediul educațional 

(Departamentul de Limba şi Literatura Engleză, Departamentul de Filosofie și Științe  

ale  Culturii,  Departamentul  de  Limba  şi  Literatura  Maghiară,  Departamentul  de 

Limbi Moderne,  Departamentul de Limba şi Literatura Germană,  Departamentul de 

Limba şi  Literatura Română,  Departamentul  de Ştiinţe  Sociale,  Departamentul  de 

Științe  Teologice,  Departamentul  de  Arte  Plastice,  Departamentul  de  Muzică,  

Departamentul de Economie și Management)

a. principii și politici educaționale;

b. învățământul superior în sistemul educațional;

c. educație interculturală; 

d. educația în limba maghiară în România 

e. educație muzicală, educație vizuală, educație artistică.

7. Artă și medii de comunicare 

(Departamentul de Limba şi Literatura Engleză, Departamentul de Filosofie și Științe  

ale  Culturii,  Departamentul  de  Limba  şi  Literatura  Maghiară,  Departamentul  de 

Limbi Moderne,  Departamentul de Limba şi Literatura Germană,  Departamentul de 

Limba şi  Literatura Română,  Departamentul  de Ştiinţe  Sociale,  Departamentul  de 

Științe  Teologice,  Departamentul  de  Arte  Plastice,  Departamentul  de  Muzică,  

Departamentul de Economie și Management) 

a. intermedialitate; 

b. comunicare online, cultură online, economie online; 

c. comunicare vizuală.
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