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1. Planul  de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de Știinţe socio-umane (2016-2017) 

 

 

 
Alinierea la standardele europene a procesului de învăţământ în cadrul specializărilor se realizează prin 

îmbinarea teoretică si practică  a misiunii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică. Misiunea de cercetare se 

realizează contribuind prin rezultatele obţinute la dezvoltarea ştiinţelor socio-umane în general, şi a 

cunoştinţelor privind dezvoltarea socială în special. Planurile de învăţământ şi programele analitice sunt 

astfel concepute încât să acopere în totalitate aceste deziderate, prin studiul disciplinelor fundamentale şi a 

celor de specialitate, asociate cu o deschidere spre cele de cultură generală. Astfel, atât cadrele didactice cât 

şi studenţii sunt sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite programe de cercetare ştiinţifică, simpozioane, 

conferinţe ştiinţifice atât în mod  colectiv cât şi individual. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate la sesiuni 

de comunicări naţionale şi internaţionale şi cuprinse în publicaţii de profil prestigioase, inclusiv cele cotate 

ISI sau menţionate în baze de date internaţionale. 

 

Obiectivele cercetării ştiinţifice 

 
 Focalizarea eforturilor individuale şi colective pe obţinerea de finanţări prin programe naţionale şi 

internaţionale de cercetare care să consolideze infrastructura de cercetare a catedrei; 

 Participarea activă la organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional; 

 realizarea unor proiecte de cercetare cu participarea unor cadre şi instituţii de profil similar din ţară şi din 

străinătate; 

 stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile de profil din ţară si străinătate vizând 

colaborarea ştiinţifică; 

 stimularea cadrelor didactice tinere prin facilităţi rezultate din cooperarea internaţională (acces la burse, 

stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare etc.); 



 continuarea eforturilor în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu universităţi de prestigiu 

(profesori asociaţi, profesori onorifici, conducători de doctorat, schimburi de studenţi, practică, realizarea 

lucrărilor de diplomă, stagii de cercetare); 

 participarea la programe şi proiecte finanţate de Uniunea Europeană, proiecte interregionale 

 Semnarea si derularea unor acorduri de cooperare bilaterală cu unităţi similare din universităţi şi alte 

instituţii de învăţământ superior si cercetare. 

 

Direcții strategice de dezvoltare: 

 

 

Editarea volumelor conferințelor organizate de către catedră în anul universitar precedent 

 

Organizarea unei conferințe  cu participare internațională: 

Social and Economic Consecqences in the Case of Contemporary Migration and Ethnic  Minorities  

Oradea, 18th May 2017 

 

 

Participare la conferințe  internaționale 

 The 2017 SISR conference in Lausanne (4th-7th July) is now online: http://wp.unil.ch/issr2017conference 

 

http://wp.unil.ch/issr2017conference


 

2. Planul  de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de Știinţe socio-umane (2015-2016) 

 

 

 

Alinierea la standardele europene a procesului de învăţământ în cadrul specializărilor se realizează prin 

îmbinarea teoretică si practică  a misiunii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică. Misiunea de cercetare se 

realizează contribuind prin rezultatele obţinute la dezvoltarea ştiinţelor socio-umane în general, şi a 

cunoştinţelor privind dezvoltarea socială în special. Planurile de învăţământ şi programele analitice sunt 

astfel concepute încât să acopere în totalitate aceste deziderate, prin studiul disciplinelor fundamentale şi a 

celor de specialitate, asociate cu o deschidere spre cele de cultură generală. Astfel, atât cadrele didactice cât 

şi studenţii sunt sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite programe de cercetare ştiinţifică, simpozioane, 

conferinţe ştiinţifice atât în mod  colectiv cât şi individual. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate la sesiuni 

de comunicări naţionale şi internaţionale şi cuprinse în publicaţii de profil prestigioase, inclusiv cele cotate 

ISI sau menţionate în baze de date internaţionale. 

 

Obiectivele cercetării ştiinţifice 

 
 Focalizarea eforturilor individuale şi colective pe obţinerea de finanţări prin programe naţionale şi 

internaţionale de cercetare care să consolideze infrastructura de cercetare a catedrei; 

 Participarea activă la organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional; 

 realizarea unor proiecte de cercetare cu participarea unor cadre şi instituţii de profil similar din ţară şi din 

străinătate; 

 stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile de profil din ţară si străinătate vizând 

colaborarea ştiinţifică; 

 stimularea cadrelor didactice tinere prin facilităţi rezultate din cooperarea internaţională (acces la burse, 

stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare etc.); 

 continuarea eforturilor în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu universităţi de prestigiu 

(profesori asociaţi, profesori onorifici, conducători de doctorat, schimburi de studenţi, practică, realizarea 

lucrărilor de diplomă, stagii de cercetare); 

 participarea la programe şi proiecte finanţate de Uniunea Europeană, proiecte interregionale 

 Semnarea si derularea unor acorduri de cooperare bilaterală cu unităţi similare din universităţi şi alte 

instituţii de învăţământ superior si cercetare. 

 

Direcții strategice de dezvoltare: 

 

Organizarea a trei conferințe cu participare internaională 

 

1.  Social Sciences and the Contemporary Challenges. Oradea, 10.06.2016. 

https://sites.google.com/site/sosciconf2016/program 

 

 

2. The role of volunteering in economic and social life  

 

http://szocmunka.partium.ro/hu/hirek/az-onkentesseg-szerepe-a-gazdasagi-es-szocialis-eletben 

 

 

3. Trends of the education and labor market 

http://tarstud.partium.ro/hu/hirek/oktatasi-es-munkaero-piaci-jovokep-nemzetkozi-konferencia-a-partiumi-

kereszteny-egyetemen 



 

Participare la conferințe  internaționale 

 

Conferința ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and 

Researchers.  Dublin, 24.08.2016 

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/37962/ 

 



 

3. Planul  de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de Știinţe socio-umane (2014-2015) 

 

 

 

Alinierea la standardele europene a procesului de învăţământ în cadrul specializărilor se realizează prin 

îmbinarea teoretică si practică  a misiunii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică. Misiunea de cercetare se 

realizează contribuind prin rezultatele obţinute la dezvoltarea ştiinţelor socio-umane în general, şi a 

cunoştinţelor privind dezvoltarea socială în special. Planurile de învăţământ şi programele analitice sunt 

astfel concepute încât să acopere în totalitate aceste deziderate, prin studiul disciplinelor fundamentale şi a 

celor de specialitate, asociate cu o deschidere spre cele de cultură generală. Astfel, atât cadrele didactice cât 

şi studenţii sunt sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite programe de cercetare ştiinţifică, simpozioane, 

conferinţe ştiinţifice atât în mod  colectiv cât şi individual. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate la sesiuni 

de comunicări naţionale şi internaţionale şi cuprinse în publicaţii de profil prestigioase, inclusiv cele cotate 

ISI sau menţionate în baze de date internaţionale. 

 

Obiectivele cercetării ştiinţifice 

 
 Focalizarea eforturilor individuale şi colective pe obţinerea de finanţări prin programe naţionale şi 

internaţionale de cercetare care să consolideze infrastructura de cercetare a catedrei; 

 Participarea activă la organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional; 

 realizarea unor proiecte de cercetare cu participarea unor cadre şi instituţii de profil similar din ţară şi din 

străinătate; 

 stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile de profil din ţară si străinătate vizând 

colaborarea ştiinţifică; 

 stimularea cadrelor didactice tinere prin facilităţi rezultate din cooperarea internaţională (acces la burse, 

stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare etc.); 

 continuarea eforturilor în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu universităţi de prestigiu 

(profesori asociaţi, profesori onorifici, conducători de doctorat, schimburi de studenţi, practică, realizarea 

lucrărilor de diplomă, stagii de cercetare); 

 participarea la programe şi proiecte finanţate de Uniunea Europeană, proiecte interregionale 

 Semnarea si derularea unor acorduri de cooperare bilaterală cu unităţi similare din universităţi şi alte 

instituţii de învăţământ superior si cercetare 

 

Direcții strategice de dezvoltare: 

 

Finalizarea activității de cercetare din cadrul proiectului transfrontalier HU /RO - Socialprof 

Hajdúböszörmény,  și organizarea conferințerlor de învhidere a programului 

http://www.degyfk.hu/dokumentumok/hirek/HURO 

 

 

Participarea membrilor catedrei la conferințe internaționale: 

 "Social processes in post-industrial cities" organized by University of Lodz.10-12.04.2014 

www.eksoc.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/conference_program.docx 

 

Participarea membrilor catedrei  la organizarea conferinței: 

Kettős kisebbségben. Vallási és egyházi identitás a Felvidéken és a Partiumban   Nagyvárad, Partiumi 

Keresztény Egyetem, 2014. április 24-25.  

http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/Kozlemenyek/KONF14.html 

 

http://www.degyfk.hu/dokumentumok/hirek/HURO
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/conference_program.docx
http://www.kiralyhagomellek.ro/honlap/Kozlemenyek/KONF14.html


 

 

4. Planul  de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de Știinţe socio-umane (2013-2014) 

 

 

 

Alinierea la standardele europene a procesului de învăţământ în cadrul specializărilor se realizează prin 

îmbinarea teoretică si practică  a misiunii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică. Misiunea de cercetare se 

realizează contribuind prin rezultatele obţinute la dezvoltarea ştiinţelor socio-umane în general, şi a 

cunoştinţelor privind dezvoltarea socială în special. Planurile de învăţământ şi programele analitice sunt 

astfel concepute încât să acopere în totalitate aceste deziderate, prin studiul disciplinelor fundamentale şi a 

celor de specialitate, asociate cu o deschidere spre cele de cultură generală. Astfel, atât cadrele didactice cât 

şi studenţii sunt sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite programe de cercetare ştiinţifică, simpozioane, 

conferinţe ştiinţifice atât în mod  colectiv cât şi individual. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate la sesiuni 

de comunicări naţionale şi internaţionale şi cuprinse în publicaţii de profil prestigioase, inclusiv cele cotate 

ISI sau menţionate în baze de date internaţionale. 

 

Obiectivele cercetării ştiinţifice 

 
 Focalizarea eforturilor individuale şi colective pe obţinerea de finanţări prin programe naţionale şi 

internaţionale de cercetare care să consolideze infrastructura de cercetare a catedrei; 

 Participarea activă la organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional; 

 realizarea unor proiecte de cercetare cu participarea unor cadre şi instituţii de profil similar din ţară şi din 

străinătate; 

 stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile de profil din ţară si străinătate vizând 

colaborarea ştiinţifică; 

 stimularea cadrelor didactice tinere prin facilităţi rezultate din cooperarea internaţională (acces la burse, 

stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare etc.); 

 continuarea eforturilor în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu universităţi de prestigiu 

(profesori asociaţi, profesori onorifici, conducători de doctorat, schimburi de studenţi, practică, realizarea 

lucrărilor de diplomă, stagii de cercetare); 

 participarea la programe şi proiecte finanţate de Uniunea Europeană, proiecte interregionale 

 Semnarea si derularea unor acorduri de cooperare bilaterală cu unităţi similare din universităţi şi alte 

instituţii de învăţământ superior si cercetare 

 

Direcții strategice de dezvoltare: 

 

 

Continuarea activității de cercetare și finalizarea proiectelor Hu/Ro 2011-2013 

 

Organizarea unei conferințe internationale de către catedră cu denumirea -Public Sociology and Social 

Intervention in the Carpathian Basin- Oradea, 21-22 May 2013 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwYXJ0aXVtY29uZ 

 

Poblicarea volumelor proiectate în cadrul programelor transfrontaliere HU/RO 

  

Participarea membrilor catedrei la conferințe naționale : 

Towards a Good Society – European Perspectives. Bucharest, 24-26 October 2013 

http://www.progenies.org/spaw2/uploads/files/program_conf_2013.pdf 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwYXJ0aXVtY29uZ


 

 

5. Planul  de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de Știinţe socio-umane (2012-2013) 

 

 

Alinierea la standardele europene a procesului de învăţământ în cadrul specializărilor se realizează prin 

îmbinarea teoretică si practică  a misiunii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică. Misiunea de cercetare se 

realizează contribuind prin rezultatele obţinute la dezvoltarea ştiinţelor socio-umane în general, şi a 

cunoştinţelor privind dezvoltarea socială în special. Planurile de învăţământ şi programele analitice sunt 

astfel concepute încât să acopere în totalitate aceste deziderate, prin studiul disciplinelor fundamentale şi a 

celor de specialitate, asociate cu o deschidere spre cele de cultură generală. Astfel, atât cadrele didactice cât 

şi studenţii sunt sprijiniţi şi stimulaţi să participe la diferite programe de cercetare ştiinţifică, simpozioane, 

conferinţe ştiinţifice atât în mod  colectiv cât şi individual. Rezultatele cercetărilor sunt prezentate la sesiuni 

de comunicări naţionale şi internaţionale şi cuprinse în publicaţii de profil prestigioase, inclusiv cele cotate 

ISI sau menţionate în baze de date internaţionale. 

 

Obiectivele cercetării ştiinţifice 

 
 Focalizarea eforturilor individuale şi colective pe obţinerea de finanţări prin programe naţionale şi 

internaţionale de cercetare care să consolideze infrastructura de cercetare a catedrei; 

 Participarea activă la organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional; 

 realizarea unor proiecte de cercetare cu participarea unor cadre şi instituţii de profil similar din ţară şi din 

străinătate; 

 stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţiile de profil din ţară si străinătate vizând 

colaborarea ştiinţifică; 

 stimularea cadrelor didactice tinere prin facilităţi rezultate din cooperarea internaţională (acces la burse, 

stagii de cercetare, documentare şi perfecţionare etc.); 

 continuarea eforturilor în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat strategic cu universităţi de prestigiu 

(profesori asociaţi, profesori onorifici, conducători de doctorat, schimburi de studenţi, practică, realizarea 

lucrărilor de diplomă, stagii de cercetare); 

 participarea la programe şi proiecte finanţate de Uniunea Europeană, proiecte interregionale 

 Semnarea si derularea unor acorduri de cooperare bilaterală cu unităţi similare din universităţi şi alte 

instituţii de învăţământ superior si cercetare 

 

Direcții strategice de dezvoltare: 

 

 

Continuarea cercetărilor din programele transfrontaliere:HU/RO 

 

1.National and Regional Identity: Theory and Practice (European Union, Hungary-Romania Cross-border 

Co-opera operation Programme 2007-2013) http://www.enri.partium.ro/ 

1. Promoting the integration of disadvantaged groups through cooperation in the field of adult learning and 

professional training  in the Bihor – Hajdu-Bihar Euro-region. (European Union, Hungary-Romania Cross-

border Co-opera operation Programme 2007-2013). http://adlearning.creathink.ro/index_en.php 

 

3. Higher education for social cohesion. Cooperation in research and development  in a cross-border region  

(European Union, Hungary-Romania Cross-border Co-opera operation Programme 2007-2013) 01.06.2011-

30.11.2012 

http://unideb.mskszmsz.hu/hu/cimjegyzek 



4. 2 Facilitating the Integration of Rural Youth on the Labour Market of Bihor-Hajdu Bihar Euro-Region 

01.03.2012 – 28.02.2013 http://www.socioumane.ro/index.php/proiecte-in-curs-cercetare-50/542-facilitating-

the-integration-of-rural-youth-on-the-labour-market-of-bihor-hajdu-bihar-euro-region. 

5. Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social 

professionals 29.02-2012-27.02.2013 https://www.partium.ro/socprof/ 

 

 Participarea la conferințe naționale I international ((Hungarian Conference on Educational Research), 

Universitatea din Pécs, 12.05. 2012 

International Conference organized by the Romanian Sociological Association. Oradea, 27-29.09.2012 

International Conference Higher Education for Social Cohesion. Debrecen, 24.10.2012, organized within the 

framework of the HERD Project 

 

 


