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Context 

 

 

Strategia de cercetare ştiinţifică a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative 

pentru perioada 2014-2016 are la bază principiile, obiectivele prevăzute în Legea 

nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale, Carta SNSPA, Planul Strategic al SNSPA 2014 

– 2020, precum și Programul managerial pentru perioada 2012-2016 al Rectorului 

SNSPA. Astfel, activitatea de cercetare ştiinţifică este obiectivul central al SNSPA, 

fiind în armonie cu cel privind formarea și instruirea studenților deoarece: contribuie 

la dezvoltarea cunoaşterii; cursurile şi seminariile din oferta educațională a Școlii 

încorporează cunoştinţe recente; contribuie la dezvoltarea abilităţilor de a pune în 

practică cunoştinţele teoretice; rezolvă probleme care de multe ori depăşesc interesul 

academic şi vizează mediul social, economic şi politic; sporeşte gradul de vizibilitate 

națională și internațională a Școlii; stimulează colaborările externe; atrage surse de 

finanţare; plasează Școala în poziții prestigioase în clasamentele naționale și 

internaționale. Astfel, tematica de cercetare este orientată către domenii de vârf pe 

plan internaţional şi european, vizând aplicabilitate imediată şi posibilitatea de 

instruire a studenţilor în vederea asigurării calităţii şi obţinerii unor rezultate 

competitive.

 



Excelen a în cercetareț  

 

Scopul nostru este de a produce cercetare la cele mai înalte standarde naționale și 

internaționale și pentru a oferi o cultură a productivității științifice și un mediu prielnic 

cercetării în cadrul SNSPA. SNSPA urmărește să mențină și să consolideze reputația 

de înaltă calitate academică și profesională a programelor de pe care le oferă, în 

domeniile comunicare și relații publice, administrație publică, științe politice, relații 

internaționale și studii europene, management, sociologie și psihologie. Școala 

urmărește astfel să dezvolte programele de studii în sinergie cu preocupări de 

cercetare validate la nivel național și internațional prin publicații recunoscute, având 

un înalt impact academic și inovativ, participarea în echipe de cercetare naționale și 

trans-naționale, atragerea de surse de finanțare externe și interne. SNSPA urmărește 

astfel să-și consolideze poziția în clasamentele naționale și internaționale, să 

sporească prestigiul academic instituțional prin creșterea cantității și calității 

rezultatele sale de cercetare, a impactului activității științifice (măsurat prin 

publicarea în reviste Thompson Reuters – ISI cu factr de impact, dar și creșterea 

numărului de citări), dar și a relevenței preocupărilor sale științifice – prin atragerea 

de finanțări ale proiectelor de cercetare de la organisme naționale și internaționale. 

 

Obiective strategice 

 

O concluzie importantă a procesului de planificare strategică a fost că cercetarea nu 

este încă dezvoltată și nici valorificată la un potențial maxim în cadrul SNSPA. Planul 

strategic al SNSPA 2014-2020 servește ca un punct de pornire în ceea ce privește 

strategia de cercetare a SNSPA. Pornind de la o realitate foarte concretă și anume că 

”toate ranking-urile universitare pleacă de la capacitatea de producţie ştiinţifică a 

unei universităţi şi impactul acesteia la nivelul societăţii în ansamblu”1, cercetarea 

științifică în SNSPA va avea la bază următoarele principii: 1. dezvoltarea de 

parteneriate intra- și interinstituționale; 2. alinierea temelor de cercetare la specificul 

SNSPA (școală de guvernare), 3. perfecționarea cunoștințelor și practicilor de 

cercetare, 4. vizibilizarea rezultatelor de cercetare.  

Obiectivul de cercetare nr. 1. Dezvoltarea de parteneriate intra- și interinstituționale, 

                                                 
1 Pricopie, R. (2012). SNSPA – o proiec�ie posibilă. Program managerial 2012-2016, pg. 18 



prin care să fie posibilă inițierea unor proiecte de cercetare inovatoare și cu impact.  

Obiectiv de cercetare nr. 2. Asigurarea coerenței științifice, prin crearea și 

respectarea unei agende de cercetare a SNSPA.  

Obiectiv de cercetare nr. 3. Stimularea participării cadrelor didactice la sesiuni de 

formare în metode și tehnici de cercetare, atât la cele organizate în interiorul SNSPA, 

cât și la sesiuni de formare externe (național și internațional).  

Obiectiv de cercetare nr. 4. Diseminarea la nivel național și internațional a 

rezultatelor de cercetare, prin organizarea de conferințe internaționale, publicarea de 

articole și cărți și participarea la conferințe internaționale. 

 

Strategia noastră de cercetare este concepută pentru a maximiza capacitățile și 

performanțele în vederea îndeplinirii următoarelor obiective:  

1. dezvoltarea unei comunități academice orientate spre cercetare științifică și 

productive la nivel național și internațional, dar și dezvoltarea permanentă a 

legăturii dintre rezultatele cercetării  și predare;  

2. creșterea productivității individuale și colective, dar și îmbunătățirea calității și 

a vizibilității publicațiilor cadrelor didactice ale Școlii Naționale de Studii Politice 

și Administrative; 

3. inițerea de colaborări cu sectorul privat în vederea antrenării acestuia în 

susținerea activității de cercetare, dar și identificării unor surse de consolidare 

a independenței financiare; 

4. creșterea veniturilor din cercetare ale SNSPA, atrase din surse externe, 

respectiv interne; 

5. internaționalizarea și participarea în echipe transnaționale de proiect în 

vederea creșterii relevanței și a impactului activității noastre de cercetare  

6. dezvoltarea școlii doctorale, a capacității instituționale de conducere de 

doctorat prin încurajarea și susținerea abilitării membrilor corpului didactic. 

 

 



Măsuri opera ionaleț  

 

Planul de măsuri operaționale pentru atingerea acestor obiective va fi: 

• încurajarea tuturor activităților de cercetare: elaborarea de proiecte, 

participarea în echipe de cercetare, publicarea de articole în reviste indexate în 

baze de date internaționale, publicarea de cărți/monografii la edituri 

internaționale sau naționale recunoscute CNATDCU/UEFISCDI, dezvoltarea și 

promovarea revistelor proprii, organizarea de conferințe științifice, mese 

rotunde, dezbateri, îndrumarea doctoranzilor; indicatori de realizare: 

redactarea a cel puțin trei proiecte anual, publicarea a cel puțin zece articole 

indexate Thompson Reuters ISI pe an, publicarea acel puțin 5 cărți la edituri 

recunoscute UEFISCDI anual, organizarea cel puțin 20 evenimente științifice în 

fiecare an; 

•  recrutarea, motivarea și promovarea cadrelor didactice cu performanță în 

cercetare, măsurată prin numărul de publicații,dar și impactul acestora prin 

numărul de citări și indici bibliometrici (h- Hirsch și/sau g-Egghe) ; indicatori 

de realizare: premierea cadrelor didactice care au o creșteri anuale 

consecutive ale indicilor bibliometrici; 

• elaborarea unor proiecte de cercetare și participarea la competițiile naționale 

și internaționale de finanțare, participarea în echipe de proiect cu promotori 

din străinătate; indicatori de realizare: participarea în cel puțin cinci echipe de 

proiecte transnaționale, finanțarea a cel puțin cinci proiecte de cercetare în 

fiecare an; 

• stimularea colaborării interdisciplinare în domeniu științelor sociale și politice, 

inclusiv colaborarea cu alte departamente și structuri instituționale pentru a 

atinge o masă critică de cercetare și capacitatea instituțională de a ne implica 

în proiecte de anvergură; indicatori de ralizare: participarea în echipe de 

proiect alături de cadre didactice din alte structuri, constituirea de echipe de 

cercetare la nivel instituțional; 

• consolidarea profilului nostru național și internațional și creșterea prestigiului 

prin atragerea de resurse umane cu potențial de cercetare, incluzând cadre 

didactice din străinătate și visiting professors; indicatorid e realizare: cel puțin 

cinci invitați visiting professors anual, mobilități de cadre didactice – cel puțin 

30 în fiecare an; 



• integrarea activităților de cercetare doctorală și postdoctorală alături de 

activitățile personalului didactic titular într-o cultură comprehenisvă a 

cercetării; indicatori de realizare: constituirea de echipe de cercetare din care 

să facă parte doctorazi și cercetători postdoctorali, alături de titulari ai 

departamentelor; redactarea de rapoarte de cercetare, publicarea de articole 

în echipe care să cuprindă doctoranzi și cercetători postdctorali. 

 

Inițiative pe termen mediu în curs de desfășurare și pentru a promova aceste strategii:  

 

1. Evaluare periodică 

Mai multe inițiative sunt avute în vedere pentru a maximiza rezultatele evaluării 

instituționale și de program în contextul diverselor exerciții naționale de evaluare 

(acreditare, ierarhizare): 

• evaluarea periodică a cadrelor didactice și stimularea performanței prin 

creșterea motivării financiare și promovare pe criterii de performanță; 

• elaborarea unei baze de date comprehensive privind rezultatele  

cercetării; 

• evaluare alternativă utilizând indici h-Hirsch și g-Egghe privind impactul 

cercetării științifice individuale, dar și colective; 

• întâlniri periodice ale Senatului SNSPA în vedera stabilirii direcțiilor de 

cercetare și evaluării progresului îndeplinirii acestora. 

• evaluarea internă a calității publicațiilor și manuscrislor înainte de 

publicare, prin peer-review. 

 

2. Sprijinirea și facilitarea cercetării / Suport instituțional pentru activitatea de 

cercetare 

Mai multe inițiative sunt avute în vedere pentru a sprijini cercetarea în cadrul 

departamentului 

• atragerea de granturi de cercetare prin diferite programe: Horizon 

2020, Erasmus+, competiții naționale; 

• dezvoltarea cercetării aplicative, în special în domeniul consultanței în 

elaborarea și evaluarea de politici publice, strategii guvernamentale, 

management public; 

• dezvoltarea centrelor de studii la nivelul SNSPA, consolidare 



instituțională a acestora prin atragerea de fonduri de cercetare și 

atingrea unui nivel sustenabil de activitate, inclusiv prin recrutarea de 

resurse umane de cercetare proprii, dezvoltarea de planuri manageriale 

proprii și evauarea lor bianuală; 

• integrarea activităților de predare cu cele de cercetare prin inițierea 

unor micro-proiecte de cercetare în cadrul programelor de master, 

respectiv a școlii doctorale; 

• implicarea studenților (cu precădere a celor din ciclul de studii 

doctorale) în echipe de cercetare coordonate de persoane din 

departamant, în vederea formării și consolidării practicilor de cercetare 

colaborativă. 

• normarea activității de cercetare a cadrelor didactice. 

 

3. Îmbunătățirea cercetării 

Următoarele domenii au fost identificate ca fiind prioritare pentru dezvoltarea 

strategică a activități de cercetare pe termen mediu și scurt: 

• definirea domeniilor de studiu și dezvoltarea programelor de studii 

doctorala și postdoctorală; 

• promovarea unei culturi a integrării activităților de predare și cercetare; 

implicarea masteranzilor și a doctoranzilor în realizarea cercetării; 

• promovarea producției științifice de impact - număr mare de citări / 

publicarea în reviste cu factor important de impact; 

• urmărirea oportunităților de finanțare; 

• comunicarea cercetării de impact prin realizarea de conferinte științifice  

naționale și internaționale. 

• Organizarea periodică a unor sesiuni științifice destinate studenților 

indiferent de ciclul de studii la care sunt înmatriculați (licență, master 

sau doctorat) care să contribuie la promovarea principiilor de calitate și 

relevanță a publicațiilor științifice și să contribuie la formarea unei 

comunități academice reale, bazate pe dialog și cooperare. 

 

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 73 din 29.05.2014 
 


