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Raportul Comisiei pentru cercetare ştiinţifică a Senatului UED,
pe anul universitar 2018/2019
Raportul analizează cele trei componente ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul Universităţii
Europene "Drăgan" din Lugoj, în anul universitar 2018/2019: planificare, realizare şi valorificare:

1. Planificare
Cercetarea ştiinţifică este o componentă de bază a activităţii în cadrul Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj, numită în continuare UED, aceasta derulându-se potrivit Planului de cercetare
aprobat de către Senat.
La începutul anului universitar, Planul de cercetare ştiinţifică al Universităţii este realizat în baza
planurilor de cercetare ştiinţifică ale Facultăţilor, avizate în Consiliile celor două Facultăţii, de Drept şi
de Ştiinţe Economice, fiind aprobat de către Senat. Acest plan este monitorizat permanent
urmărindu-se realizările din domeniu.
De asemenea, în cadrul bugetului financiar-contabil al UED este prevăzută expres o sumă destinată
cercetării ştiinţifice.
În aceste documente sunt specificate practici de obţinere şi alocare a resurselor, modalităţile de
realizare şi de valorificare a cercetării.

2. Realizare
Cercetarea ştiinţifică din cadrul UED se desfăşoară prin intermediul a trei tipuri de entităţi
organizaţionale:
•
•
•

Centre de cercetare
Cercuri ştiinţifice studenţeşti
Baze de practică
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Centrele de cercetare
La nivelul UED există trei centre de cercetare înfiinţate cu aprobarea Senatului:
•
•
•

Centrul de cercetare-dezvoltare, funcţionează la nivelul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică şi
Proiecte Economice din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
Centrul de cercetări juridice, funcţionează la nivelul Departamentului de Drept din cadrul Facultăţii
de Drept
Centrul de cercetări economice, funcţionează la nivelul Departamentului de Economie generală din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice
În cadrul celor trei centre de cercetare şi-au desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică cadrele
didactice proprii şi asociate din cadrul celor două facultăţi:

•
•

9 cadre didactice proprii şi 3 cadre didactice asociate la Facultatea de Drept
9 cadre didactice proprii şi 5 cadre didactice asociate la Facultatea de Ştiinţe Economice

Cercurile ştiinţifice studenţeşti
La nivelul fiecărei facultăţi sunt organizate câte două cercuri ştiinţifice studenţeşti:
•
•

Drept penal şi procesual penal şi Drept civil şi procesual civil, în cadrul Facultăţii de Drept
Finanţe şi bănci şi Management financiar, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice
În cadrul celor patru cercuri ştiinţifice studenţeşti îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică
studenţii celor două facultăţi, atât de la programele de studii de licenţă (Drept şi Finanţe şi bănci), cât
şi de la programele de studii de masterat (Managementul investigaţiei penale şi Management
financiar), sub îndrumarea cadrelor didactice, existând câte un cadru didactic coordonator şi un
preşedinte de cerc din cadrul studenţilor.

Bazele de practică
UED asigură menţinerea relaţiilor la nivel internaţional, naţional, regional şi local prin intermediul
parteneriatelor de colaborare încheiate cu entităţi publice sau private. UED are încheiate un număr
de 43 de parteneriate.
De asemenea, la nivelul celor două facultăţi se încheie anual convenţii de practică cu entităţi publice
şi private de specialitate. În anul universitar 2018/2019, cele două facultăţi au încheiat 30 de convenţii
de practică:
•
•

3 de către Facultatea de Drept
27 de către Facultatea de Ştiinţe Economice
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Parteneriatele de colaborare şi convenţiile de practică asigură bazele de practică necesare studenţilor
pentru a desfăşura activităţile didactice aplicative, aceştia punând astfel în practică toate cunoştinţele
teoretice dobândite în cadrul cursurilor şi seminariilor, pe de o parte, şi elaborarea lucrărilor de
licenţă şi de disertaţie, pe de altă parte.

3. Valorificare
Cercetarea ştiinţifică este valorificată prin:
•
•
•
•

cărți de specialitate,
cursuri didactice,
articole științifice,
contracte de cercetare etc.
Condiţia minimă este ca fiecare cadru didactic să aibă anual cel puțin o publicaţie sau o realizare
didactică sau ştiinţifică.
Rezultatele cercetării ştiinţifice ale cadrelor didactice sunt fructificate în edituri recunoscute de
CNCSIS, în reviste de specialitate, din ţară şi străinătate, în volume ale unor conferinţe naţionale şi
internaţionale şi în contracte de cercetare.

Sintetic, situaţia cercetării științifice în anul universitar 2018/2019 se prezintă pe cele două facultăţi
astfel:

Facultatea de Drept:
Cadre didactice:
• o carte în edituri recunoscute de CNCSIS,
• 22 articole, repartizate pe următoarele categorii:
− 4 articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale conferinţelor indexate în baze de date
internaţionale,
− 18 articole publicate în revista proprie a UED, recunoscută CNCSIS (Studium Legis) şi
• 1 contract de cercetare – dezvoltare încheiat cu mediul de afaceri.
Studenţi:
• 5 lucrări, realizat de 5 studenţi:
− 1 articol, realizat de 1 student de la programul de studii de master Managementul investigaţiei
penale,
− 4 lucrări, realizate de 4 studenţi de la programul de studii de licenţă Drept.
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Facultatea de Ştiinţe Economice:
Cadre didactice:
• 2 cărţi în edituri recunoscute de CNCSIS,
• 30 articole, repartizate pe următoarele categorii:
− 3 articole publicate în reviste de specialitate sau în volume ale conferinţelor indexate în baze de date
internaţionale,
− 27 lucrări publicate în revista proprie a UED, recunoscută CNCSIS (Analele Universităţii Europene
Drăgan din Lugoj. Seria economică) şi
• 3 contracte de cercetare – dezvoltare încheiate cu mediul de afaceri.
Studenţi:
• 26 lucrări, realizate de 32 studenţi:
− 12 lucrări, realizate de 15 studenţi de la programul de studii de master Management financiar,
− 14 lucrări, realizate de 17 studenţi de la programul de studii de licenţă Finanţe şi bănci.

UED a organizat în anul universitar 2018/2019, cu cadrele didactice, specialiştii în domeniu şi
absolvenţii două manifestări ştiinţifice internaţionale:
•
•

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor didactice cu tema
"România şi provocările prezentului şi ale viitorului" (23-24 noiembrie 2018)
Conferinţă ştiinţifică internaţională, ediţia a II-a, cu tema "Prof. dr. Iosif Constantin Drăgan" (20-21
iunie 2019)
Universitatea a organizat în anul universitar 2018/2019 şi o Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice
studenţeşti cu participare internaţională cu tema "Provocările cercetării ştiinţifice studenţeşti în
România" (31 mai 2019).

4. Analiza SWOT
•
•
•
•
•

Puncte tari:
În anul universitar 2018/2019 fiecare cadru didactic a înregistrat cel puţin o realizare sau publicaţie
ştiinţifică sau didactică, 3,27/cadru didactic, cele 18 cadre didactice au realizat 59 de realizări
ştiinţifice.
Creşterea numărului de realizări ştiinţifice realizate de cadrele didactice comparativ cu anul anterior:
59 comparativ cu 49 în anul universitar 2017/2018.
Creşterea numărului de realizări ştiinţifice realizate de studenţi comparativ cu anul anterior: 31
comparativ cu 15 în anul universitar 2017/2018.
Puncte slabe:
Numărul redus de articole indexate în baze de date internaţionale, 7, chiar dacă în creştere
comparativ cu anul universitar 2017/2018, când s-au realizat 5.
Neincluderea revistelor proprii în baze de date internaţionale, înregistrarea celor două reviste ale UED
în BDI ar genera creşterea de opt ori a acestei categorii de articole.
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•
•

Oportunităţi:
Depunerea, câştigarea şi realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică finanţat din fonduri europene
nerambursabile.
Ameninţări:
Numărul relativ redus de cadre didactice proprii, 18, implicate atât în activităţile didactice şi de
cercetare, cât şi în activităţile administrative specifice.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică:
1. Conf. univ. dr. Blaj Sorin – Preşedinte
2. Lector univ. dr. Pinteală Gheorghe
3. Cotruţă Romina Mihaela
(studentă, ciclul II – master, Facultatea de Ştiinţe Economice)
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