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Activitatea de cercetare a Institutului este desfăşurată de către cercetători
ştiinţifici specializaţi, individual şi/sau în cadrul unor echipe de cercetare din care pot să
facă parte, în funcţie de programul respectiv şi de proiectele din cadrul acestuia, cadre
didactice, masteranzi şi studenţi, (mai ales de la centrele din Universitate cu care
institutul respectiv colaborează în mod direct, dar nu numai), cu alte institute din cadrul
Universităţii, din afara acesteia, din ţară şi din străinătate, în funcţie de relaţiile de
colaborare şi de parteneriatele stabilite.
Pentru perioada 2014-2020, Institutul de Istorie și Studii Cantemiriene din cadrul
UCDC, înscriindu-se în îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor strategice şi
specifice ale UCDC, va elabora strategii şi obiective proprii de cercetare, astfel încât,
fiecare în domeniul său, în cadrul programelor şi proiectelor propuse, să realizeze:
- proiecte de cercetare ştiinţifică, teme şi activităţi de cercetare, repartizate pe
echipe şi cercetători, îndeosebi pe marile problematici ale dezvoltării politice, economice,
sociale și ale relaţiilor internaţionale;
- lucrări de cercetare semnificative, de analiză, concepte, teorii şi elemente
inovative care să genereze noi suporturi de cunoaştere, noi cogniţii;
- evaluări strategice ale realizărilor existente în domeniul de activitate al fiecăruia,
concretizate în documente, care vor fi publicate on-line şi diseminate în mod
corespunzător.
La finele fiecărui an universitar, institutul va realiza un document de evaluare
strategică a domeniului respectiv, în care se vor concepe şi prognozele necesare.
În ceea ce priveşte tematica de cercetare, fiecare cadru didactic sau cercetător are
libertatea de a alege tema de cercetare individuală sau de a se asocia cu parteneri din
UCDC sau din afara Universităţii, pentru a participa la cercetări de anvergură menite să
valorizeze competențele dobândite în activitatea de cercetare științifică.
De asemenea, este imperios necesară organizarea de manifestări științifice
internaționale și participarea la acestea pe baza unor criterii de selecție, de către colective

de specialiști recunoscuți național/internațional, ca experți de referință în domeniile lor de
cercetare. Activitatea proprie de cercetare ştiinţifică, desfășurată în cadrul institului de
cercetare, valorificată prin lucrări publicate sau proiecte realizate, reprezintă unul din
criteriile fundamentale de evaluare a calificării academice.
Studenții care doresc să desfășoare activitate de cercetare vor fi cooptați în cadrul
colectivelor de cercetare ale Institutului.

1. OBIECTIVE STRATEGICE
Pentru ca IISC să ajungă la nivelul standardelor europene sunt avute în vedere
următoarele:
- crearea unui mediu de cercetare performant și atractiv pentru specialiști, dar și
pentru tinerii cercetători, prin stimularea adecvată a acestora;
- promovarea excelenței în ceea ce privește rezultatele cercetării științifice și ale
inovării în domeniile de specialitate;
- stimularea competitivității în atragerea de fonduri naționale și internaționale;
- implicarea studenților și masteranzilor în activitatea de cercetare în scopul
dezvoltării și perfecționării deprinderilor acestora pentru cercetarea aprofundată pe
domenii de specializare;
- creşterea impactului social al activității de cercetare științifică prin identificarea
problemelor la nivelul societății și dezvoltarea de soluții eficiente care să genereze
politici publice și sociale adecvate la nivel local, regional și național în domeniul
educației, administrației etc.

2. OBIECTIVE SPECIFICE
În ceea ce privește obiectivele specifice ale Institutului amintim:
■ Modernizarea managementului cercetării științifice:
- coordonarea flexibilă și modernă a activității, pentru realizarea unor proiecte de
anvergură care să individualizeze institutul în sistemul educațional;
- elaborarea și actualizarea regulamentelor specifice activităţii de cercetare în
funcţie de legislaţia în vigoare şi de priorități.
■ Creşterea performanţei resurselor umane din activitatea de cercetare ştiinţifică:

- stimularea şi motivarea personalului de cercetare, pentru implicarea în realizarea
unor acțiuni de performanță în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă;
- crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor încă
din timpul studiilor prin diverse forme de premiere și recompensare; atragerea tinerilor cu
potențial creativ printr-o ofertă de cercetare accesibilă și cu aplicabilitate.
■ Dezvoltarea infrastructurii de cercetare:
- realizarea și implementarea în sistem informatic a unei Platforme de cercetare
online interne, care va prezenta în mod transparent produsele activității de cercetare
științifică: articole publicate, contracte, granturi, proiecte de cercetare, în scopul evaluării
rezultatelor cercetării științifice la nivel de institut;
- asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, prin accesul la bazele de
date internaționale și bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea materialelor
deținute;
- îmbunătățirea fondului de carte al bibliotecii în domeniul specialităților existente
și dotarea acesteia cu abonamente anuale la reviste de specialitate din țară și străinătate; continuarea procesului de indexare în bazele de date internaţionale recunoscute CNCS a
publicaţiilor ştiinţifice şi dezvoltarea capacităţilor de diseminare şi de cooperare în plan
academic.
■ Diversificarea relaţiilor de parteneriat cu mediul academic, la nivel naţional şi
internaţional:
- identificarea nișelor de cercetare care sunt în concordanță cu tendințele
internaționale, pe bază de studii, schimburi de experiență și proiecte comune cu instituții,
organizații cu renume pe plan internațional (Arhiva Leibniz în colaborare cu Academiile
europene; Fundamentele istorice ale Europei până la anul 1000);
- stimularea cooperării internaționale cu marile universități, prin rețele de
cercetare, care să asigure creșterea vizibilității rezultatelor cercetării institutului;
- promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea
de proiecte comune adresate mediului academic(Monumenta Romaniae Historica).
■ Perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare;
■ Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații și stimularea performanței
academic:

- susținerea cercetărilor în domeniile identificate, care s-au distins prin rezultate
recunoscute la nivel național și internațional;
- continuarea organizării şi dezvoltării unor manifestări ştiinţifice (conferinţe
naţionale şi internaţionale), prin care să se realizeze diseminarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice, având ca finalitate publicarea unor volume ale acestor manifestări, indexate în
baze de date internaționale, recunoscute CNCS;
- organizarea unor dezbateri/ seminarii/ workshopuri și conferințe care să ducă la
creşterea competitivităţii institutului pe plan naţional/internaţional.
■ Finanţarea cercetării:
- fonduri proprii ale UCDC (alocarea unui buget la nivelul UCDC pentru activități
de cercetare științifică);
- sponsorizări din partea mediului de afaceri și organizațiilor nonguvernamentale
pentru realizarea de lucrări de cercetare.
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