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PLAN OPERAŢIONAL 

privind creşterea performanţei activităţii de cercetare ştiinţifică  

pentru anul universitar 2018-2019 

 

 

 

I. OBIECTIVE GENERALE 

1. Creșterea performanței prin obţinerea unor rezultate de excelență, reflectate în creșterea 

numărului de articole în publicaţii indexate ISI/ BDI,  în domeniul filologiei, lingvisticii, limbilor 

moderne aplicate şi a formării specialiştilor din câmpul academic pentru cercetare ştiinţifică 

performantă 

2. Valorificarea rezultatelor cercetării prin comunicări ştiinţifice, articole, lucrări în colectiv 

de autori 

3. Antrenarea sistemului privat în cercetare prin: realizarea de proiecte în parteneriat cu firme 

CDI în vederea obţinerii fondurilor europene şi a încheierii contractelor cu firme private 

4. Creșterea capacității instituționale a Facultăţii, prin atragerea de fonduri pentru dezvoltarea 

infrastructurii de cercetare 

5. Extinderea parteneriatelor naţionale şi internaționale în programe și proiecte de cercetare 

în domeniul filologiei si al limbilor moderne aplicate, prin intermediul British Language Center 

şi Centrului „Fr. Schiller” 

6. Creşterea numărului de publicaţii ISI/BDI,  în cadrul Departamentului de Limbi 

Moderne. 

7. Dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare  

http://www.uvvg.ro/
http://www.uvvg.ro/


 

II. OBIECTIVE SPECIFICE 

 

OBIECTIV 1: DEZVOLTAREA  CENTRULUI „Friedrich Schiller”   

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

- Creşterea numărului de cărţi şi capitole în cărţi,  în  edituri  naţionale şi internaţionale 

acreditate domeniul limbilor moderne;  

- Colaborarea cu alte centre de profil din ţară şi străinătate (Centrul de lingvistică 

teoretică şi aplicată – Universitatea Bucureşti)  

- Organizarea de conferinţe şi simpozioane ştiinţifice în cadrul Centrului „Friedrich 

Schiller”.  

Responsabili: directorul Centrului, prof.univ.dr. Rodica Biriş 

Termen: 2015/2018 

 

OBIECTIV 2: CREȘTEREA NUMĂRULUI DE PUBLICAȚII ŞTIINŢIFICE ISI -BDI ÎN 

DOMENIUL LIMBILOR MODERNE APLICATE ŞI FILOLOGIEI 

 

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

- Încurajarea activităţii de cercetare şi publicare a cadrelor didactice ; 

- creşterea vizibilităţii internaţionale pentru revista Studii de Ştiinţă şi Cultură, cotarea ca 

revistă  ISI;  

- minim un articol publicat pe an în reviste cotate CNCS în categoriile B sau BDI pentru 

fiecare cadru didactic titular sau asociat; 

- publicarea unor monografii ştiinţifice şi dicţionare în domeniul lingivsticii la Editura 

Vasile Goldiş University Press 

Responsabili:  prof. univ. dr. Vanda Stan,  

Termen: Permanent 

 

 

OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A PARTICIPĂRII 

LA COMPETIȚIILE DE PROIECTE FINANȚATE PE PLAN NAȚIONAL ŞI 

EUROPEAN 

  



Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

- Realizarea şi depunerea de proiecte de cercetare finanţate de către CNCS;  

- Participarea la competiţii de proiecte finanţate din fonduri structurale ; 

Cuantificare obiectiv:  

- Număr de proiecte depuse; 

- Număr de proiecte câştigate; 

Responsabili: prof.univ.dr. Vanda Stan 

Termen: Permanent 

 

 

OBIECTIV 4: CREȘTEREA NUMĂRULUI DE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 

ORGANZATE DE DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE  

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

-Organizarea unor conferinţe pe teme de traductologie-interpretariat şi filologie 

(Conferinta „Translation versus Interpretation”, editia a treia); 

- Organizarea unor sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice, în parteneriat cu alte 

Universităţi din ţară şi din străinătate;  

- Organizarea conferinţei internaţionale Zilele Academice Arădene, mai 2017;  

- Participarea la conferinţele naţionale şi internaţionale cotate BDI sau ISI;  

Cuantificare obiectiv:  

- Număr conferinţe internaţionale; 

Responsabili: prof.univ.dr. Vanda Stan,  

Termen: Permanent 

 

 

OBIECTIV 5: STIMULAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ A 

STUDENȚILOR ŞI MASTERANZILOR  

Activități propuse pentru realizarea obiectivului: 

- Crearea unui program în vederea încurajării activităţii de cercetare ştiinţifică a 

studenţilor 

- Desfăşurarea de sesiuni de cercetare ştiinţifică pentru studenţi şi masteranzi (Zilele 

Academice Arădene, Şcoli de vară);  

- Organizarea unei mese rotunde de creaţie literară (Zilele Academice Arădene)  



Cuantificare obiectiv: 
 

• Elaborarea programului  

• Sesiuni studenţeşti în cadrul Zilelor Academice  

Responsabili: Preşedintele Consiliului Consultativ al  Studentilor; Reprezentantul în Senat a 

studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport 

Termen: Permanent 

 

Director Departament 

Prof. univ. dr. Vanda Stan 

 

 

 

 

 
 


