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Planul de cercetare științifică la nivelul Departamentului de Economie pe anul 

universitar 2019-2020 

 

 

Introducere 

Activitatea de cercetare științifică la Departamentului de Economie al Universității Creștine 

Partium din Oradea se desfășoară în conformitate cu Carta Universității și Strategia de 

Cercetare Științifică aprobate de Senatul Universității, unde este subliniat că misiunea şi 

obiectivele Universității Creștine Partium sunt atât de natură didactică cât și de cercetare 

științifică. Calitatea academică a ofertei educaționale universitare și postuniversitare oferite de 

Departamentul de Economie in domeniile management, administrarea afacerilor și finanțe 

depinde de performanța activității de cercetare științifică al cadrelor didactice.  

Activitatea de cercetare științifică a Departamentului de Economie se desfășoară pe baza 

următoarelor obiective strategice:  

- creșterea calității și relevanței cercetării științifice specific domeniilor educaționale 

economice oferite; 

- amplificarea participării Departamentului de Economie în spațiul cercetării regionale, 

naționale și internaționale pentru atragerea de fonduri suplimentare finanțării cercetării 

științifice;   

- creșterea vizibilității internaționale a activității de cercetare științifică desfășurată în 

cadrul Departamentului prin publicații apărute în reviste de prestigiu cu factor de impact 

(ISI Web of Science) și indexate in baze de date internaționale agreate în domeniul 

științelor economice și administrarea afacerilor 

 

Planul de cercetare științifică în perioada octombrie 2019 și septembrie 2020 descrie cadrul de 

organizare administrativă ale activităților de cercetare, și măsurile specifice preconizate 

pentru înfăptuirea acestuia pentru atingerea obiectivelor cercetării științifice ale 

Departamentului de Economie..  

 

Organizarea și derularea activităților de cercetare științifică  

Activitatea de cercetare științifică la Departamentul de Economie se desfășoară în ateliere de 

cercetare și individual, precum și instituțiile de cercetare Institutului de Cercetări Teritoriale 

Partium și Centrul de Cercetări Economice Partium. 
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Planul operațional al cercetării științifice a Departamentului conține următoarele activități de 

cercetare științifică: 

1. Participare cadrelor didactice universitare la proiecte de cercetare finanțate prin burse 

și proiecte finanțate pe plan intern; 

- participarea cadrelor didactice la concursurile organizate pentru proiecte de 

cercetare anunțate de Institutul Programelor de Cercetare, Consiliul 

Național al Cercetării Științifice, Comisia Europeană (H2020) și diferite 

fundații; 

- formarea unor ateliere de cercetare pe temele strategice ale 

Departamentului: 

1. Analiza volatilității cursului de schimb în țările Europei Centrale și 

de Est, efectele introducerii euro asupra volatilității cursului de 

schimb în aceste țări 

2. Experiență în reducerea decalajului fiscal în țările Europei 

Centrale și de Est și studierea exactității măsurătorilor în România 

3. Analiza comparativă a performanței financiar-economice a 

întreprinderilor care operează în județele de frontieră român-maghiar 

4. Studierea caracteristicilor pieței muncii în regiunea Partium 

 

2. Participarea cadrelor didactice și prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii la 

conferințe locale, naționale și internaționale; 

- Management International Conference Managing Geostrategic, Ljubljana, 

Slovenia www.mic.fm-kp.si 

- European Finance Association 47th Anual Meeting, Helsinki, Finland: 

http://efa2020.efa-meetings.org 

- 8th International Agriculture and Food Conference; 

https://www.sciencebg.net/en/conferences/agriculture-and-food/ 

- VIIth Multidisciplinary scientific Conference- Social Sciences &Arts 2020 

https://www.sgemsocial.org/ 

3. Organizarea unor manifestări științifice naționale și internaționale anuale – conferințe, 

simpozioane, colocvii, seminarii, inclusiv concursuri studențești  

- Conferința Zilei Cercetării din Partium organizat de Universitatea Creștină 

Partium din Oradea; 

- Conferința Internațională Economic History and Political Economy 

organizat de Universitatea Creștină Partium din Oradea; 

- Conferința Internațională International Finance Conference- 

Macroeconomic Convergence and Corporate Performance organizat de 

Universitatea Creștină Partium din Oradea; 

http://8962.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=8962&urlid=17&mailid=24&subid=42244&noutm=0
http://efa2020.efa-meetings.org/
https://www.sciencebg.net/en/conferences/agriculture-and-food/
https://www.sgemsocial.org/
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- Conferința Internațională International Tourism and Hospitality 

Conference on Global Economic Development Trends and Local 

Opportunities of Tourism organizat de Universitatea Creștină Partium din 

Oradea; 

- Conferința Internațională Partium International Conference on 

Management organizat de Universitatea Creștină Partium din Oradea; 

- Concursului Studențesc Anual Local;   

4. Publicarea rezultatelor cercetărilor științifice în volume științifice și în reviste de 

specialitate; 

5. Stimularea participării studenților în activități de cercetare științifică și prezentarea 

rezultatelor obținute la concursuri studențești de cercetare; 

- sprijinirea studenților calificați pentru participarea la concursul științific al 

studenților Conferința Științifică a Studenților din Ungaria 

- încurajarea și susținerea profesională a studenților pentru participarea la 

Conferința Științifică a Studenților din Universitatea Creștină Partium 

- includerea studenților în proiecte de cercetare științifică 

6. Diseminarea și mediatizarea rezultatelor științifice prezentate la conferințe și publicate 

în volume și reviste de specialitate pentru comunitatea interesată prin pagina de web a 

departamentului, ziare și platformele de socializare; 

- înființarea unui blog pentru mediatizarea participărilor la conferințe 

internaționale și a studiilor publicate în reviste prestigioase prin 

- actualizarea performanțelor cercetării în rețelele profesionale de cercetare: 

Research Gate, REPec, Academia, Mendeley, etc.     

7. Îmbunătățirea aplicării și integrării rezultatelor cercetării în activitatea de predare; 

- Editarea de cursuri și suporturi de curs pentru disciplinele predate   

8. Evaluarea calității activității de cercetare științifică a cadrelor didactice din 

Departamentul de Economie pe anul 2019;  

 

Oradea, 18. noiembrie 2019. 

                                                               

        Lect. univ. dr. Veres Edit    Lect. univ. dr. Szabó Árpád 

  director departament        secretar științific 

 


