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În cadrul UniversităŃii Creştine „Dimitrie Cantemir”, activitatea de
cercetare ştiinŃifică universitară este centrată atât pe activităŃi
interdisciplinare, de interdependenŃa dintre mediul universitar şi cel de
afaceri.
În actualul context al globalizării, când România a devenit membru cu
drepturi depline al Uniunii Europene, învăŃământul universitar românesc
şi-a lărgit limitele spaŃiale şi temporale, devenind tot mai dinamic.
În competiŃia internă şi internaŃională la care este supus în prezent
mediul universitar, realitatea s-a reconfigurat în raport cu necesităŃile
umane aflate sub presiunea unei crize economico-financiare fără
precedent.
Ca urmare este imperativă trecerea la managementul strategic în care
o componentă esenŃială a acestuia trebuie să fie căutarea insolitului şi a
aventurii intelectuale spre teritorii imaginare, cu alte cuvinte, INOVAREA.
În felul acesta, se realizează trecerea de la practicile scolastice, însoŃite şi
de o doză permisibilă de inocenŃă în abordarea realităŃii, la metodele
moderne în care procesul de instrucŃie este puternic marcat de trăiri
integrale, de un alt tip de gândire unde ideologia esteticului şi poetica
„lucrului bine făcut” nu sunt dominate de interese meschine, de
manifestări formale, imorale şi iresponsabile.
Managementul strategic aplicat activităŃii de cercetare ştiinŃifică
trebuie să se axeze pe observaŃie şi imaginaŃie ca principali factori
generatori de INOVARE.
Actul de creaŃie devine pentru cel care-l înfăptuieşte o permanentă
încercare de a se regăsi în realităŃile mediului în care trăieşte. Actul de
creaŃie este expresia unei manifestări divine.
Un management strategic trebuie să-i asigure UniversităŃii un avantaj
competitiv care să permită acel demers intelectual capabil să producă
cunoaştere şi progres. De aceea, Centrul de Cercetări Studii şi AplicaŃii
FINANłE – BĂNCI îşi propune să-şi orienteze preocupările în direcŃii

acŃionale din care să nu lipsească alianŃele strategice cu alte instituŃii de
învăŃământ superior valoroase, firme private cu specialişti din cadrul unor
organizaŃii profesionale de interes naŃional şi internaŃional cu alte
personalităŃi din domeniul finanŃelor.
Principalii actori implicaŃi în procesul de cercetare universitară sunt
cadrele didactice universitare care realizează studii individuale şi de grup,
de complexitate mai mică sau mai mare, care se circumscriu domeniilor de
specializare ale celor două catedre: FinanŃe şi Bănci.
Pentru a evita managementul de tip „laisser faire”, în care
activitatea de cercetare universitară este lăsată la aprecierea cadrelor
didactice universitare, fapt pentru care rolul acestui tip de management
se reduce la centralizarea şi raportarea rezultatelor, trebuie introdus un
alt stil de activitate, un alt management care să favorizeze creşterea
performanŃelor cercetării ştiinŃifice la nivelul FacultăŃii şi implicit la
nivelul UniversităŃii.
Trebuie creată o legătură sistemică între învăŃământul superior,
cercetarea ştiinŃifică (inclusiv cea universitară) după modelul celor mai
multe dintre Ńările avansate. Folosirea mai eficientă, în facultăŃi, ar scoate
învăŃământul superior din ceaŃa în care se află şi l-ar aduce „cu picioarele
pe pământ” apropiindu-l de economia reală, de industriile produsului cu
valoare adăugată, adică ale produselor, tehnologiilor şi serviciilor
inteligente spre care cadrele didactice universitare, dar şi studenŃii vor fi
obligaŃi să se orienteze.
Principalele preocupări ale Centrului de Cercetări Studii şi AplicaŃii
FINANłE – BĂNCI (CCSAFB) trebuie să vizeze în principal următoarele:
• Elaborarea de cursuri şi manuale, aduse la zi, necesare desfăşurării
procesului de învăŃământ (instrucŃie) din cadrul FacultăŃii FinanŃe Bănci şi
Contabilitate (FBC).
• Organizarea de manifestări ştiinŃifice anuale ale cadrelor didactice
universitare, cu participare naŃională şi intelectuală.
• Editarea comunicărilor, studiilor şi aplicaŃiilor (ca unic autor sau în
colaborare) ale cadrelor didactice universitare şi studenŃilor.
• Atragerea în număr cât mai mare a cadrelor didactice universitare în
activitatea de publicistică în reviste de specialitate recunoscute la nivel
naŃional şi internaŃional.
• Realizarea de protocoale de colaborare cu entităŃi economice,
financiare, bancare etc. în vederea realizării de proiecte care vizează
dezvoltarea locală şi regională, inclusiv proiecte de cercetare-dezvoltareinovare (C-D-I).
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• Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice
universitare, doctoranzi, masteranzi şi studenŃi în propuneri de proiecte şi
realizarea de granturi pe bază de contracte de cercetare.
• Participarea cadrelor didactice universitare din FBC şi la alte
manifestări ştiinŃifice interne şi internaŃionale pentru promovarea unei
imagini favorabile a FBC şi implicit a UCDC.
• Organizarea de întâlniri a cadrelor didactice universitare şi
studenŃilor din FBC cu specialişti din InstituŃiile Publice Centrale şi Locale,
din institutele de cercetare ale Academiei Române, Academiei Oamenilor
de ŞtiinŃă din România – SecŃia ŞtiinŃe Tehnice – Grupa de Inventică şi
SecŃia ŞtiinŃe Economice, Institute NaŃionale de Cercetare – Dezvoltare,
AgenŃi economice (Bănci, firme de asigurări etc.) ş.a.
• Intensificarea activităŃilor de îndrumare şi sprijin a doctoranzilor
din cadrul FBC.
• Dezvoltarea acŃiunilor de perfecŃionare continuă a pregătirii
profesionale a tinerilor cadre didactice universitare în domenii de impact
şi de larg interes (psiho-pedagogie, informatică, experŃi şi evaluatori de
mediu, inspectori de conformare pentru mediu, manageri de inovare etc.)
• Creşterea numărului specialiştilor şi personalităŃilor care participă la
diverse manifestări cu studenŃii FBC.
• Angrenarea într-o proporŃie cât mai mare a studenŃilor în activitatea
de cercetare.
• Realizarea unor parteneriate privind cercetarea ştiinŃifică cu
universităŃi, institute de cercetare, firme din Ńară şi din străinătate.
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