
 
 

PLAN DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

 

2021 - 2025 

Planul de Cercetare Științifică 2021 - 2025 este stabilit pornind de la Strategia privind 

Cercetarea Științifică la nivelul Departamentului de Formare Psihopedagogică (DFP) pentru 

perioada 2021–2025, fiind principalul instrument de implementare a obiectivelor strategice 

privind cercetarea pentru programele de formare psihopedagogice.  

Planul de cercetare știinţifică din anul 2021 este adoptat de Consiliul Departamentului de 

Formare Psihopedagogică (DFP) şi modalităţile de valorificare a cercetării. 

Obiectivul principal privind cercetarea științifică a Departamentului de Formare 

Psihopedagogică (DFP) în perioada 2021 - 2022 constă în menținerea și consolidarea 

prestigiului rezultatelor științifice ale cadrelor didactice care activează în cadrul programelor 

de formare psihopedagogie (PFP) din cadrul DFP Universității Ecologice din București, la 

nivel național şi internaţional. 

Obiectivele specifice privind cercetarea științifică pentru anul 2021 – 2022 urmăresc: 

O1. Creşterea nivelului de recunoaştere şi vizibilitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice 

Departamentului de Formare Psihopedagogică (DFP), prin participarea la conferinţe ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale recunoscute; 

O2. Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate din fonduri proprii ale UEB, prin 

granturi şi contracte de cercetare şi prin accesarea fondurilor europene de finanţare a cercetării 

ştiinţifice a DFP; 

O3. Elaborarea și publicarea în reviste științifice de specialitate de prestigiu  sau în baze de 

date internaționale a lucrărilor științifice rezultate din proiectele de cercetare finanţate din 

fondurile universității, prin granturi şi contracte de cercetare; 

O4. Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru toate cadrele didactice ale DFP; 

O5. Creşterea contribuţiei personalului didactic al Departamentului de Formare 

Psihopedagogică (DFP) la dezvoltarea cercetării ştiinţifice la nivel național; 

O6. Angrenarea unui număr cât mai mare de studenți în activitățile de cercetare ale 

Departamentului de Formare Psihopedagogică (DFP); 

O7. Sprijinirea cadrelor didactice (în mod special a celor tinere) pentru a deveni membri în 

asociaţiilor ştiinţifice din domeniul științelor educației din ţară (Asociații de Pedagogie) şi 

internaţionale (Asociația Mondială de Științe ale Educației AMSE – WAER). 

O8. Realizarea unei legături directe între învăţământ şi cercetarea științifică din domeniul 

educației din mediul privat, promovarea învăţării prin cercetare, îmbinarea cercetării de vârf 

cu învăţământul la nivel de excelenţă, inclusiv în organizarea activităţii de cercetare, prin 

constituirea de colective de cercetare. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfaşoară la următoarele niveluri:  

- cercetare fundamentală;  

- cercetare aplicativă;  

- analiza descriptivă şi predictivă a datelor. 



Mecanismele de monitorizare a activității de cercetare prevăzute în Planul de Cercetare 

Științifică în anul universitar 2021 - 2022, precum și de evaluare a activităților specifice la 

nivelul departamentului sunt următoarele: 

- 2 rapoarte semestriale privind activitatea de cercetare științifică la nivelul 

programelor de formare psihopedagogică la licență în cadrul Departamentului; 

- Un raport anual privind cercetarea științifică, elaborat la nivelul DFP. 



 

 

Activități de cercetare științifică prevăzute pentru anul 2021 - 2025 

 

 Denumirea activității 

de cercetare DFP 

(program Nivelul I 

licenţă) 

Tip 

finanțare 

Echipă cercetare 

Cadre didactice 

DFP 

Echipă 

studenți 

Rezultate 

aşteptate/link 

1 
 

Creativitate Curriculum 

si Pedagogie Tendinte 

si Perspective  

UEB Conf.univ.dr. 

Adela Fekete 

Conf. univ. dr. 

Florina Neder   

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

2 
Învățământul superior 

ecologic –  Regândirea 

ecositemului prin 

mediere, prin sport, arta 

muzicală și prin 

comunicare 

 

UEB  Conf. univ. dr. 

Adela Fekete;  

Lect. univ. dr. 

Suzana Cocioabă, 

Adrian Prisăcaru, 

Conf. univ.dr. 

Marius Ulăreanu 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

3 Abordări praxiologice 

în managementul  

și reforma 

educațională actuală -  

Învățământul superior 

și introducerea de 

programe de „work-

based learning” în 

context național   

UEB / Conf. univ. dr. 

Adela Fekete 

Lect. univ. dr. 

Adrian Prisăcaru 

Lect. univ. dr. 

Maricel Popescu 

 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 



 Denumirea activității 

de cercetare DFP 

(program Nivelul I 

licenţă) 

Tip 

finanțare 

Echipă cercetare 

Cadre didactice 

DFP 

Echipă 

studenți 

Rezultate 

aşteptate/link 

naţionale. 

4 Modalități de 

dezvoltare a 

competențelor 

cognitive și socio-

emoționale de la vârsta 

preșcolară până la 

maturitate  

UEB Conf. Univ. Dr. 

Florina Neder 

Lect. Univ. Dr. 

Adrian Prisăcaru 

Lect. univ. dr. 

Maricel Popescu 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

 Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

5 
Noi direcții de 

evaluare în 

învățământul 

preuniversitar și 

superior (plan de 

învățământ / programe 

școlare alternative / 

auxiliare curriculare 

etc) și elaborarea unor 

propuneri de 

optimizare. 

 Lect. univ. dr. 

Simona Vlădica, 

Lect. univ. dr. 

Simona Glăveanu, 

Lect. univ. dr. 

Maricel Popescu 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

Ghidul  

6 Identitatea vs. 

interculturalitatea 

educațională – 

Traiectorii de învățare 

și educație. Integrare și 

instruire pentru 

populația migrantă. 

UEB Conf. univ. dr. 

Adela FEKETE 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

Ghidul 

Comunității 



 Denumirea activității 

de cercetare DFP 

(program Nivelul I 

licenţă) 

Tip 

finanțare 

Echipă cercetare 

Cadre didactice 

DFP 

Echipă 

studenți 

Rezultate 

aşteptate/link 

Școlare 

interculturale 

7 Tehnologi de învățare 

în medii digitale: 

Utilizarea 

echipamentului 

Realitatea Virtuală în 

tratamentul PTSD.  

 

Predarea, învățarea și 

didactica subiectului 

educat în mediul on-

line 

 

Gestionarea stresului 

generat de pandemia 

Covid-19 la 

adolescenți. 

Caracteristicile 

asigurării intervenției 

psihologice specializate 

prin prisma Platformei 

de Telepsihologie  

 Conf. univ. dr. 

Janina Mihăilă 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

 

8 Perfecţionarea ariei 

curriculare Educaţie 

fizică şi Sport în 

învăţământul preşcolar, 

primar, gimnazial , 

liceal şi universitar 

 

 Conf. univ. dr. 

Florina Neder 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

 

9 Parteneriatul școală – 

familie – comunitate  

 Conf. univ. dr. 

Adela Fekete, 

Lect. univ. dr. 

Suzana Cocioabă 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Studii 

individuale şi de 

echipă, articole şi 

lucrări publicate 

în reviste 

indexate ISI 

Thomson sau 

indexate în baze 



 Denumirea activității 

de cercetare DFP 

(program Nivelul I 

licenţă) 

Tip 

finanțare 

Echipă cercetare 

Cadre didactice 

DFP 

Echipă 

studenți 

Rezultate 

aşteptate/link 

de date 

internaţionale 

(BDI), conferinţe 

internaţionale şi 

naţionale. 

 

 

10 

Editarea de publicaţii 

proprii (studii, rapoarte 

de cercetare, jurnale, 

reviste etc.). 

 Conf. univ. dr. 

Adela Fekete, 

Lect. univ. dr. 

Adrian Prisăcaru  

 

 
Organizarea de 

conferinţe, 

întâlniri, 

simpozioane, 

seminarii şi 

dezbateri, cursuri 

la care vor 

participa 

cercetători şi 

specialişti din 

ţară şi străinătate 

în vederea 

diseminării 

rezultatelor 

cercetării sau a 

articulării unor 

proiecte 

relevante de 

cercetare 

Colaborări între 

cercetătorii din 

domeniul 

educațional din 

România și 

străinătate. 

11. Organizarea Sesiunii de 

Comunicări Stiinţifice a 

studenților  Noi direcții 

de evaluare în 

învățământul 

preuniversitar și 

superior 

 Conf. univ. dr. 

Adela Fekete 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Revista DFP 

12 Elaborarea unui ghid 

de bune practici  

Elaborarea unui ghid 

de bune practici 

privind activitățile 

educative non-formale 

UEB Conf. univ. dr. 

Adela Fekete 

Lector univ. dr. 

Adrian Prisăcaru 

Cursanți la 

PFP ai 

DFP 

Ghid și volum cu 

ISBN 



 

 

           Responsabil cu 

activitatea de cercetare ştiinţifică, 

Director DFP 

Conf. univ. dr. Adela FEKETE 

 
 


