Masă rotundă / dezbatere
Proiecte comune de cercetare în educaţie la nivel naţional: idei,
iniţiative

Moderatori: prof.dr. Mușata Bocoș (UBB Cluj-Napoca) & c.p.II Magda Balica (ISE București)
Raportor: lect.dr. Firuța Tacea (FPSE-UB)
Durată: 1h si 30 minute (12.15-13.45)
Asumarea cooperării la diferite niveluri reprezintă o necesitate obiectivă în construirea unui nou stil,
modern, de existenţă şi activitate profesională. De aici rezultă noi misiuni, politici, strategii şi roluri ale
universităţii. De asemenea, în prezent, în Europa, agenţiile şi fundaţiile naţionale de cercetare au ca
priorităţi: armonizarea programelor naţionale de cercetare şi creşterea gradului de cooperare şi coordonare
a activităţilor de cercetare desfăşurate la nivel naţional şi regional.
În cadrul dezbaterii ne propunem, cu deosebire, identificarea de soluţii pentru afirmarea cercetării
colaborative şi pentru identificarea de posibile modalităţi de realizare a acesteia.
Obiective
 Evidenţierea importanţei ştiinţifice – teoretice şi practice a cercetării colaborative şi a proiectelor
comune, din perspective analitice multiple:
- promovarea cooperării ştiinţifice în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes
comun
- întărirea schimbului ştiinţific
- dezvoltarea de noi concepte, viziuni, strategii, politici, domenii strategice de cercetare
- intensificarea schimburilor de experienţă
- diversificarea şi dezvoltarea activităţilor de cercetare
- dezvoltarea şi rafinarea competenţelor de cercetare
- eficientizarea mobilităţii cercetătorilor şi a dezvoltării carierei
- facilitarea accesului la infrastructură de cercetare înalt dezvoltată
- conceperea de măsuri de facilitare a relaţiilor dintre structurile de cercetare, centrele de
inovare, polii de competitivitate
- stimularea competitivităţii în cercetarea realizată la nivel naţional şi realizarea de
cercetări competitive
- crearea unor autentice comunităţi de cercetare
Teme de dezbatere şi reflecţie
 Ce trebuie să avem în vedere pentru a derula cercetări care răspund nevoilor de cercetare ale
sistemului?
 În ce măsură cercetările răspund analizei de nevoi (sunt corelate cu acestea) realizate la diferite
niveluri, inclusiv tendinţelor macrosociale?
 În ce măsură rezultatele cercetării contribuie la identificarea unor noi nevoi?
 Cum ajungem la formularea de scopuri pertinente ale cercetării?
 Ce rol are anticiparea în propunerea de proiecte?
 În ce măsură prospectăm prin cercetările realizate?
 Cum putem asigura o strânsă colaborare între comunitatea de afaceri şi cea de cercetare?

