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STRATEGIA DE CERCETARE STIINTIFICA A DEPARTAMENTULUI DE  

STIINTE SOCIO-UMANE, TEOLOGIE, ARTE 
 

ÎN PERIOADA 2015-2019 
 

 Strategia de Cercetare, dezvoltare a Departamentului de Ştiine Socio-umane, Teologie, Arte 
urmează îndeaproape Strategia de Cercetare, dezvoltare a Facultăţii de Litere, a cărei parte integrantă 
este. Prin această corelare se asigură coerenţa şi unitatea eforturilor, dar şi realizarea unor tematici 
interdisciplinare care răspund cerinţelor actuale ale cercetării naţionale şi internaţionale.  

Strategiile departamentului, respectiv ale facultăţii sunt construite astfel încât să răspundă 
unor cerinţe ale societăţii referitor la dezvoltarea tehnologică, inovare, progres şi coeziune.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă de bază a activităţii academice 
desfăşurată de către cadrele didactice ale Departamentului de Stiinţe Socio-umane, Teologie, Arte. 

În cadrul Departamentului de Ştiinţe Socio-umane, Teologie, Arte activităţile efective de 
cercetare sunt desfăşurate de către cadrele didactice, masteranzi şi studenţi în cadrul centrelor de 
cercetare aferente specializărilor cuprinse în departament, în laboratoarele proprii, prin activităţi 
aferente unor contracte de cercetare finanţate, dar şi în cadrul unor parteneriate instituţionalizate, atât 
cu mediul academic (alte universităţi şi institute de cercetare), cât şi cu firme private, pentru temele 
de cercetare aplicativă. 

 
Priorităţi şi obiective strategice ale Departamentului de Ştiinţe Socio-umane, Teologie, 

Arte 
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în Departamentul de Ştiinţe Socio-umane, 

Teologie, Arte include: 


 Cercetare fundamentală  

 Cercetare aplicativă  

 Consultanţă, asistenţă, verificare de proiecte şi expertizare în domeniile: asistenţă socială, 
jurnalism, teologie, arte plastice 



 Diseminarea rezultatelor asigurate pe diferite căi: formare continuă şi postuniversitară, 
conferinţe, expoziţii, publicaţii originale.  

 
Obiectivele activităţii de cercetare ale Departamentului de Ştiinţe Socio-umane, Teologie, Arte 

sunt următoarele: 
 
  Creşterea performanţei activităţilor de cercetare ale departamentului prin câştigarea unui 
număr cât mai mare de granturi naţionale şi internaţionale. 

Creşterea numărului de publicaţii de înaltă valoare ştiinţifică şi cu vizibilitate naţională şi 
internaţională. 

Integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică în aria aplicativă şi valorificarea rezultatelor 
cercetării prin contracte cu mediul tehnic aplicativ.  

Integrarea şi formarea tinerilor cercetători, masteranzi, studenţi.  
Consolidarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cercetare a departamentului.  
Cooperarea cu instituţii academice ţi institute de cercetare în vederea utilizării în comun a 

bazei materiale pentru amplificarea posibilităţilor de realizare a unor temaci complexe.  
Focalizarea investiţiilor în care există potenţial de utilizare corespunzător.  
În perioada 2015-2019 dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi lărgirea bazei de 

utilizare a infrastructurii performante se va realiza cu precădere prin asocierea cu universităţi şi 
instituţii CDI din regiunea de Nord-Vest, dar şi din ţările învecinate, fiind într-o regiune 
apropiată de graniţe.  

Resursele financiare rezultate din activităţile de cercetare contractuală vor fi direcţionate 
spre modernizarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor, spre înfiinţarea unor laboratoare noi, 
pentru asigurarea mobilităţii cadrelor didactice.  

Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de cercetare se va realiza prin atragere de 
fonduri de la bugetul de stat, prin programele de finanţare europeană, de la societăţi cu capital de 
stat şi privat.  

Participarea membrilor departamentului la reţele de cercetare în cadrul unor parteneriate, 
poli de cercetare şi competitivitate pentru valorificarea maximă a rezultatelor ştiinţifice şi 
creşterea vizibilităţii departamentului, cu efect benefic asupra prestigiului facultăţii şi 
universităţii.  

Pentru atingerea acestor obiective, prin strategia de dezvoltarea a activităţii ştiinţifice, 
Departamentul de Ştiinţe Socio-umane, Teologie, Arte îşi propune iniţierea şi integrarea în reţele 
internaţionale, promovarea excelenţei în cercetare, susţinerea membrilor şi colectivelor care 
demonstrează că pot realiza o cercetare de excelenţă cu recunoaştere internaţională. 

În cadrul acestor colective sunt permanent antrenaţi tineri cercetători şi masteranzi care 
dovedesc interes pentru cercetarea ştiinţifică şi preocupare pentru o pregătire corespunzătoare şi 
o dezvoltarea a capacităţii de a realiza cercetări la standarde înalte. 

Pentru perioada 2015 – 2019 se va urmări participarea la proiecte de colaborare 
internaţională finanţate prin programe internaţionale, dar şi prin cooperări iniţiate la nivelul 
comunităţii academice naţionale şi internaţionale.  



Extinderea cooperării internaţionale în programe şi proiecte, inclusiv prin reprezentarea 
universităţii prin experţii săi în instituţii şi organisme reprezentative CDI la nivel european şi 
naţional.  

O componentă importantă a cercetării în Departamentul de Ştiinţe Socio-umane, 
Teologie, Arte o reprezintă cercetarea fundamentală, necesară dezvoltării profesionale a resursei 
umane de înaltă calificare. 

O importanţă semnificativă se acordă interdisciplinarităţii între compartimentele socio-
umane, teologie şi arte, în scopul dezvoltării şi amplificării tematicii, posibiltăţilor de cercetare, 
precum şi depăşirea unor limite convenţionale spre noi deschideri.  

În această perspectivă se susţin cercetări complexe în domenii de frontieră, atât cu 
membrii din cadrul departamentului, cu cercetători din cadrul facultăţii şi al universităţii, dar şi 
din mediul academic naţional şi internaţional.  

Participarea la activităţile societăţilor ştiinţifice internaţionale este de cea mai mare 
importanţă din punctul de vedere al integrării în lumea ştiinţifică, al informării şi al afirmării 
contribuţiei la patrimoniul ştiinţific internaţional. 

 
Atingerea obiectivelor din sectorul de dezvoltare a cercetării vizează următoarele 
acţiuni: 

  
Integrarea în programe de cercetare europeană astfel încât să crească standardul cercetării 

proprii.  

Publicarea rezultatelor în reviste cu factor de impact cât mai mare.  

Participarea la competiţii de alocare a fondurilor de cercetare ştiinţifică pe baza unor 
criterii de competitivitate, avându-se în vedere programele PNCDI, FP 7, INTERREG, CEEPUS, 
ERANET etc.  

Încurajarea şi stimularea activităţilor de cercetare aplicativă prin proiecte şi consultanţă 
acordate mediului economic, social regional şi /sau naţional (se au în vedere contracte cu agenţi 
economici, instituţii descentralizate, ONG-uri prin dezvoltarea unor proiecte structurale de 
dezvoltare regională.  

Cooptarea unor tineri cercetători în cadrul colectivelor de cercetare, a proiectelor de 
cercetare ştiinţifică, a contractelor cu mediul economic astfel încât să fie cointeresaţi moral şi 
financiar pentru dezvoltarea lor profesională şi contribuirea la ridicarea nivelului calitativ al 
cercetării ştiinţifice.  

Identificarea şi recrutarea acelor tineri care dovedesc aptitudini şi interes pentru 
cercetarea ştiinţifică  

 
 
 
 

 



Centrele de cercetare – responsabili –teme de cercetare 
 

Pentru specializarea Filosofie 
 
Denumirea centrului: Filosofie epistemică  
Coord. Prof. Univ. Dr. Dunca Petru 
Membri: Conf. Univ. Dr. Dunca Daniela 
 Lect. Univ. Dr. Ioan Claudiu Farcaş 
 Lect. Univ. Dr. Andrei Alexandru Achim 
 Lect. Univ. Dr. Vasile Cătălin Bobb 
 
Teme de cercetare: 

 Evoluţii şi provocări în abordarea filosofică a inteligenţei artificiale 

 Rolul asumat al intelectualului în postmodernitatea recentă. Condiţii de 
posibilitate ale  modului anabazic. 

 Filosofia raţionalistă românească interbelică 

 Lucian Blaga şi filosofia contemporană 

 Scepticismul şi filosofia limbajului 

 Filosofia războiului şi simularea conflictelor 

 
Pentru specializarea Jurnalism 

  

Denumirea centrului:  Ştiinţe ale comunicării  

Coord. Conf. Univ. Dr. Dunca Daniela 

Membrii: Lect. Univ. Dr. Ioan Claudiu Farcaş 
 Lect. Univ. Dr. Andrei Alexandru Achim 

Conf. Univ. Dr. Dinu Gheorghe 
Asist. Univ. Dr. Ana-Daniela Farcaş 

 
Teme de cercetare: 

 Negocierea şi medierea conflictelor 

 Drept constituţional şi instituţii politice 

 Intelligenţa şi decizia politică: conexiunile lumii informaţiilor secrete cu cea 
politică 

 Cogniţii sociale şi emoţiile morale şi rolul lor în generarea comportamentelor  
sociale 

 Semiotica limbajului cinematografic 

 Comunicarea în leadership – eficienţă şi principii 

 Imaginarul romantic-comunicare şi semnificare 

 Paradigme ale expresivităţii în lirica populară nerituală din Maramureş 



 
Pentru specializarea Asistenţă Socială 
  

1. Denumirea centrului: Cercetare şi formare privind incluziunea socială a grupurilor 
vulnerabile 

Coord. Lect. Univ. Dr. Călauz Adriana 
Membrii: Conf. Univ. Dr. Gheorghe Mihai Bîrlea 

 Lect. Univ. Dr. Ioan Ştefan Tohătan 
 Lect. Univ. Dr. Marius Nechita 
 
Teme de cercetare: 

 Consiliere şi orientare profesională -  drumul către succesul profesional 

 Imbătrânirea activă 

 Probaţiune şi reintegrare socială 

 Facilitarea inserţiei sociale a persoanelor cu vulnerabilitate 
 

2. Denumirea centrului: Cercetare privind violenta domestică  
Coord. Lect. Univ. Dr. Tohatan Ioan Ştefan 
Membrii: Lect. Univ. Dr. Adriana Călăuz 

Conf. Univ. Dr. Gheorghe Mihai Bîrlea 
 Lect. Univ. Dr. Ioan Ştefan Tohătan 
 Lect. Univ. Dr. Marius Nechita 
 
Teme de cercetare: 

 Audit social 

 Consiliere spirituală 

 Agresivitatea scolară 

 Programe tematice de evaluare a grupurilor ţintă vizate de acţiunea de 
conştientizare 

 
Pentru specializările Teologice:  
 

1. Denumirea centrului: Religie şi cultură 
Coord. Conf. Univ. Dr. Pomian Ştefan 
Membrii: Conf. Univ. Dr. Paul Adrian Gheorghe 

Conf. Univ. Dr. Mircea Manu 
Lect. Univ. Dr. Valerian Marian 

 Lect. Univ. Dr. Teofil Ovidiu Stan 
Lect. Univ. Dr. Dorinel dani 

 Lect. Univ. Dr. Vasile Borca 
Lect. Univ. Dr.Eusebiu Borca 



Teme de cercetare: 

 Biserica creştină şi globalizarea 

 Doctrine şi propovăduire 
 Religie şi cultură 
 Secularizare şi sacralizare 

 
2. Denumirea centrului: Biserică şi societate  

Ccoord. Conf. Univ. Dr. Paul Adrian Gheorghe 
Membrii: Conf. Univ. Dr. Ştefan Pomian 
Lect. Univ. Dr. Dorinel dani 

 Lect. Univ. Dr. Vasile Borca 
Lect. Univ. Dr. Teofil Ovidiu Stan 
Lect. Univ. Dr. Valerian Marian 
Lect. Univ. Dr. Ioan Timbuş 
Lect. Univ. Dr.Eusebiu Borca 

 
Teme de cercetare: 

 Virtuţii morale propovăduite de Biserica creştină 

 Biserică şi societate 

 Liturghisire şi pastoraţie 

 Studii biblice 
 
Pentru specializarea Arte Plastice:  
 
Denumirea centrului de cercetare: Valori plastice şi reflexive ale imaginii ȋn pictura contemporană 
Coord. Prof. Univ. Dr. Suciu Nicolae 
Membrii: Conf. Univ. Dr. Adrian Chira 
 Conf. Univ. Dr. Bertalan Covacs 
 Lect. Univ. Dr. Ioan Angel Negrean 
 Asist. Univ. Dr. Greti Adrienne Papiu 
 
Teme de cercetare: 

 Structuri tipologice şi modele estetice în pictura de peisaj. De la plein-air la 
transavangardă.  

 Modele estetice în tipologia peisagisticii de la Baia Mare.  

 Noua colonie internaţională de pictură în Centrul Artistic Baia Mare. Perioada 1993- 
2002.  

 Peisajul în pictura „Şcolilor Naţionale” din Europa Centrală şi de Răsărit: Modelul 
„Coloniei de la Barbizon” şi difuzarea acestuia în culturile naţionale europene (Baia 
Mare şi Balcic). 



 Permanenţele şi transformările teritoriului. Valori culturale şi patrimoniale ale peisajului 
contemporan. 

 Argumente în sprijinul actualităţii “Poeticii vizuale” a peisajului în practica creativă 
actuală. 

 Morfologia elementelor de limbaj plastic în peisajul fantastic. 

 Tehnici de transpunere şi reconstrucţie vizuală a mediului urban. Ambianţa vizuală 
specifică şi unitară în consens cu tradiţiile locului.  

 Relaţia omului cu peisajul contemporan. 

 Evoluţia reprezentării spaţiului în pictură. 

 Demersul compoziţional în Centrul Artistic Baia Mare. 

 Lucrarea de pictură: Simultaneitatea ca spaţiu real şi imaginar. 

 Caracterul arbitrar la spaţiului în pictură. 

 Fotografia şi mondializarea. Evoluţia reprezentării fotografice în arta modernă şi 
contemporană. 

 Valori plastice şi reflexive ale imaginii fotografice contemporane. 

 Internetul şi Arta contemporană.  

 Univers semantic în fotografia modernă şi contemporană.  

 Permanenţele şi transformările teritoriului. Valori culturale şi patrimoniale ale peisajului 
contemporan. 

 Modalităţi personalizate de experimentare practică şi exprimare în formule 
conplementare (fotografia pigmentară alb-negru şi color). 

 Tehnici de transpunere şi reconstrucţie vizuală a mediului urban. Ambianţa vizuală 
specifică şi unitară în consens cu tradiţiile locului.  

 Relaţia omului cu peisajul contemporan.  

 Conceptul compoziţional. Repere ale structurii şi esteticii mediului fotografic 
contemporan. 

 Aspecte ale Temporalităţii prezente în discursul fotografic contemporan.  

 Structuri morfologice şi tipologii semantice în fotografia modernă şi contemporană. 

 Valori semantice ale Temporalităţii regăsite în peisajul citadin băimărean. 

 Argumente în sprijinul actualităţii “Poeticii vizuale” a peisajului în practica creativă 
actuală.  



 Permanenţele şi transformările teritoriului. Valori culturale şi patrimoniale ale peisajului 
contemporan. 

 Tehnici de transpunere şi reconstrucţie vizuală a mediului urban. Ambianţa vizuală 
specifică şi unitară în consens cu tradiţiile locului.  

 Relaţia omului cu peisajul contemporan. 

 Modele estetice în tipologia peisagisticii de la Baia Mare. 

 Argumente în sprijinul actualităţii “Poeticii vizuale” a peisajului în practica creativă 
actuală. 

 Permanenţele şi transformările teritoriului. Valori culturale şi patrimoniale ale peisajului 
contemporan. 

 Tehnici de transpunere şi reconstrucţie vizuală a mediului urban. Ambianţa vizuală 
specifică şi unitară în consens cu tradiţiile locului.  

 Relaţia omului cu peisajul contemporan. 
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Director de departament 
 
Conf. univ. Dr. Ştefan POMIAN 


