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UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI 
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE 
 
 

PLANUL OPERATIONAL 
privind activitatea de cercetare ştiinţifică în anul 2016 

 
 

 Prezentul plan al activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2016 al Facultăţii de 
Litere şi Ştiinţe are la bază planurile activităţii de cercetare ştiinţifică ale 
departamentelor componente ale facultăţii. 
 Principalele direcţii ale cercetării ştiinţifice pe anul 2016 din cadrul Facultăţii 
de Litere şi Ştiinţe sunt următoarele: 
 

1. Publicarea de minim 15 de cursuri, caiete de seminar sau de laborator, 
monografii, studii ştiinţifice. 

 
Termen 15.12.2016                                 Răspunde: Prodecan 
                                                                  Prof. univ. dr. Mihaela Suditu 
 
2. Publicarea de minim 5 articole în reviste de specialitate cotate I.S.I. şi 50 

articole în baze de date internaţionale (BDI) sau recunoscute C.N.C.S (pentru 
Domeniul Filologie). 

 
Termen 15.12.2016                                 Răspunde: Prodecan 
                                                                  Prof. univ. dr. Mihaela Suditu 
 
 
3. Participarea la cel puţin 12 de conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice. 
 
Termen 15.12.2016                                 Răspunde: Prodecan 
                                                                Conf. univ. dr. Mihaela Suditu 
 
4. Proiecte de cercetare ştiinţifică la nivel naţional 

4.1) Cel puţin 1 proiect în desfăşurare; termenele de realizare a etapelor sunt 
specifice fiecărui contract în parte şi sunt prezentate în planurile activităţii de 
cercetare ştiinţifică ale catedrelor. 
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4.2) Participarea la cel puţin 1 competiţie pentru obţinerea unor noi proiecte de 
cercetare în măsura în care membrii departamentelor mai pot participa la 
competiţii în condiţiile lipsei de finanţare pentru ştiinţele fundamentale. 

 
Termen 15.12.2016                                 Răspunde: Decan 
                                                                  Prof. univ. dr. Arleen Ionescu 
 
5. Introducerea de cǎtre cadrele didactice pe bazǎ de utilizator şi parolǎ a datelor 

privind activitatea de cercetare, conform modelului construit şi impus de 
CNCS sau conform modelului UPG Ploieşti. 

 
6. Organizarea, sub egida Facultǎţii de Litere şi Ştiinţe, a cel puţin o manifestare 

ştiinţificǎ pentru cadre didactice şi cel puţin o manifestare ştiinţificǎ pentru 
studenţi. 

 
Termen 15.12.2016                                 Răspunde: Prodecan 
                                                                Prof. univ. dr. Mihaela Suditu 
 
 
 
 
 
 
 

Decan, 
Prof. univ. dr. Arleen Ionescu 

 


