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Plan de măsuri și activităţi privind implementarea
Strategiei de cercetare științifică a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
în perioada 2020 - 2021
Nr
crt.

1.

2.

Obiectiv strategic

Obiective specifice

Activităţi de realizat

Creşterea
rolului
formator în societate a
programelor de studii
derulate
în cadrul
Academiei de Poliție
prin
modernizarea
procesului de formare
a
specialiştilor
și
creearea de competențe
în domeniul cercetării
științifice

a) Ridicarea și menținerea standardelor de
calitate pentru toate programele de studii
derulate la structurile de învățământ din
instituție
b) Diversificarea ofertei educaționale prin
racordarea la nevoile pieței muncii și ale
M.A.I.
c) Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu
mediul academic, de afaceri şi social la nivel
naţional şi internaţional
d) Includerea în tematica de studiu și
promovarea principiilor, instrumentelor și
beneficiilor privind desfășurarea activității de
cercetare științifică.

Participarea
la
Rezolvarea problemelor
societale prin soluţii
inovatoare,
prin
diversificarea
și
dezvoltarea
de
programe și cursuri de
competențe ridicate pe
bază de proiecte de
cercetare științifică

a) Creșterea volumului și rolului activităților
de cercetare şi inovare în portofoliul cadrelor
didactice proprii
b) Tematica și domeniul cercetărilor să
răspundă cât mai mult nevoilor concrete ale
cetăţeanului, respectiv ale beneficiarilor
c) Participarea în parteneriat la proiecte
derulate de alte entități, pe teme de cercetare
științifică în vederea identificării de soluții
pentru îmbunătățirea climatului de siguranță și
securitate al cetățenilor

1.
Întocmirea Planurilor de activități și
măsuri pentru pregătirea vizitei de evaluare a
ARACIS
2.
Actualizarea ofertei educaționale și
dezvoltarea
parteneriatelor
în
domeniul
cercetării științifice
3.
Organizarea unei ședințe operative cu
directorii programelor de studii și a decanilor
pentru
stabilirea
activităților
și
a
responsabilităților în vederea promovării
beneficiilor derulării activităților de cercetare
științifice
4. Stabilirea sarcinilor și a responsabilităților
pentru fiecare structură și persoană ce contribuie
la derularea activităților specifice cercetării
științifice.
1. Revizuirea fișelor de post și completarea cu
sarcini privind activitatea de cercetare științifică
2. Monitorizarea modului cum sunt îndeplinite
sarcinile din fișa postului – privind cercetarea
științifică
3. Corelarea tematicii programelor de pregătire
educațională
cu
evoluția
fenomenului
infracțional și cu temele de cercetare din
domeniul OSP
4. Elaborarea de proiecte de cercetare pe
tematici ce oferă soluții pentru îmbunătățirea
climatului de siguranță și securitate al cetățenilor
și parteneriate cu alți actori din domeniu

Responsabil

- Prorectorul
Academiei
- DECANII
Facultăților
- Directorii
Programelor de studii
- Responsabilii cu
calitatea de la nivelul
structurilor
- Serviciul Evidență
Cercetare Științifică,
Aplicare și
Monitorizare
Proiecte
(SECSAMP)

Termen
realizare

Permanent
2020/2021

- Decanii Facultăților
și Șefii de structuri
cu atribuții pe linia
cercetării științifice
Permanent
- Serviciul Evidență
Cercetare Științifică,
Aplicare și
Monitorizare
Proiecte
(SECSAMP)

2020/2021

3.

4.

Integrarea unui număr
ridicat
de
cadre
didactice, doctoranzi şi
a doctorilor tineri în
proiecte CDI de echipă
și susţinerea aspiraţiei
către
excelenţă
în
cercetarea la frontiera
cunoaşterii pentru toți
cursanții Academiei de
Poliție

a) Modernizarea

managementului cercetării

ştiinţifice.
b) Creşterea performanţei resurselor umane
din activitatea de cercetare ştiinţifică.
c) Stimularea tinerilor cursanți să se implice în
abordarea unor teme de cercetare sau
proiecte științifice derulate în Academie
d) Stabilirea unui sistem de recompensare a
cadrelor didactice sau a cursanților care au
obținut diferite distincții sau premii în urma
activităților de cercetare desfășurate

a) Perfecţionarea managementului proiectelor
Stimularea
competitivităţii
în de cercetare
atragerea de fonduri b) Promovarea competițiilor /proiectelor /
naţionale
şi granturilor și concursurilor cu caracter
științific în rândul cursanților și cadrelor
internaţionale
didactice
c) Valorificarea rezultatelor cercetării prin
publicaţii
şi
stimularea
performanţei
academice
d) Constituirea de echipe de lucru pentru
accesarea cu proiecte/teme de cercetare a
competițiilor naționale și europene
e) Stabilirea unor indicatori de performanță
privind activitatea de cercetare științifică cu
pondere crescută în situația realizării
evaluărilor periodice, promovarea în funcție
sau selecții privind participarea la manifestări
științifice specifice

5. Monitorizarea activităților de cercetare și
transmiterea de rapoarte periodice către
conducerea Academiei privind stadiului
îndeplinirii lor.
1. Planificarea, organizarea și derularea
activităţii de cercetare în conformitate cu
Standardele de calitate ARACIS - specifice
activității care reglementează cercetarea
științifică
2. Stabilirea de indicatori de performanță pentru
activitatea de cercetare științifică
3. Implicarea tinerilor (studenți și cursanți) în
cadrul colectivelor, echipelor implicate în
elaborarea sau derularea proiectelor de cercetare
științifică
4. Realizarea monitorizării periodice a
activităților de cercetare și a evaluări ei, în
vederea recompensării celor cu rezultate foarte
bune
5. Diversificarea formelor de stimulare a
participării la derularea proiectelor de cercetare
și promovarea satisfacțiilor derulării unei astfel
de activități
1. Realizarea unui proces de identificare a celor
mai bune performanțe și rezultate obținute de
studenții/cadrele didactice din cadrul facultăților
2. Îmbunătățirea instrumentelor de promovare în
rândul studenților și cadrelor didactice ale
Academiei a competițiilor de cercetare și a
liniilor de finanțare prin proiecte de cercetare
3. Completarea/actualizarea bazelor de date cu
rezultatele obținute la nivelul fiecărei facultăți
4. Realizarea unor materiale de prezentare a
celor mai bune rezultate obținute în activitatea
de cercetare de către membrii comunității
universitare
5. Promovarea în cadrul unor reviste proprii și în
alte de interes național a rezultatelor obținute în
urma derulării activităților și proiectelor de
cercetare

- Prorectorul RSMC
Comisia
de
evaluare și asigurare
a calității – Ceac-A
- Serviciul Evidență
Cercetare Științifică,
Aplicare
și
Monitorizare
Proiecte
(SECSAMP)

Permanent
2020/2021

- Şefii de structuri de
învățământ
- Decanii Facultăților

- Prorectorul RSMC
Facultățile
Academiei
Permanent
- Serviciul Evidență

Cercetare
Științifică,
Aplicare
Monitorizare
Proiecte
(SECSAMP)

și

- Redactorii
Revistele
și
publicațiile interne
și naționale

2020/2021

5.

Asigurarea resurselor a). Planificarea și asigurarea resurselor 1. - Colectarea tuturor nevoilor și solicitărilor - Biroul Financiar
din partea celor care derulează sau participă la
destinate cercetării – materiale și financiare
activități de cercetare științifică
- Serviciul Evidență Permanent
dezvoltării – inovării
b). Finanţarea cercetării propriu-zise

c) Dezvoltarea infrastructurii de cercetare.

2. - Elaborarea proiectului de buget necesar
derulării activităților de cercetare prin
consultarea specialiştilor din cadrul Facultăţilor
Academiei și calcularea sumelor necesare
participării în granturile/proiectele de cercetare
3. - Aprobarea bugetului și alocarea sumelor
necesare derulării activităților de cercetare
4. – Identificarea nevoilor de dezvoltare a
infrastructurii de cercetare și întocmirea
documentației necesare dezvoltării ei în vederea
asigurării necesarului de resurse.

Cercetare Științifică,
Aplicare
și
Monitorizare
Proiecte
(SECSAMP)

- Decanii Facultăţilor
şi
Directorii
de
departamente

Serviciul Asigurarea Calităţii
Învăţământului și Metodologii

Întocmit
Responsabil Managementul Calităţii

2020 2021

