Raport privind activitatea de cercetare
desfăşurată în anul 2012 în cadrul UniversităŃii Agora din Oradea
„(2) Fiind o universitate tânără, centrată pe educaţie în domeniul ştiinţelor sociale, Universitatea
Agora îşi asumă misiunea să transmită studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi
umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în
societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre
colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune ca, într-un timp rezonabil, să adauge valori noi
cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării, tinzând în viitor spre o misiune de
educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută în mediul academic românesc şi
european ca un model eficient al accesului la succes într-o societate dinamică.”
(Extras din Carta Universităţii Agora, Misiunea, art. 2).

Universitatea Agora are 19 articole indexate, în ISI Web of Science,
în perioada 2006-2013, dintre care 4 în 2012 şi 1 în 2013
Deşi nu are decât 22 de cadre didactice şi aproximativ 800 de studenŃi, Universitatea
Agora din Oradea, pe lângă educaŃie, consideră cercetarea ştiinŃifică ca o componentă de bază
a activităŃii sale curente.
Obiectivele strategice privind cercetarea în cadrul universităŃii Agora din municipiul
Oradea, avute în vedere în anul 2012, s-au axat pe:
- Dezvoltarea resursei umane din cadrul universităŃii prin participarea la diferite
proiecte de cercetare,
- SusŃinerea tinerilor cercetători, doctoranzi, din cadrul universităŃii şi sprijinirea
acestora în vederea implicări în proiectele interne din cadrul universităŃii prin
elaborarea unor comunicări ştiinŃifice şi publicarea în reviste de specialitate
- Organizarea de manifestări ştiinŃifice prin parteneriate cu alte universităŃii din
Ńară şi străinătate precum şi cu mediul de afaceri şi instituŃional

Organizarea de manifestări ştiinŃifice dedicate studenŃiilor în vederea
imbunătăŃirii activităŃii de cercetare a acestora şi implicării lor în activitatea de
cercetare la nivel de universitate
- Participarea cadrelor didactice din cadrul universităŃii la o serie de manifestării
ştiinŃifice interne şi internaŃionale pe domeniile lor de cercetare
Toate aceste obiective derivă din faptul că toate direcŃiile de actiune la nivelul
universităŃilor au în vedere un învăŃământ performant, iar acest aspect presupune un nivel
ridicat al cercetării ştiinŃifice, în speŃă o resursă umană înalt calificată.
În cadrul UniversităŃii Agora din municipiul Oradea s-au desfăşuratm în anul 2012
patru manifestări ştiinŃifice internaŃionale cu participarea cadrelor didactice din Ńară şi
strănătate şi zece manifestări ştiinŃifice naŃionale cu participarea cadrelor didactice din cadrul
universităŃii Agora din Oradea şi de la alte universităŃi din Ńară, dar şi persoane din mediul de
afaceri şi instituŃional.
Printre manifestările internaŃionale organizare de către Universitatea Agora din oradea
în acest an o semnificaŃie deosebită a avut ICCCC 2012: Workshop on Intelligent Decision
Support Systems for Crisis Management, May 8-12, 2012, Hotel Termal, Baile Felix, Oradea,
Romania organized by R & D Agora and Agora University under the umbrella of
International Conference on Computers, Communications & Control, ICCCC 2012
Comunicările din cadrul conferinŃelor desfăşurate în acest an au fost publicate în
revistele UniversităŃii Agora din Oradea, astfel:
- International Journal of Computers Communications & Control
With Emphasis on the Integration of Three Technologies (C & C & C).
Online = ISSN 1841- 9844;
ISSN-L 1841-9836;
http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc
- Agora International Journal of Juridical Sciences, ISSN: 1843-570X , E-ISSN:
2067-7677 , revistă indexată BDI ( EBSCO, DOAJ, COPERNICUS etc).
http://www.juridicaljournal.univagora.ro/
Au fost editate două volume, volumul 1 cuprinde un număr de 24 de lucrării, iar
volumul 2 cuprinde un număr de 28 de lucrări.
- Agora International Journal of Economical Sciences, ISSN 2067-3310, E - ISSN
2067 – 7669, revistă indexată BDI,
http://www.economicaljournal.univagora.ro/
Afost editat un volum care cuprinde un număr de 12 lucrări
În acest an a continuat implementarea celor trei proiecte POSDRU, proiecte finanŃate
din Fondul Social European, astfel:
- Proiectul Stagii de practică pentru o carieră de success-STAPROS, Proiect
cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr.: POSDRU/ 90/
2.1/ S/ 60152, valoarea proiectului 4.961.869 lei (98% finanŃare nerambursabilă).
Manager proiect Prof. univ. dr. IonuŃ Pandelică
În cadrul acestui proiect au avut loc o serie de manifestări ştiinŃifice care au avut în
vedere implicarea studenŃilor, a cadrelor didactice şi a instituŃiilor din regiunile de
implementare a proiectului cu care universitatea a încheiat partenriate. Proiectul s-a finalizat
la 31 octombrie 2012.
-

Proiectul Măsuri complexe pentru ocupare-şanse sporite pe piaŃa munciiMOSAIC, proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul
OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013,
Contract nr. POSDRU/104/5.1/G/77577, valoarea totală a proiectului este de
1.790.871,28 lei (98% finanŃare nerambursabilă). Manager proiect – conf. univ.
dr. Gabriela Bologa
Și în cadrul acestui proiect au avut loc o serie de manifestări ştiinŃifice care au
contribuit la dezvoltarea activităŃii de cercetare din cadrul universităŃii. Prin intermediul
proiectului s-au încheiat o serie de parteneriate cu mediul de afaceri regional. Proiectul s-a
finalizat la 30 aprilie 2012.
- Proiectul Promovarea culturii antreprenoriale, sprijinirea iniŃierii de afaceri şi
dezvoltarea abilităŃilor de întreprinzător în rândul întreprinderilor şi a
persoanelor ce vor să lanseze afaceri pe cont propriu-PROMIN, proiect
cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr.
POSDRU/92/3.1/S/60154 , valoarea totală a proiectului este de 1 4.475.142,00 lei
(98% finanŃare nerambursabilă). Manager proiect Prof. univ. dr. IonuŃ Pandelică.
Prin implementarea acestui proiect s-a adus o contribuŃie majoră de dezvoltarea
parteneriatelor dintre universitate şi mediul de afaceri, în cadrul proiectului fiind realizate o
serie de manifestări, evenimente, ateliere de lucru, unde au fost implicate toate cadrele
didactice din universiate. Proiectul se finalizează în anul 2013.
-

Tot în anul 2012 în cadrul departamentului de cercetare a fost continuată
imoplementarea a două proiecte Jean Monnet astfel:
- Uniunea Economică şi Monetară. No. 141250-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO,
perioadă de implementare 2008-2013, valoare grant- 24.000 euro, manager
proiect conf. univ. dr. Gabriela Bologa
http://www.uemprogrameuropean.univagora.ro/
- Libera circulaŃie a persoanelor în spaŃiul Uniunii Europene, No. 141106-LLP-12008-1-RO-AJM-MO, perioadă de implementare 2008-2013, valoare grant21.000 euro, manager proiect prof. univ. dr. Ana Elena Iancu
http://www.lcpprogrameuropean.univagora.ro/
În cadrul UniversităŃii Agora din municipiul Oradea, în anul 2012 au continuat să
funcŃioneze centrele de cercetare astfel:
1. S.C. CERCETARE DEZVOLTARE AGORA S.R.L cu activitati permanente si
periodice:
-

Publicarea IJCCC (revista ISI trimestriala, din 2006, 6 numere/an din 2013)

-

Organizarea ICCCC (conferinta internationala organizata din 2 in 2 ani, start
2006)

şi o serie de activitati la cerere/ oportunitati:
- Participarea ca partener in proiecte din domeniul TIC (management, consultanta,
publicare de carti, publicatii in reviste, organizari de conferinte).
- Participare ca partener in programe de formare continua.
- Organizarea la cerere a unor conferinte, congrese etc.
- Proiectarea si implementarea de sisteme informatice si pagini web.

2. Centrul de Informare EUROPE DIRECT Universitatea AGORA Oradea Nord-Vest în
valoare de 49.600 euro din care cofinantare 24.800
3. Centrul de cercetare italo-român ( CeRIR)
4. Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalitatii Transfrontaliere
Întreaga activitate de cercetare realizată în anul 2012 în cadrul UniversităŃii Agora din
Oradea se datorează implicării cadrelor didactice din universitate, a studenŃilor, prin
participare activă la toate activităŃile desfăŃurate, prin contribuŃia ştiinŃifică dată de articolele
publicate în această perioadă de către cadrle didactice din universitate, prin obŃinerea titlurilor
de doctor de către două cadre didactice din Departamentul de ŞtiinŃe Sociale din cadrul
UniversităŃii Agora din Oradea, în acest an. Totodată cadrele didactice din Universiataea
Agora din Oradea sunt implicate într-o serie de proiecte de cercetare astfel aducând o vaoare
adăugată activităŃii de cercetare la nivel de universitate.
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