UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE BUCUREŞTI
RAPORT PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PE ANUL 2017 ÎN
CADRUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE A UNIVERSITĂŢII SPIRU
HARET
În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică pe anul 2017 din Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane a Universităţii Spiru Haret au fost implicate toate cadrele didactice titulare în
număr de 24. Acestea au desfăşurat activităţi de cercetare în baza unor teme individuale sau
colective de cercetare prin intermediul a celor două centre de cercetare (Centrul de cercetare
“Mass-media, comunicare şi relaţii publice” şi Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie
Artistică) care funcţioneză în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, centre care fac parte,
totodată, din două domenii majore de cercetare distincte, Ştiinţe Sociale şi Artă şi
Arhitectură. Dintre cele 24 de cadre didactice titulare, 13 dintre ele îşi desfăşoară activitatea
de cercetare în cadrul Centrului de cercetare “Mass-media, comunicare şi relaţii publice”,
respectiv domeniului Ştiinţe Sociale, iar 11 cadre didactice, în cadrul Centrului de Cercetare
Ştiinţifică şi Creaţie Artistică, respectiv domeniului Artă şi Arhitectură.
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Activitatea de cercetare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pe anul 2017 s-a
desfăşurat în concordanţă cu obiectivele strategice şi specifice ale Strategiei Cercetării USH
pe 2014-2020, urmând direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea acestor obiective descrise în
cadrul aceluiaşi document. Astfel, în vederea “creşterii calităţii resurselor umane din cercetare
în vederea obţinerii excelenţei ştiinţifice”, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane au fost
organizate Sesiuni de comunicări ştiinţfice ale studenţilor şi masteranzilor pentru atragerea
acestora în activităţi de cercetare. Totodată, în scopul „creşterii vizibilităţii naţionale şi
internaţionale a cercetării ştiinţifice” cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane au publicat articole indexate în ISI Web of Knowledge şi în alte baze de date
recunoscute în domeniu. De asemenea, rezultatele activităţilor de cercetare din cadrul
Centrului de cercetare “Mass-media, comunicare şi relaţii publice” au fost publicate în
cadrul revistei Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Jurnalism, publicaţie indexată în 4
baze de date recunoscute în domeniu, CEEOL, EBSCO, ERIH PLUS şi Ulrich’s, De
asemenea, a fost înființată o nouă revistă de cercetare, Interculturality, Communication, and
Mass Media, din care au apărut 3 numere și care urmează, în anul 2018, să fie indexată în
baze de date internaționale. În cadrul activităţii de cercetare desfăşurată în Centrul de
Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică au fost desfăşurate 29 concerte internaţionale și s-a
obținut un premiu internațional.
În cele ce urmează vor fi prezentate rezultatele activităţii de cercetare pe anul 2015 pe
fiecare centru de cercetare şi, implicit, pe fiecare domeniu de cercetare.
Centrul de cercetare “Mass-media, comunicare şi relaţii publice” (Ştiinţe Sociale)
În cadrul Centrului de cercetare “Mass-media, comunicare şi relaţii publice” îşi
desfăşoară activitatea de cercetare 13 cadre didactice care au activitate didactică în cadrul
programului de studii Jurnalism.
În anul 2017, rezultatele cercetării științifice pot fi prezentate sintetic astfel:
Prof. univ. dr. Sofia Bratu a publicat un articol ISI în coautorat și două articole BDI.
Conf. univ. dr. Irina Dubsky a publicat două manuale la editura FRM, un articol indexat BDI,
un capitol de carte, și două articole proceedings. Conf. univ. dr. George Lăzăroiu a publicat
șase articole ISI (două în coautorat). Conf. univ. dr. Silviu Șerban a publicat două capitole de
carte, un articol într-o revistă în curs de indexare, și un articol proceedings. Conf. univ. dr.
Ancuța Plăeșu este coordonator instituțional într-un grant și este implicată în două contracte
de cercetare. Lect. univ. dr. Raluca Ciochină a publicat un capitol de carte. Lect. univ. dr.
Gheorghe Cojocariu a publicat un capitol de carte și un articol BDI. Lect. univ. dr. Ruxandra
Coman a publicat două capitole de carte. Lect. univ. dr. Nela Mircică a publicat două articole
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ISI în coautorat, 2 articole BDI, și 2 ISI proceedings. Asist. univ. dr. Anița Grigoriu a publicat
un capitol de carte.
Pe 19 mai 2017 s-a desfășurat ediția a II- a Conferinței Naționale Interculturalitate,
Comunicare și Mass Media organizată de lector univ. dr. Ruxandra Coman (președinte
Comitet de organizare) asist. univ. dr. Anița Grigoriu (membru Comitet de organizare) și
asist. univ. dr. Cristina Șerbănescu (membru Comitet de organizare). Au participat un număr
de 14 cadre didactice, 7 de la Universitatea Spiru Haret și 7 de la alte universități din țară, și
au fost prezentate un număr de 14 comunicări. Acestea au fost publicate ulterior în volumul al
II-lea al lucrării Interculturalitate, Comunicare și Mass Media, apărut la editura Ars Docendi
și coordonat de conf. univ. dr. Silviu Șerban și lector univ. dr. Ruxandra Coman.
Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică (Artă şi Arhitectură)
În perioada 01.01.2017-31.12.2017 semnalăm urmatoarele rezultate în cadrul Centrului de
Cercetare şi Creaţie Artistică a Facultăţii de Ştiinte Socio-Umane, specializarea Muzică:
-

articole indexate BDI: 6

-

citari BDI: 2

-

articole ştiinţifice publicate în reviste, jurnale, anale ale universitatilor: 10

-

inventii/inovatii brevetate: 2

-

concerte la nivel naţional: 30

-

concerte la nivel internaţional: 29

-

premii la nivel naţional: 9

-

premii la nivel intenaţional: 1

-

invitaţi la conferinte,workshop-uri, prelegeri la alte universităţi: 2

-

membru în comisie de doctorat: 4

-

Juriu concursuri: 3

-

Workshop-uri, masterclass, cercuri: 25

-

Participări conferinţe naţionale şi internaţionale: 15

Au fost publicate 6 articole în reviste indexate în cel puțin 3 BDI recunoscute în domeniu:
conf. univ. dr. Crinuţa Popescu (1), lect. univ. dr. Luminiţa Stoian (3), lect. univ. dr.Aurel
Muraru (2). Semnalăm 2 citări în reviste indexate BDI (lect. univ. dr. Luminiţa Stoian),
precum şi citări în reviste indexate BDN (conf. univ. dr.Maia Ciobanu, lect. univ. dr. Luminiţa
Stoian).
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Avem în curs de publicare Analele Universității Spiru Haret. Seria Muzica, nr. 10 (2017),
în care mai multe cadre didactice ale specializării Muzica au publicat articole: conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac, conf. univ. dr. Sorin Lerescu, conf. univ. dr. Crinuţa Popescu, lect. univ.
dr. Luminiţa Stoian, lect. univ. dr. Aurel Muraru, lect. univ. dr. Otilia Pop Miculi. În această
perioadă, în cadrul FSSU-CCCA, a fost organizată prima ediţie a Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale Excellence through the art, organizatori: conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac,
lect. univ. dr. Luminiţa Stoian, lect. univ. dr. Aurel Muraru. N-a lipsit nici Sesiunea Ştiinţifica
a studenţilor şi masteranzilor care s-a desfasurat în data de 24 mai 2017. Au fost înregistrate
15 prezențe la conferințe internaționale: conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac (2), conf. univ. dr.
Sorin Lerescu (2), lect. univ. dr. Aurel Muraru (3), lect. univ. dr. Luminiţa Stoian (5), lect.
univ. dr. Otilia Pop Miculi (2), conf. univ. dr. Crinuţa Popescu (1).
Doi profesori din cadrul CCCA au fost invitaţi la workshop-uri, prelegeri la alte
universităţi: conf. univ. dr. Sorin Lerescu la Academia Naţională de Muzică „Pancio
Vladigherov“, Departamentul de Compoziţie, Sofia, Bulgaria, „Workshop-ul european pentru studenţii
de la compoziţie (European workshop for students of composition) şi conf. univ. dr. Maia

Ciobanu la Universitatea de Muzică din Innsbruck cu prelegerea Noi concepte şi atitudini în
muzica românească contemporană. În totalul concertelor susţinute de către cadrele didactice
ale CCCA se însriu 59 de prestaţii, din care 29 internaţionale (conf.univ.dr. Sori Lerescu – în
calitate de compositor (5), conf. univ. dr. Maia Ciobanu - în calitate de compositor (4), conf.
univ. dr. Fernanada Romila - în calitate de pianist-organist (12 Franţa), lect. univ. dr.
Luminiţa Stoian - în calitate de dirijor (7 Canada, 1 Rep.Moldova) şi 30 naţionale (conf. univ.
dr. Georgeta Pinghiriac – soprano (5), conf. univ. dr. Fernanada Romila - în calitate de
pianist-organist (6), lect. univ. dr. Luminiţa Stoian - în calitate de dirijor (12), lect. univ. dr.
Aurel Muraru - în calitate de dirijor (7). Avem înregistrate 10 premii la nivel naţional si
internaţional: conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac (5, printre care Diplomă de Excelență pentru
participarea meritorie în juriul Concursului Internațional de Interpretare „Erich BergelDorothy Kitchen” ediția a II-a), conf. univ. dr. Crinuţa Popescu (1), lect. univ. dr. Luminiţa
Stoian (4, printre care Marele Premiu şi Trofeul Gala Premiilor Excelsior). De menţionat
organizarea diverselor manifestări ştiinţifice şi artististice în cadrul FSSU, precum:
masterclass - conf. univ. dr. Georgeta Pinghriac (2), conf. univ. dr. Sorin Lerescu (1); concerte
- conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac (3), conf. univ. dr. Fernanada Romila (1), lect. univ. dr.
Luminiţa Stoian (2), lect. univ. dr. Aurel Muraru (2); workshop-uri - conf. univ. dr. Crinuţa
Popescu (17), lect. univ. dr. Luminiţa Stoian (3), lect. univ. dr. Aurel Muraru (3), lect. univ.
dr. Otilia Pop Miculi (2).
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