
 
 
 
 
 

Centrul de Studii si Cercetari Interculturale 
Plan strategic de cercetare 2019-2023 

 
Tema/Scop 
Contiuarea şi amplificarea 
câmpului de problematizare, 
cercetare şi inovare a educaţiei în 
domeniile: formării cadrelor 
didactice, educaţiei artistice 

Psihologia 
artistului şi 
performanţei 
artistice/ 
Pedagogia artei în 
abordări 
comparative  

Politicile 
educaţionale 
privind 
diferenţierea şi 
personalizarea 
curriculum-ului 
pentru tinerii cu 
potenţial înalt 

Utilizarea 
tehnologiilor 
informaţionale şi de 
comunicare în 
domeniul educaţiei 
artistice  

Dimensiuni 
interculturale ale 
educaţiei artistice / 
Memorie colectivă și 
interculturalitate 
 

Formarea cadrelor 
didactice în 
domeniul educaţiei 
artistice  

Arta ca mijloc 
pentru mediere şi 
acţiune 
comunitară/ 
Traumă și stigmat 
identitar 
    

Învăţământ 
artistic superior/ 
Evaluarea 
educaţiei şi 
performanţei 
artistice  

Finalitate/obiective 
Promovare de proiecte de 
cercetare pe direcţiile şi ariile 
tematice de interes  
Diseminarea rezultatelor 
cercetării în comunitatea 
academică şi profesională, la nivel 
naţional şi european  
Stabilirea unor forme de 
colaborare şi parteneriat viabile 
pentru cercetare şi acţiune în 
comunitatea academică, 
educaţională şi de practică 
profesională artistică  

Realizarea de  
cercetări și 
elaborarea de 
studii/ 
Lucrări de licență, 
disertații 
 

Activităţi de 
promovare şi 
diseminare a 
rezultatelor 
cercetării  

Realizarea unor 
materiale didactice 
pe suport tiparit/ 
video/foto pentru 
studenți și 
masteranzi 

Realizarea de 
dramatizări / adaptări 
pentru teatru de 
păpuși și marionete 
destinate copiilor 
rromi 

Participarea la 
comunicări 
științifice/ 
Workshop-uri 

Realizarea unui 
repertoriu de 
piese vocale 
specifice teatrului 
de păpuși și 
marionete 

Publicarea de 
lucrări cu ISBN 
și a revistei 
Centrului de 
Studii și 
Cercetări 
Interculturale cu 
ISSN 
Review of 
Artistic 
Education (BDI) 
 

Resurse Umane Cadre didactice, 
studenți, 
masteranzi 

Cadre didactice din 
departamentele 
facultăților  

Cadre didactice, 
studenți, masteranzi 

Cadre didactice, 
studenți, masteranzi  

Cadre didactice din 
departamentele 
facultăților  

Cadre didactice, 
doctoranzi 

Cadre didactice, 
cercetători 

Materiale Editura Artes Editura Artes  Editura Artes  Editura Artes Editura Artes  Editura Artes  Editura Artes  
Financiare 
 

Sponsorizare/veni
turi proprii 
 

Depunere aplicaţii 
în competiţiile de 
proiecte de 
cercetare deschise 
la nivel naţional şi 
internaţional 

Sponsorizare/ 
venituri proprii 
 

Depunere de aplicaţii 
în competiţiile de 
proiecte de cercetare 
deschise la nivel 
naţional şi 
internaţional 

Sponsorizare 
/venituri proprii 
 

Depunere aplicaţii 
în competiţiile de 
proiecte de 
cercetare deschise 
la nivel naţional şi 
internaţional 

Sponsorizare/ 
venituri proprii 
 

Etape de 
lucru/an 
universitar 

2019-2020 
 
 

Realizarea unei 
echipe 
interdisciplinare 
de cercetători 

publicarea 
volumului 16 

Includerea RAE în 
baza de date 
Scopus/ISI 

Conferință 
internațională
 

Publicare RAE 19-
20 

Derularea unui 
proiect de 
cercetare 

Programe 
postuniversitare 

2020-2021 Realizarea unei 
cercetări regionale 

Publicarea de 
lucrări în domeniul 
educației

Derularea unui 
proiect de cercetare 

Publicare RAE 21-22  Publicarea 
volumului 17 

Conferință 
internațională

Includerea RAE 
în ISI 



2021-2022 Publicarea unei 
lucrări colective 

Realizarea  Publicare RAE 23-
24 
 

Realizarea de 
dramatizări / adaptări 
pentru teatru de 
păpuși și marionete 
destinate copiilor 
rromi 

Conferință 
internațională
 

Publicarea 
colecției Lumea 
poveștilor, a 
cântecelor, a 
copiilor 

Publicarea 
volumului 18 

2022-2023 Derularea unui 
proiect de 
cercetare 

Publicarea 
volumului de studii  

Organizare de 
traininguri și 
workshopuri

Publicare RAE 25-26 Publicarea 
volumului 19 

Conferință 
internațională

Programe 
postuniversitare 

Parteneri Centrele Ştiinţa 
Muzicii 
ArtaTeatrului-
Studiu şi Creaţie 
Estetică şi creaţie 
artistică 

Departamente și 
facultăți cu profil 
psihopedagogic 
ale Universităților 
din București, 
Cluj, Galați, 
Suceava, 
Târgoviște, 
Oradea 

Departamentele 
facultăților din
universitate 
 

Academia *Alban 
Berg* Pescara, 
Italia 
Universitatea *Al. 
I. Cuza* Iași 

InfoEducaţia Iași 
Institutul Media 
pentru Diversitate 

Colegiul Național 
de Arte* Octav 
Băncilă*, 
Palatul Copiilor Iași 
Liceul Pedagogic * 
Alexandru 
Vlahuță* Bârlad 

Inspectoratele 
școlare județene

CNFP, CNFPA, 
Universitatea 
din Bălți, 
Moldova 

Media Site-ul  Editurii 
Artes, site-ul de 
evenimente al 
UAGE 

TVR Iaşi, Radio 
Iaşi, 
Presa Locală 
 

TVR Iaşi, Radio 
Iaşi, 
Presa Locală 
 

Site-ul  Editurii 
Artes, site-ul de 
evenimente al 
UNAGE 

Site-ul  Editurii 
Artes, site-ul de 
evenimente al 
UNAGE 

TVR Iaşi, Radio 
Iaşi, 
Presa Locală  

Site-ul  Editurii 
Artes, site-ul de 
evenimente al 
UNAGE 

Echipa prof. univ. dr. 
Eugenia Maria 
Pașca 
lect. univ. dr. Ana 
Maria 
Aprotosoaie Iftimi 
lect. univ. dr. Ona 
Anghel 
conf. univ. dr. 
Dorina Iușcă

conf. univ. dr. 
Dorina Iușcă 
prof. univ. dr. 
Eugenia Maria 
Pașca 
lect. univ. dr. Ana 
Maria 
Aprotosoaie Iftimi 

conf. univ. dr. 
Dorina Iușcă
prof. univ. dr. 
Eugenia Maria 
Pașca 
lect. univ. dr. Ana 
Maria Aprotosoaie 
Iftimi  

conf. univ. dr. 
Dorina Iușcă
lect. univ. dr. Ana 
Maria Aprotosoaie 
Iftimi 

conf. univ. dr. Dorina 
Iușcă 
lect. univ. dr. Ona 
Anghel 

prof. univ. dr. 
Eugenia Maria 
Pașca 
lect. univ. dr. Ona 
Anghel 

prof. univ. dr. 
Eugenia Maria 
Pașca 
lect. univ. dr. Ona 
Anghel 

lect. univ. dr. 
Ona Anghel  
lect. univ. dr. 
Ana Maria 
Aprotosoaie 
Iftimi 

Coordonator 
proiect 

conf. univ. dr. 
Dorina Iușcă
 

lect. univ. dr. Ona 
Anghel 

lect. univ. dr. Ona 
Anghel 

prof. univ. dr. 
Eugenia Maria 
Pașca
 

prof. univ. dr. 
Eugenia Maria Pașca

lect. univ. dr. Ana 
Maria Aprotosoaie 
Iftimi 

lect. univ. dr. Ana 
Maria 
Aprotosoaie Iftimi 

conf. univ. dr. 
Dorina Iușcă 
 

 
Director DPPD,  
Responsabil Centrul de Studii și Cercetări Interculturale 
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca   

 
  


