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Gradul de implicarea  a tinerilor cercetători din cadrul 
proiectului ID_774/2007 

 COMPLEXITATEA ÎNTREGULUI VIU. STUDIU DE CAZ: 
SĂNĂTATEA ORGANIZAŢIEI UNIVERSITARE 

 
1. Miltiade Stanciu, înmatriculat la forma cu frecvenţă, a susţinut teza de doctorat în 
iulie 2009, cu un subiect legat de tema proiectului nostru. Teza a fost evaluată cu calificativul 
Foarte Bine şi validată de MECI. 

• In cadrul proiectului:  
 a participat la clarificarea conceptelor teoretice privind noua paradigmă intitulată 

“sănătatea întregului viu comun” fiind parte din echipa de propunere a proiectului; 
 s-a implicat în organizarea manifestărilor ştiinţifice organizate în cadrul proiectului 

derulate până în prezent; 
 a elaborat cele trei chestionare, le-a aplicat pe o parte dintre loturile de subiecţi, a 

prelucrat şi interpretat statistic rezultatele obţinute, 
 a luat parte la elaborarea şi redactarea tuturor documentelor întocmite până acum 

participând activ la sedinţele de proiect;  
 a promovat rezultatele obţinute diseminâd informaţii privind evoluţia activităţii şi 

finanţarea prin CNCSIS – (co)autor de prezentări la conferinţe (4 - 2007, 5 - 2008, 5 – 
2009 şi articole (2 ISI, 5 BDI, 2 alte reviste străine), coautor la 2 cărţi.  

2. Anca Vârgă doctorand la forma de învăţământ fără frecvenţă a intrat în proiect acum 
6 luni, înlocuind un alt membru ale cărui responsabilităţi universitare intrau în conflict  de 
timp cu dedicaţia pentru cercetarea în proiect. 
 s-a acomodat repede  cu activitatea de echipă şi a contribuit la: 

– strângerea de informatii si prelucrarea lor in vederea  utilizarii la 
intocmirea raportului de proiect pentru faza 2009Ş 

– a luat la cunoştinţă rigoarea ştiinţifică  şi a participat, în urma selecţiei 
materialelor sale, la conferinte internationale:• CIRCLE Conference, 
Change Management. Necessity or Trend Dornbirn, Austria, aprilie 2009; 
•  Does globalization has effect upon Romania’s position in Human 
Development Index? Conferinta - Integrarea Europeană - noi provocări 
pentru economia României, Ediţia a V-a, Oradea, mai 2009; • The efect  
of globalization of the Human Development Index in Romania,  in CD - 
Industrial revolutions, from the globalization an post-globalization 
perspective, Sibiu, mai, ISBN 978-973-739-775-1, Conference 
Proceedings 

– a publicat  articole: 
  
- Totodată s-a urmărit promovarea unui nou sistem de educaţie şi cercetare prin 
implicarea directă a tinerilor cercetători în participarea la acţiuni internaţionale şi ca 
membri în comitetele de organizare a diferitelor activităţi desfăşurate cu studenţii şi 
pentru studenţi prin Clubul de Afaceri Viitori Manageri, 
- Proiectarea de noi cursuri pe bază de voluntariat, ca noi forme de predare bazate pe 
training  şi coaching, 



 2 

- Cursul de SAP, Bussiness, ca supliment aplicativ la cursurile de ECII şi Afaceri 
Inteligente ţinut de oameni de afaceri care şi angajează, curs online de matematică pentru 
armonizarea curriculei romaneşti cu cea europeană, 
- Participare cu lucrări distincte şi de grup (10) la conferinţe internaţionale din ţară şi 
străinătate,  
- Coautorat la 11 din 24 articole apărute, 2 cărţi, 
- Acolo unde  rezultatele doctoranzilor nu s-au ridicat la aşteptările echipei s-au realizat 
înlocuiri de personal (Badea vs. Varga). 

 


