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“Academic Writing pentru lucrările de cercetare în domeniile Resurse Umane şi Administraţie Publică” este
un proiect de dezvoltare instituţională finanţat din Fondul pentru Finanţarea Situaţiilor Speciale, conform
Ordinului MENCS nr. 5014/2016 şi derulat de către Facultatea de Administraţie şi Management Public
(FAMP), având drept obiectiv general creşterea calităţii lucrărilor de cercetare elaborate în cadrul
programelor de studii de licenţă şi disertaţie ale facultăţii. Scopul esenţial urmărit este acela de a promova o
cultură a eticii, calităţii şi performanţei în cercetarea ştiinţifică în cadrul comunităţii academice de la
nivelul FAMP.
Grupul ţintă:
 studenţii din anii terminali de la programele de studii de
licenţă “Resurse Umane” şi “Administraţie Publică”
 masteranzii din anii terminali de la programele de studii
de masterat “Administraţie şi Management Public” şi
“Administraţie Publică şi Integrare Europeană”
 cadrele didactice care coordonează studenţii şi masteranzii
pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor.
Categoriile de lucrări vizate:
♯ lucrările de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat;
♯ lucrările elaborate pentru participarea la sesiuni de
comunicări științifice;
♯ studii și cercetări elaborate pentru participarea la concursuri
şi olimpiade studențești;
♯ lucrările de cercetare elaborate în colective mixte de
studenţi şi cadre didactice în cadrul centrelor de cercetare;
♯ proiecte/eseuri/portofolii elaborate pentru selecţia în
vederea obținerii unor burse internaționale.

REZULTATE ESTIMATE
2 evenimente pe teme de academic
writing organizate în cadrul FAMP;
200 de participanţi studenţi şi
masteranzi FAMP în ani terminali la
evenimentul destinat academic writing
pentru studenţi;
20 de participanţi cadre didactice
FAMP la workshopul destinat
academic writing pentru cadre
didactice;
2 afişe pentru promovarea
evenimentelor;
3 tutoriale ale studenților participanți;
Ghid de academic writing în format
electronic și tipărit;
Cel puţin cu 75% mai puţine cazuri de

plagiat la lucrările de licenţă şi
Obiectivele specifice ale proiectul AWRUAP:
masterat, în următorii trei ani
O1. facilitarea transferului de cunoaştere în domeniul
universitari, faţă de anul universitar
academic writing dintre specialişti de renume de la nivel
2015-2016
internaţional, pe de o parte, şi comunitatea academică din
cadrul FAMP (studenți și cadre didactice), pe de altă parte;
O2. consolidarea relaţiilor de colaborare în educaţie şi cercetare ştiinţifică dintre FAMP şi universităţile
partenere;
O3. dezvoltarea continuă a abilităţilor de academic writing necesare studenţilor pentru elaborarea
lucrărilor ştiinţifice

Activităţile proiectului:
A1. Atragerea specialiştilor de renume internaţional în domeniul academic writing;
A2. Desfăşurarea unui workshop pe tema “academic writing” cu cadrele didactice care predau la
programele de studii de licență și masterat din cadrul FAMP;
A3. Derularea unei campanii de informare a studenţilor din cadrul ASE Bucureşti cu privire la
desfăşurarea evenimentelor pe tema academic writing;
A4. Organizarea conferinţei cu studenţii din anii terminali de la ciclurile licenţă şi masterat;
A5. Elaborarea unui ghid de academic writing destinat studenţilor, care va detalia şi exemplifica normele
generale de academic writing şi va explica cerinţele de etică şi calitate pe care trebuie să le respecte o
lucrare de cercetare.
“Etica şi calitatea cercetării sunt două valori fundamentale ale scrierii academice pe care dorim să le
cultivăm în comunitatea FAMP prin facilitarea schimbului de experienţă (la nivelul cadrelor didactice) şi
crearea unui mediu adecvat de învăţare (la nivelul studenţilor şi masteranzilor)... iată câteva dintre
oportunităţile pe care le oferă proiectul AWRUAP.”
Echipa de implementare a proiectului

