
 

 

 

 

 

REȚELE TEMATICE DE CERCETARE 

Research networks 

 

În cadrul European Educational Research Association (EERA), activitatea academică și de cercetare este 

organizată în rețele tematice, abordând fie o disciplină specifcă, fie o temă de cercetare în domeniul 

educațional. În prezent, în cadrul EERA există 32 de rețele tematice, la care se adaugă Emerging 

Researchers’ Group. 

ARCE își propune să implementeze modelul rețelelor tematice și la nivel național. 

- Fiecare rețea tematică trebuie să aibă un inițiator/coordonator și minim alți doi membri ARCE, din 

centre universitare/ instituții de cercetare diferite; 

- Inițiatorul unei rețele tematice va transmite către Biroul ARCE un formular pentru înscrierea rețelei 

(formularul este disponibil pe următoarea pagină); 

- Activitatea rețelelor poate cuprinde o varietate de inițiative (fără a fi limitată la acestea): ateliere de 

lucru, proiecte de cercetare, articole, participări la conferințe, formularea unor puncte de vedere cu 

privire la problematici curente de pe agenda publică etc., concordate cu tematica rețelei; 

- Coordonatorul rețelei tematice va fi și persoana de legătură în comunicarea cu Biroul ARCE; 

- Coordonatorii rețelelor tematice participă la întâlniri periodice cu Președintele/Secretarul General 

ARCE în vederea organizării activităților; 

- Anual, fiecare rețea tematică va realiza un scurt raport narativ cu privire la inițiativele și activitățile 

derulate; raportul va fi publicat pe site-ul ARCE. 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAR ÎNREGISTRARE REȚEA TEMATICĂ 

Inițiator (Nume, Prenume)*  

Afiliere instituțională  

Membrii rețelei 
(Nume, Prenume, Afiliere 
instituțională) 

 

Denumirea/tematica rețelei  

Scopul și obiectivele rețelei  

Contribuția la misiunea ARCE 
și EERA 

 

Cercetări de referință/tematica 
abordată 

 

Direcții de cercetare în cadrul 
rețelei 

 

Activități propuse în cadrul 
rețelei 

 

Alte aspecte pe care le 
considerați relevante 

 

 

ETAPE  

Transmiterea propunerii Pe întreg parcursul anului 

Analiză în cadrul Consiliului 
Director 

În max. 15 zile de la transmiterea solicitării 

Analiză în cadrul rețelelor 
existente 

În max. 30 zile de la transmiterea solicitării 

Comunicarea deciziei În max. 30 zile de la transmiterea solicitării 

Discuție preliminară În max. 15 zile de la comunicarea deciziei 

Începerea activității În funcție de calendarul activităților 

Raportul anual 15 decembrie 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASPECTE SUPLIMENTARE 

- Dacă membrii rețelei propun modificarea denumirii/tematicii rețelei, acest lucru se va discuta în 

cadrul Consiliului ARCE, prezentându-se motivul modificării; 

- Coordonatorul fiecărei rețele va fi ales de către membrii acesteia; candidații vor fi nominalizați de 

minimum doi membri ai rețelei; alegerile se vor desfășura la fiecare doi ani (nu există o limitare a 

numărului de mandate); alegerile se organizează pe baza unei majorități simple (50%+1); 

- Coordonatorii și membrii rețelelor au un rol activ în organizarea conferințelor ARCE; 

- Odată ce numărul de rețele tematice este mai mare de 5, rețelele vor alege un Coordonator central, 

care va face parte și din Consiliul Director ARCE (și va fi persoana de contact în raport cu Biroul 

ARCE, respectiv va gestiona procesul de înregistrare/modificare a rețelelor tematice); alegerile se 

organizează pe baza unui sistem 2/3 (pentru a echilibra potențiale diferențe între numărul de membri 

ai diferitelor rețele); 

- Tematici posibile (pe baza exemplelor EERA): 

o Filosofia educației 

o Inovație curriculară 

o TIC în educație și formare 

o Cercetare în învățământul superior 

o Politică și politici educaționale 

o Comunitate, familie și școală în cercetarea educațională 

o Sănătate și bunăstare (well-being) în educație 

- Pentru o listă completă și pentru mai multe informații despre organizarea rețelelor tematice în cadrul 

EERA, puteți consulta https://eera-ecer.de/networks/eera-networks/ 

- Pentru mai multe informații despre rețelele tematice și/sau pentru a înregistra o rețea tematică, vă 

rugăm să ne contactați / să transmiteți formularul de mai sus la adresa office@arced.ro. 
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