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Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor este o componentă importantă în formarea lor 

profesională. Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi, ulterior, elaborarea lucrării 

de absolvire sunt elemente de bază în orientarea profesională. 

Cercul ştiinţific studenţesc este o modalitate extracuriculară şi voluntară de instruire a 

studenţilor cu interese ştiinţifice, care are drept scop principal aprofundarea cunoştinţelor şi formarea 

deprinderilor de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor Economice. Se creează, astfel, premisele 

pentru continuarea studiilor universitare în ciclul al doilea / al treilea de studii și dezvoltarea 

profesională continuă în carieră. 

Cercurile ştiinţifice studenţeşti se organizează pe discipline/arii disciplinare, pe baza opţiunii 

libere a studenţilor. 

Şedinţele de cerc ştiinţific studenţesc au loc periodic şi aici se dezbat, pe bază de recenzii de 

carte, eseuri, referate, teme din programul de cercetare ştiinţifică studenţească propus de cadrul 

didactic coordonator / cadrele didactice coordonatoare. 

Realizarea unei recenzii, a unui referat sau eseu de calitate reprezintă un pas decisiv spre 

însuşirea corectă a deprinderilor necesare pentru: 

• conceperea şi realizarea de lucrări ştiinţifice pentru participarea la conferinţe, simpozioane şi 

sesiuni ştiinţifice studenţeşti; 

• conceperea şi redactarea de articole pentru ziare şi reviste studenţeşti sau pentru publicarea în 

reviste ştiinţifice; 

• conceperea şi redactarea lucrării de licenţă (pentru studenţii din anul III de Studii universitare 

de licenţă) 

• conceperea şi redactarea lucrării de disertaţie (pentru studenţii din anul II de Studii universitare 

de master). 
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În cadrul acestor cercuri se urmăreşte crearea unor conexiuni între aspectele teoretice şi cele 

aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor să-şi publice lucrările în reviste. De 

asemenea, se urmăreşte ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese pentru 

lucrările de licenţă / disertație, studenţii având astfel ocazia să prezinte în şedinţele cercurilor capitole 

din lucrările de licenţă / disertație. 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti este valorificată şi prin participarea la conferinţe, 

simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti. 

 Bianual, în lunile mai şi decembrie, Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti organizează 

Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Cele mai interesante lucrări sunt publicate în revista 

ARTECO Journal. Socio-Economic Researches and Studies, editată de universitate, iar studenţii 

participanţi primesc diplome de merit. 
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