REZUMAT
Teza de abilitare intitulată CONTRIBUŢII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA COMUNICĂRII DINTRE
MEDIUL ACADEMIC ȘI ECONOMIC ÎN VEDEREA CREȘTERII ADAPTABILITĂȚII ABSOLVENȚILOR
LA PIAȚA MUNCII prezintă în sinteză realizările științifice, profesionale și academice ale autoarei –
Conf. univ. dr. MĂRCUȚĂ Alina – după obținerea titlului științific de Doctor în Agronomie în anul
2005, în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, sub îndrumarea
Prof. univ. dr. Manea Drăghici.
Absolventă al Facultății de Agricultură, specializarea Ingineria și Gestiunea Sistemelor Agricole
din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, din anul 1997 și
absolventă al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu, din 2015.
Mi-am început activitatea profesională în 1998, ca preparator universitar în cadrul Universității
de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, Catedra de
Management şi Marketing.
Pregătirea profesională mi-am perfecționat-o urmând studii de master sau cursuri de
specialitate. Astfel, în perioada 1997 - 1998 am urmat studii postuniversitare în cadrul specializării
„Management, marketing și dezvoltare rurală”.
În perioada 2000 – 2002 am urmat cursuri de master la specializarea „Managementul Calității și
Inovației” din cadrul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare
Rurală din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București.
Pe parcursul acestor ani am fost preocupată de posibilitățile de utilizare a metodelor moderne
de predare a contabilităţii, fiind titular cursului de contabilitate informatizată în perioada 2000-2005.
În paralel cu activitatea de predare la cursurile de zi, le-am predat și srtudenților de la
învățământul la distanță.
În vederea perfecționării mele în această formă de învățământ am urmat diferite cursuri în
domeniu. Astfel, în anul 2004 am urmat cursul de „Developing Distance Learning”, organizat de către
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București împreună cu Natural Resources
Institute, University of Greenwich, Marea Britanie.
În perioada 2010 - 2013 am participat la proiectul „Învățământul la distanță și învățământul cu
frecvență redusă – un demers pentru calitate”, proiect realizat de către Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu și în cadrul căruia Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București a fost
partener, obținând diplome în domeniul „Introducerii în tehnologiile ID/IFR” (2010), „Formarea și

perfecționarea în editarea de material ID/IFR” (2011), „Managementul calității în învățământul
ID/IFR” (2012) și „Formare și perfecționare în utilizarea platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în
planificarea, organizarea și desfășurarea procesului educaţional” (2012).
Am participat, de asemenea, la diferite alte cursuri de perfecționare: Consultant agricol (2009),
Manager în activitatea de turism (2011), Management universitar (2011), Expert accesare fonduri
europene (2011), Formator (2011).
Alegerea tematicii abordate în această teză de abilitare reprezintă realizările mele științifice,
profesionale și academice deoarece tematica abordată reprezintă domeniul meu de activitate continuă,
profesională și științifică.
Teza de abilitare elaborate este structurată în conformitate cu cerințele Legii Educației
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cuprinde: (a) Titlul tezei de abilitare
în limba română și în limba engleză, (b) Cuvinte-cheie, (c) Rezumatul tezei de abilitare în limba
română și limba engleză, (d) Realizări științifice, profesionale și academice, (e) Planul de evoluție și
dezvoltare a carierei și (f) Referințe bibliografice.
Principalele domenii de cercetare științifică au fost legate de dezvoltarea durabilă a
comunităților locale, dezvoltarea pieței muncii în zonele rurale, promovarea agroturismului –
componentă a spațiului rural, perfecţionarea cadrelor didactice care predau la forma de învățământ la
distanță și cu frecvenață redusă, etc.
Cea mai mare parte a rezultatelor activității mele de cercetare științifică, derulate din 2000 și
până în prezent, au fost publicate în diverse reviste sau în volumele unor conferințe de specialitate
cotate ISI sau BDI, naționale și/sau internaționale. Situația publicării rezultatelor se prezintă astfel: 12
articole științifice publicate în reviste cotate/volume de conferințe indexate ISI; 25 articole publicate în
reviste și/sau volume ale unor manifestări științifice indexate în alte baze de date internaționale (BDI).
Rezultatele activității didactice sunt concretizate în publicarea în calitate de singur autor sau
coautor, a 5 cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS și a 19 Caiete de lucrari
practice.
Referitor la activitatea de cercetare științifică, în această perioadă am fost director al proiectului
intitulat „Excelența academică în învățământul la distanță și învățământul la distanță – un demers
pentru calitate” (2010 - 2013) și consultant – responsabil al proiectului DigitEgal: Utilizarea
mediului electronic pentru a crește șansele găsirii unui loc de muncă - șanse egale pentru toți
șomerii.

De asemenea, am avut calitatea de membru în echipele de cercetare interdisciplinare, sau de
expert/trainer la nivel naţional în alte 14 proiecte, precum și în derularea unui proiect internațional.
Teza de abilitare prezintă, de asemenea, și direcțiile de dezvoltare viitoare ale carierei mele
profesionale, academice și științifice care se vor axa în continuare pe cercetările deja începute, precum
și pe dezvoltarea unor noi teme.
Referitor la planul de dezvoltare a carierei științifice, voi continua să caut să aplic cele mai bune
metode de predare în vederea creșterii calității formării specialiștilor din domeniul ingineriei
economice și din domeniul agroturismului și alimentației publice, și a adaptării acestora la piața
muncii.
Dezvoltarea carierei viitoare se va baza pe capacitatea de conducere a activității de cercetare,
pe prestigiul academic dobândit în această perioadă și pe capacitatea de inițiere și coordonare a
proiectelor de cercetare științifică. În acest sens îmi doresc să îmi continui activitatea didactică și
științifică alături de cadrele didactice din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară
București.

