Regulament privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică
Capitolul I
Principii generale
Art. 1.1 Universitatea de Vest din Timişoara este instituţia de învăţământ superior de
performanţă, în care cercetarea ştiinţifică se află la temelia instruirii. Realizarea componentei
didactice a misiunii Universităţii de Vest din Timişoara, pregătirea profesională a studenţilor,
se bazează pe organizarea unei cercetări ştiinţifice proprii competitive. În acest scop
Universitatea de Vest organizează şi susţine dezvoltarea unor puternice şcoli şi direcţii de
cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică prin:
• participări nemijlocite la investigarea domeniilor fundamentale ale cunoaşterii;
• dobândirea de cunoştinţe noi şi valorificarea acestora sub formă de comunicări,
publicaţii, creaţii de autor, contracte etc.;
• afirmarea constantă a prestigiului ştiinţific, cultural şi artistic la nivel naţional şi
internaţional.
Art. 1.2. Cercetarea ştiinţifică, definită ca activitate ce cuprinde toate proiectele, studiile
şi investigaţiile ce au în vedere descoperirea şi punerea în evidenţă a noi cunoştinţe (legi,
fenomene, procese etc.), de importanţă teoretică şi/sau practică, este o obligaţie de bază a
fiecărui cadru didactic. Activitatea proprie de cercetare ştiinţifică, validată prin rezultate şi
performanţe, este criteriu fundamental de evaluare a calificării academice. Poziţiile în ierarhia
didactică sunt condiţionate de valoarea cercetării ştiinţifice, pe bază de lucrări publicate sau
creaţii artistice relevante, strict cuantificate prin regulamentele de concurs ale facultăţilor,
Universităţii şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU).
Art. 1.3. În virtutea libertăţii academice, Universitatea de Vest din Timişoara asigură
condiţiile organizatorice şi materiale, precum şi cadrul juridic necesar tuturor membrilor
comunităţii academice pentru a efectua cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică în domeniul
competenţei profesionale, în concepţia proprie, cu condiţia obţinerii unor rezultate validate
prin tematică, valoare, originalitate, eficienţă şi aport consistent la realizarea obiectivelor
generale ale Universităţii.
Art. 1.4. Catedrele, colectivele de cercetare, cadrele didactice şi cercetătorii folosesc
întreaga gamă a mijloacelor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel naţional
şi internaţional: seminarii de catedră, manifestări ştiinţifice, societăţi academice, contracte şi
granturi, programe naţionale şi internaţionale de cercetare, vizite pe bază de invitaţie şi de
documentare, activitate publicistică şi editorială etc.
Art. 1.5. Cercetarea ştiinţifică din Universitate are la bază documentarea şi schimbul de
informaţii de specialitate, în care scop se asigură mijloacele de acces şi de comunicare în
raport cu surse şi parteneri de referinţă în domeniul tematicii abordate.
Art. 1.6. Valorificarea rezultatelor şi relaţiilor de parteneriat stabilite în cercetarea
ştiinţifică impune şi respectarea următoarelor exigenţe:
• autonomia grupului de cercetare;
• validarea la nivelul comisiilor şi referenţilor de specialitate;
• asigurarea priorităţii şi a dreptului de patentare sau copy-right;
• promovarea unor relaţii de cercetare academică bazată pe respect reciproc şi
angajamente stipulate şi onorate cu maximă responsabilitate.
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Art. 1.7. Cercetările în regim de restricţie sunt acelea ale căror rezultate nu pot fi
publicate şi sunt protejate din motive de securitate naţională, ca urmare a revendicării
dreptului de patentare sau pentru că sunt proprietatea intelectuală a altor unităţi partenere de
cercetare cu Universitatea de Vest din Timişoara. Caracterul restrictiv al valorificării
rezultatelor se cere atestat pe baza motivaţiei scrise a celor care întreprind cercetarea sau a
partenerului de contract care impune această clauză.
Art. 1.8. Rezultatele acestui tip de cercetare nu pot fi luate în considerare la evaluarea
performanţelor academice pentru concursuri de promovare sau pentru reatestare, decât în
cazul certificării dreptului de autor pentru patente sau invenţii omologate.
Capitolul II
Organizarea cercetării ştiinţifice
Art. 2.1. La Universitatea de Vest din Timişoara activitatea de cercetare se desfăşoară
individual şi/sau colectiv, în cadrul catedrelor, al unităţilor de cercetare sau al centrelor de
studii.
Art. 2.2. În catedre se efectuează, cu prioritate, activitatea de cercetare fundamentală şi
sau aplicată, iar unde este cazul activitatea de creaţie artistică.
Art. 2.3. Universitatea poate organiza unităţi de cercetare cu finanţare din bugetul
Universităţii, cu finanţare parţială sau cu autofinanţare.
Art. 2.4. Unităţile de cercetare sunt institutele, centrele, colectivele şi laboratoarele. Ele
se înfiinţează şi se organizează la propunerea catedrelor, departamentelor, consiliilor
facultăţilor sau a Senatului Universităţii şi reunesc cadre didactice, cercetători şi studenţi.
Art. 2.5. Unităţile de cercetare desfăşoară cu preponderenţă cercetare ştiinţifică, dar pot
realiza şi activităţi didactice.
Art. 2.6. Şefii unităţilor de cercetare sunt: director pentru institut sau centru, şef de
colectiv sau de laborator. Desemnarea lor se face prin concurs pe baza unor reglementări
stabilite, iar confirmarea este de competenţa Consiliului facultăţii. Şeful unităţii face parte din
organul de conducere de la nivelul de subordonare (Consiliul facultăţii, Senat).
Art. 2.7. Competenţele unităţilor de cercetare sunt următoarele: elaborează proiecte de
cercetare, organizează activitatea în vederea realizării programelor de cercetare, valorifică
rezultatele cercetării, asigură sursele de finanţare, organizează manifestări ştiinţifice.
Art. 2.8. Unităţile de cercetare se pot constitui şi funcţiona pe perioade determinate, în
funcţie de buget, surse de finanţare şi cerinţe ştiinţifice.
Art. 2.9. Unităţile de cercetare au buget propriu, aprobat la început (eventual rectificat pe
parcurs) de an financiar, în funcţie de resursele financiare. Ele pot angaja personal tehnic şi de
administraţie, în limitele resurselor financiare disponibile, pe o perioadă determinată sau
nedeterminată. La nivelul Universităţii se poate constitui un fond destinat finanţării
proiectelor majore de cercetare ştiinţifică, prin care se realizează contribuţii concrete la
asigurarea performanţei şi compatibilităţii ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional.
Alocarea acestor fondurilor se face anual pe bază de concurs de proiecte de cercetare, evaluate
prin comisii de specialişti desemnate de Comisia pentru Cercetare Ştiinţifică. Se va asigura
aplicarea principiului accesului echitabil al tuturor facultăţilor la alocarea de fonduri pentru
cercetare.
Art. 2.10. În Universitate se asigură echivalenţa pe niveluri a posturilor didactice cu cele
de cercetare. Personalul din unităţile de cercetare poate participa la procesul didactic, fiind
salarizat pentru această activitate, conform normelor legale.
Art. 2.11. Persoanele individuale, colectivele şi unităţile de cercetare desfăşoară
activitatea de cercetare pe baza unor programe proprii, a unor programe de cercetare naţională
sau a unor programe de cercetare internaţională. Programele se comunică în scris conducerii
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facultăţilor şi departamentelor, la nivelul secretarilor ştiinţifici. Informaţiile asupra
organizării, a programelor de cercetare, a rezultatelor şi modului de valorificare a acestora se
centralizează pe Universitate, prin rapoarte periodice ale secretarilor ştiinţifici (cancelarilor).
Art. 2.12. Participarea la programe naţionale se realizează prin granturi şi contracte cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Academia Română, Ministerul Culturii, Ministerul
Tineretului şi Sportului, alte ministere şi departamente ministeriale, regii autonome, Institutul
Cultural Român, unităţi de cercetare de rang naţional, fundaţii şi entităţi nonguvernamentale
de anvergură naţională etc.
Art. 2.13. Participarea la programe de cercetare internaţională se realizează prin granturi
şi contracte cu organisme şi instituţii internaţionale care girează asemenea programe,
Universitatea de Vest din Timişoara încurajând participarea la programe internaţionale de
cercetare.
Art. 2.14. Cercetarea individuală este de competenţa persoanei care efectuează cercetarea,
iar în cazul colectivelor şi a unităţilor de cercetare, directorii acestora realizează funcţiile de
coordonare ştiinţifică şi managerială. La sfârşitul anului calendaristic persoana, respectiv
directorul colectivului întocmeşte un raport de evaluare a rezultatelor cercetării pe care îl
înaintează Consiliului facultăţii (secretarului ştiinţific) sau Departamentului. Acestea, la
rândul lor, fac evaluarea rezultatelor cercetării şi comunică concluziile acestei evaluări atât
catedrelor – în vederea unei juste aprecieri a calificării academice a membrilor catedrei – cât
şi cancelarului UVT. Pe baza rapoartelor facultăţilor şi departamentelor, cancelarul
Universităţii întocmeşte un raport de sinteză asupra stării cercetării ştiinţifice la nivelul
Universităţii, care va fi dezbătut într-o şedinţă de Senat la începutul anului calendaristic,
şedinţă la care se vor lua şi hotărâri privind direcţiile de continuare a respectivei cercetări.
Art. 2.15. În cazul cercetărilor care se desfăşoară pe bază de granturi sau contracte,
directorul trebuie să stipuleze în scris, dintru început, toate restricţiile privind proprietatea
intelectuală a rezultatelor cercetării, precum şi cele care se referă la diseminarea rezultatelor
acestor cercetări. În funcţie de acestea Senatul decide dacă respectivul colectiv de cercetare
este semiautonom sau nu.
Art. 2.16. Colectivele de cercetare semiautonome sunt desemnate prin ordinul Rectorului
Universităţii şi au un regim aparte privind raportarea rezultatelor cercetării, precum şi
utilizarea fondurilor. Directorii proiectelor de cercetare câştigate pe bază de concurs şi care
sunt finanţate din fonduri centralizate decid şi coordonează activităţile de achiziţie legate de
contractul respectiv, în conformitate cu structura aprobată a bugetului proiectului.
Art. 2.17. În cazul cercetărilor care se desfăşoară pe bază de granturi şi contracte,
directorul poate să propună spre aprobare Biroului Senatului angajarea unor colaboratori din
afara Universităţii, pe termen limitat, dar nu depăşind durata contractului.
Art. 2.18. Universitatea sprijină material cercetarea ştiinţifică ce se desfăşoară pe bază de
programe interne, printr-o distribuţie echilibrată a fondurilor pe facultăţi şi colective. În
această distribuţie se ia în seamă importanţa temei şi necesarul real de efort material, în
concordanţa cu criteriile specifice domeniilor de cercetare şi creaţie. Decizia repartizării
acestor fonduri pe facultăţi se adoptă în Colegiul Academic, iar pentru colective repartizarea
se hotărăşte la nivelul consiliilor şi departamentelor.
Art. 2.19. În statele de funcţiuni ale catedrelor pot fi prevăzute posturi de cercetare.
Acestea pot fi ocupate, periodic, de cadre didactice sau cercetători, în funcţie de existenţa
unor sarcini de cercetare deosebite.
Art. 2.20. Conducerea Universităţii şi conducerile facultăţilor şi departamentele se
preocupă permanent de dezvoltarea bazei materiale a cercetării şi stimulează utilizarea
interdisciplinară a acesteia. Baza materială existentă şi dezvoltarea ei este adusă, periodic, la
cunoştinţa întregii comunităţi academice.
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Capitolul III
Evaluarea şi valorificarea cercetării ştiinţifice
Art. 3.1.– Aprecierea rezultatelor cercetării se face de către fiecare facultate şi
departament, după criterii specifice, propuse de Comisia Ştiinţifică şi aprobate de către
Senatul Universităţii, pe baza raportului scris al directorului colectivului de cercetare şi al
prepublicaţiilor, publicaţiilor scrise prezentate, inclusiv casete video (ca suport pentru filme
didactice) sau CD-uri (ca suport pentru cursuri interactive).
Art. 3.2.– În aprecierea valorii rezultatelor cercetării se va ţine seama în mod
obligatoriu de: a. importanţa teoretică pentru dezvoltarea ştiinţei în general şi pe domenii de
specialitate;
b. priorităţi pe plan regional, naţional şi internaţional;
c. importanţa practic-aplicativă pentru economie, cultură, viaţă socială, protecţia
mediului;
d. perfecţionarea învăţământului şi activităţii de cercetare, modernizarea mijloacelor de
învăţământ pe bază de:
- articole de specialitate apărute în publicaţiile Universităţii (Anale, preprinturi,
monografii etc.), precum şi cele de nivel naţional şi internaţional, inclusiv cărţi, casete video,
CD-uri apărute în edituri;
- comunicări şi participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, înscrise
în programe publicate;
- contribuţie la elaborarea proiectelor şi la organizarea activităţii de cercetare,
coordonare sau participare la programe majore de cercetare-finanţare, cu impact asupra
dezvoltării comunităţii sau realizarea de contracte de cercetare fundamentală sau aplicată
efectuată pentru beneficiari din mediul socio-economic.
Art. 3.3.– Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice se realizează prin prepublicaţii,
publicaţii în reviste de specialitate sau volume ocazionale, studii, monografii sau tratate,
expoziţii, cataloage, festivaluri, filme, albume.
Art. 3.4.– Rezultatele evaluării activităţii de cercetare ştiinţifică şi ale creaţiei artistice se
iau în considerare la:
a) finanţarea, cu prioritate, a programelor de investigaţie şi de creaţie, programelor de
investiţie, de cercetare şi de creaţie;
b) concursuri, promovări, premieri;
c) acordarea de: salariu de merit, gradaţie de merit, gratificaţie;
d) acordarea titlului de profesor emerit, profesor consultant şi prelungirea activităţii în
cadrul instituţiei;
e) acordarea sprijinului pentru manifestări ştiinţifice, precum şi la Susţinerea, finanţarea
participării la simpozioane, congrese sau alte manifestări ştiinţifice naţionale sau
internaţionale;
f) acordarea anului sabatic;
g) aprobarea burselor de specializare şi documentare şi a lectoratelor în străinătate;
h) aprobarea înfiinţării unor colective de cercetare;
i) sprijinirea studenţilor cu rezultate în cercetare la obţinerea cu prioritate a burselor
naţionale şi internaţionale, a mobilităţilor din programele bilaterale şi europene.
Art. 3.5.– Veniturile obţinute din realizarea granturilor şi a contractelor de cercetare, din
prestări de servicii şi consultanţă sunt la dispoziţia coordonatorilor de programe sau a
responsabililor de proiecte, fiind folosite pentru:
a) salarizarea personalului care a executat cercetarea;
b) premierea cadrelor didactice, a studenţilor şi doctoranzilor;
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c) dezvoltarea bazei materiale a unităţii;
d) deplasări;
e) organizarea de manifestări ştiinţifice;
f) subvenţionarea activităţii publicistice şi editoriale.
Art. 3.6.– Pentru activitate ştiinţifică deosebită, Senatul Universităţii acordă distincţii şi
premii.
Art. 3.7.– Universitatea publică în mod regulat „Analele Universităţii”, serii pe profiluri
(Filologie, Matematică, Fizică, Filosofie, Psihologie, Chimie, Biologie, Geografie, Teologie,
Drept et.) şi sprijină apariţia preprinturilor şi a altor publicaţii ale facultăţilor, precum şi
programul schimbului de publicaţii cu partenerii interni şi externi.

Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii de Vest din
Timişoara, în şedinţa din data de 20.07.2004.
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