MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE...I

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .
PRORECTOR CERCETARE.

Regulament de organizare și funcționare
al Consiliului Științific al Cercetării și Creației Universitare (CSCCU)
al Universității de Vest din Timișoara

I.

Dispoziții generale
Art. 1. CSCCU este un organism consultativ al Consiliului de Administrație (CA) al UVT

constituit pe baza Legii Educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 si a O.G. nr. 57 / 2002 privind cercetarea
știinţifică și dezvoltarea tehnologică, precum și modificările și complementările ulterioare ale
acestora.
Art. 2. Activitatea CSCCU se desfășoară în acord cu dispozițiile legale în vigoare, cu Carta
Universitară și Regulamentele UVT.
Art. 3. CSCCU colaborează cu Comisia de Cercetare Științifică din cadrul senatului UVT la
realizarea de analize și rapoarte cu privire la dezvoltarea și evaluarea cercetării și creației
universitare în UVT.
Art. 4. CSSCU poate propune către CA proiecte de hotărâri pentru buna desfășurarea a
activității de cercetare științifică și creație universitară.

II.

Misiune și atribuții
Art. 5. CSCCU are misiunea de a contribui la dezvoltarea, promovarea și valorificarea

activității de cercetare științifică și creație universitară din UVT prin participarea la: elaborarea
de strategii; regulamente și propuneri concrete de măsuri punctuale; criterii de evaluare și
ierarhizare; emiterea de puncte de vedere cu privire la cercetarea științifică și creația
universitară.
Art. 6. CSCCU participă la elaborarea strategiei în domeniul cercetării – dezvoltării inovării și creației universitare și propune programe de implementare a acesteia.
Art. 7. CSCCU face recomandări CA al UVT privitor la politicile de cercetare și creație
universitară, la procedurile și inițiativele legate de cercetare și creație universitară pentru a
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asigura eficiența în luarea deciziilor și planificarea strategică, în concordanță cu programele
naționale și internaționale de cercetare științifică și creație universitară.
Art. 8. CSCCU analizează și propune direcțiile de cercetare prioritare, cu accent pe
pluridisciplinaritate, în raport cu potențialul intelectual și uman al UVT.
Art. 9. CSCCU analizează programele instituționale de cercetare ştiințifică și creație
universitară anuale şi pe termen mediu și propune recomandări pentru creșterea performanței
și vizibilității activității de cercetare și creație universitară.
Art. 10. CSCCU contribuie la stabilirea unor criterii de performanță cu privire la
evaluarea activității de cercetare și creație universitară a cadrelor didactice, cercetătorilor,
cercetătorilor postdoctorat, doctoranzilor și studenților implicați în activitatea de cercetare și
creație universitară, inclusiv criterii pentru activitatea de cercetare din norma didactică.
Art. 11. CSCCU contribuie la elaborarea de proceduri si criterii pentru evaluarea
activității unităților de cercetare și creație universitară din cadrul UVT.
Art. 12. CSCCU contribuie la stimularea dezvoltării resurselor umane implicate în
activitatea de cercetare științifică și creație universitară prin elaborarea de recomandări privind
procedurile pentru premierea activității remarcabile a personalului de cercetare și creație.
Art. 13. CSCCU coordonează activitățile legate de: a) atribuirea premiilor pentru cele mai
valoroase rezultate de cercetare științifică și creație universitară ale cadrelor didactice,
cercetătorilor, cercetătorilor postdoctorat, doctoranzilor și studenților implicați în activitatea
de cercetare si creatie universitară, respectiv ale echipelor / unităților de cercetare științifică și
creatie universitară; b) atribuirea diplomelor de excelență; c) atribuirea burselor de
performanță pentru studenți; d) atribuirea altor modalități de stimulare pentru activitățile de
cercetare științifică și creație universitară.
Art. 14. CSCCU analizează raportul anual al activității de cercetare și creație universitară
elaborate de CA al UVT și elaborează, în urma analizei, recomandări pentru îmbunătățirea
activității în anul următor.
Art. 15. CSCCU analizează rapoartele de utilizare a regiei în activitatea de cercetare și
creație universitare și recomandă acțiuni ce implică această regie și care să fie întreprinse de CA
al UVT pentru stimularea activității de cercetare și creație universitară.
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III.

Organizare și funcționare
Art. 16. Componența CSCCU respectă principiul pluridisciplinarității și competenței

profesionale.
Art. 17. CSCCU este format din minim 21 de membri, aprobați de Consiliul de
Administrație și avizați de Senat, numiți astfel:
-

prorectorul responsabil cu cercetarea științifică - membru de drept,

-

directorul CSUD -membru de drept,

-

președintele Comisiei de cercetare a Senatului UVT - membru de drept,

-

11 membri desemnați de facultăți, fiecare facultate are dreptul de a nominaliza câte
1 membru,

-

2 membri având calitatea de studenți doctoranzi,

-

3 membri nominalizați de Consiliul de Administrație,

-

2 membri nominalizați de Consiliul CSUD.

Art. 18. Membrii CSCCU nominalizați de facultăți trebuie să fie cadrele didactice și
cercetătorii, angajați ai UVT cu rezultate vizibile la nivel național și internațional în activitatea
de cercetare și creație universitară și cu experiență în managementul cercetării. Fiecare
nominalizare va fi aprobată de consiliul facultății.
Art. 19. Membrii CSCCU din rândul studenților doctoranzi sunt nominalizați de
organizațiile studențești.
Art. 20. Membrii CSCCU nominalizați de către directorul CSUD si avizați de CSUD vor fi
din cadrul Școlilor doctorale de la nivelul UVT.
Art. 21. Membri nominalizați de CA al UVT vor fi directori sau cercetători ai unităților de
cercetare din cadrul UVT, cu experiență în managementul cercetării.
Art. 22. CSCCU poate avea în componență și membri onorifici, fără drept de vot. În
această categorie sunt incluse personalități cu activități științifice și de creație marcante, din
universitate sau din afara universității, a căror opinii pot sprijini activitatea de cercetare și
creație universitară din UVT.
Art. 23. Membrii comisiei de cercetare din senatul UVT sunt invitați permanenți ai
CSCCU, fără drept de vot.
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Art. 24. CSCCU poate invita la sedințe în scop consultativ persoane care sunt experți în
problemele care sunt discutate în sedință fără drept de vot. Prezența lor este limitată la
punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitați.
Art. 25. CSCCU este condus de un președinte și doi vicepreședinți. Președintele și
vicepreședinții CSCCU sînt aleși dintre membrii CSCCU prin vot direct, prin regula majorității
simple.
Art. 26. CSCCU este organizat, în funcție de direcțiile majore de cercetare, în trei comisii:
Comisia de Științe ale Naturii; Comisia de Științe Sociale; Comisia de Științe Umaniste și Arte.
Președintele CSCCU conduce comisia corespunzătoare domeniului său de specialitate. Celelalte
două comisii sunt conduse de câte un vicepreședinte
Art. 27. Președintele CSCCU are un mandat de un an, urmând ca prin rotație fiecare
vicepreședinte să obțină un mandat de un an de președinte. Ordinea numirii vicepreședinților
în funcția de președinte se votează de către membrii CSCCU, prin vot direct, cu o majoritate
simplă. Președintele poate delega din atribuțiile sale vicepreședinților.
Art. 28. Hotărârile comisiilor de specialitate devin hotărâri ale CSCCU după validarea lor
în plenul CSCCU. Hotărârile CSCCU nu sunt acte administrative generatoare de drepturi și
obligații, acestea având doar caracter de recomandări pentru conducerea executivă a UVT.
Art. 29. Cvorumul este asigurat de prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul
total de membri, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.
Art. 30. CSCCU lucrează în plen sau comisii permanente ori reunite ad-hoc.
Art. 31. În cazul în care un membru CSCCU își da demisia unitatea care l-a nominalizat va
desemna o altă persoană.
Art. 32. Atribuțiile președintelui CSCCU:
-

elaborează ordinea de zi a întrunirilor de lucru, prin consultare cu prorectorul cu
activitatea de cercetare, și o anunță cu cel puțin o săptămână înainte de ziua de
desfășurare a acesteia,

-

prezidează întrunirile CSCCU,

-

asigură elaborarea hotărârilor CSCCU,

-

informează CSCCU cu privire la aplicarea recomandărilor CSCCU, aprobate prin
hotărâri,

-

reprezintă CSCCU în relația cu conducerea UVT și centrele de cercetare și creație,

-

întocmește raportul anual al CSCCU și contribuie la raportul CA al UVT.
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Art. 33. Președintele CSCCU poate delega din atribuții celor doi vicepreședinți.
Art. 34. CSCCU se întrunește semestrial, în ședințe ordinare, și ori de câte ori este
necesar, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui CSCCU, a prorectorului cu
cercetarea sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului. Cel puțin jumătate
plus unu din numărul membrilor trebuie să fie prezenți pentru ca ședința să fie legitimă.
Art. 35. Hotărârile se adoptă prin vot deschis și cu majoritatea voturilor membrilor
prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.
Art. 36. Deciziile CSCCU sunt consemnate în proces verbal al ședinței, întocmit de
secretar și semnat de preşedinte.
Art. 37. DAIP asigură suportul logistic şi informațional necesar CSCCU pentru realizarea
misiunii şi atribuțiilor sale.
Art. 38. Secretariatul CSCCU este asigurat cu sprijinul prorectoratului cu cercetarea.
Secretariatul asigură: comunicarea cu membrii CSCCU, redactarea proceselor verbale,
consemnarea şi arhivarea documentelor CSCCU, aspectele organizatorice ale activităților
curente ale CSCCU. Modalitatea de bază pentru comunicarea datelor şi informațiilor este emailul.
Art. 39. Studiile, rapoartele, recomandările şi propunerile elaborate de CSCCU sunt
transmise prorectorului cu cercetarea pentru a fi prezentate, analizate şi avizate de către
Consiliul de Administrație.
Art. 40. Perioada acestui mandat al membrilor CSCCU coincide cu cea a actualului CA al
UVT.

IV.

Dispoziții finale
Art. 41. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința CSCCU din 4 iulie 2013, avizat în

ședința CA din 11 iulie 2013 și aprobat în ședința Senatului UVT din 18 iulie 2013.
Art. 42. Modificarea sau completarea acestui regulament se poate face la solicitarea
conducerii UVT.
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