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Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL COMISIEI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
PREAMBUL
În Facultatea de Ştiinţe, cercetarea se realizează instituţional în cadrul a patru centre:
- Centrul de Cercetare în Ştiinţa Comunicării şi Tehnologiei Informaţiei;
- Centrul de Cercetare de Ecologie Aplicată;
- Centrul de cercetare în medicină respiratorie pediatrică;
- Centrul de Cercetare în Matematici şi Aplicaţii.
Facultatea de Ştiinţe dezvoltă o strategie de cercetare pe termen lung precum şi programe
de cercetare pe termen mediu şi scurt cu obiective şi finalităţi clare, bine definite, promovând
permanent cultura cercetării şi urmărind riguros valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării
cadrelor didactice şi studenţilor.
Cercetarea realizată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe este coordonată de comisia de cercetare
ştiinţifică care îşi desfăşoară întreaga activitate conform normativelor elaborate la nivelul ULBS.
Art.1 Structura Comisiei de Cercetare Ştiinţifică
Comisia de Cercetare Ştiinţifică a Consiliului Facultăţii are următoarea structură: preşedinte
şi membri. Mandatul Comisiei de Cercetare Ştiinţifică are aceeaşi durată cu cea a Consiliului
Facultăţii de Ştiinţe.
Componenţa comisiei de cercetare ştiinţifică este prezentată în anexa 1.
Art. 2 Funcţionarea Comisiei de Cercetare Ştiinţifică
a. Comisia de Cercetare Ştiinţifică se reuneşte semestrial, în sesiuni ordinare şi în sesiuni
extraordinare, la convocarea preşedintelui;
b. Comisia de Cercetare Ştiinţifică este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul
membrilor;
c. Reuniunile Comisiei de Cercetare Ştiinţifică se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte, cu excepţia
şedinţelor extraordinare când acest termen se reduce la o minim 24 de ore înainte. La
anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei;
d. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de Cercetare Ştiinţifică adoptă hotărâri proprii.
Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă 2/3
din totalul membrilor;
e. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă care va fi semnat de preşedinte.
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Art.3 Atribuţiile Comisiei de Cercetare Ştiinţifică
I.

II.

Cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice
a. Orientează activitatea de cercetare în concordanţă cu strategia universităţii, a programelor
naţionale şi internaţionale de cercetare;
b. Stimulează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor pe
domenii de mare actualitate ştiinţifică şi de interes pentru beneficiari;
c. Asigură standardele de calitate în cercetarea ştiinţifică;
d. Sprijină activitatea de cercetare ştiinţifică prin centrele de cercetare care funcţionează în
cadrul facultăţii;
e. Monitorizează participarea cadrelor didactice la programele de cercetare ştiinţifică
naţionale şi internaţionale;
f. Sprijină valorificarea activităţii de cercetare prin publicarea articolelor în reviste cotate pe
plan naţional şi internaţional;
g. Promovează abordarea sistematică şi riguroasă a cercetării fundamentale şi aplicative în
cadrul domeniilor de ştiinţe existente în facultate;
h. Îşi aduce contribuţia la diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea de mese
rotunde, simpozioane, conferinţe cu participare naţională şi internaţională;
i. Contribuie la dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu centre de cercetare similare din ţară şi
străinătate.
j. Analizează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică şi propune măsurile de
îmbunătăţire, pentru a fi incluse în planurile strategice şi operaţionale;
k. Elaborează criterii de apreciere a activităţii ştiinţifice în concordanţă cu sistemul criterial al
ULBS.
Cercetarea ştiinţifică a studenţilor
a. Promovează implicarea studenţilor şi masteranzilor în activităţile de cercetare;
b. Sprijină organizarea sesiunilor ştiinţifice studenţeşti;
c. Stimulează participarea studenţilor la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
d. Sprijină publicarea lucrărilor ştiinţifice ale studenţilor;
e. Stimulează şi coordonează activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
f. Identifică şi sprijină studenţii potenţiali candidaţi pentru “Bursa de excelenţă” ştiinţifică.

Art.4 Atribuţiile preşedintelui comisiei
a. Convoacă şi prezidează Comisia de Cercetare Ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe;
b. Reprezintă comisia în relaţia cu Consiliul şi Decanul Facultăţii de Ştiinţe
c. Ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze Comisia la următoarea
reuniune;
d. Prezintă în faţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe un raport anual privind activitatea Comisiei
de Cercetare Ştiinţifică.
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Art.5 Dispoziţii tranzitorii şi finale
a. Comisia de Cercetare Ştiinţifică se subordonează Consiliului Facultăţii de Ştiinţe realizând
politica Planului Managerial al Decanului Facultăţii;
b. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Cercetare Ştiinţifică
se face prin hotărâre a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe;
c. Prezentul regulament intră în vigoare cu data adoptării lui de către Consiliul Facultăţii de
Ştiinţe.

Adoptat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe din data de 19.10.2016.
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Anexa 1
Comisia de Cercetare Ştiinţifică
Nr. crt.

Profesor / student

Calitate

Prof. univ. dr. CHICEA DAN

preşedinte

Prof. univ. dr. SECELEAN NICOLAE

membru

Prof. univ. dr. SIMIAN DANA

membru

Conf. univ. dr. BĂNĂDUC ANGELA

membru

5.

Conf. univ. dr. BRANGA ADRIAN

membru

6.

Conf. univ. dr. ACU ANA MARIA

membru

7.

Lector univ. dr. HUNYADI DANIEL

membru

8.

Student POPA MARIA ALEXANDRA

membru (EPM III)

1.
2.
3.
4.
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