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Anexa 9 Ia Cartă
REGULAMENTUL
Consiliului Ştiinţific al
Universităţii „TIBISCUS" din Timişoara

Regulamentul Consiliului Ştiinţific concretizează prevederile Cartei Universităţii „Tibiscus"
din Timişoara. Regulamentul se adoptă şi se modifică cu votul a două treimi din membrii
Consiliului şi se pune în concordanţă cu normele care decurg din aplicarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011.
Cercetarea ştiinţifică, creaţia artistică şi performanţa sportivă sunt componente esenţiale ale
activităţii membrilor comunităţii academice. Acestea reprezintă o obligaţie de bază a fiecărui cadru
didactic şi constituie un criteriu important de evaluare a calificării şi profesionalismului acestuia.
Universitatea „Tibiscus" din Timişoara asigură condiţiile organizatorice, materiale şi
financiare, precum şi cadrul juridic necesar membrilor comunităţii academice pentru a efectua
cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică în domeniul competenţei profesionale atestate.
Capitolul I
Scopul Consiliului Ştiinţific
Art. 1- (1) Consiliul Ştiinţific a fost înfiinţat cu scopul de a organiza, monitoriza şi susţine
toate facultăţile pentru creşterea calitativă a cercetării ştiinţifice, creaţiei artistice şi performanţei
sportive în cadrul Universităţii „Tibiscus" din Timişoara.
(2) Misiunea fundamentală a Consiliului o constituie creşterea nivelului profesional al
proiectelor şi programelor de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţa sportivă ale
membrilor comunităţii academice din Universitatea „Tibiscus".
(3) Activitatea sa urmăreşte promovarea cercetării ştiinţifice, a creaţiei artistice şi a
performanţei sportive la standarde calitative recunoscute prin integrarea în programele naţionale şi
internaţionale, accesul la publicaţiile naţionale şi internaţionale, obţinerea unor venituri
suplimentare pentru dezvoltarea Universităţii.
Art. 2 - Pregătirea profesională a studenţilor în Universitatea „Tibiscus" din Timişoara are
drept componentă de bază organizarea unei cercetări ştiinţifice proprii competitive în sprijinul
procesului educativ. Pentru realizarea acestui scop, Consiliul organizează şi susţine dezvoltarea
unor direcţii de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţa sportivă prin:
-

acumularea de cunoştinţe noi " şi valorificarea
comunicări, patente, creaţii de autor, contracte e t c ;

-

participarea constantă şi nemijlocită la programe de cercetare interne şi intenţionale;

-

creşterea prestigiului ştiinţific, cultural artistic şi sportiv al Universităţii la nivel naţional
şi internaţional.
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sub

formă

de

publicaţii,

Capitolul II
Organizarea şi funcţionarea Consiliului Ştiinţific
Art. 3 - Consiliul Ştiinţific se subordonează Senatului Universităţii „Tibiscus" din Timişoara
şi activează în conformitate cu reglementările Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
învăţământul Superior.
Art. 4 - (1) Consiliul Ştiinţific este format din prorectorul Universităţii responsabil cu
cercetarea ştiinţifică şi prodecanii facultăţilor responsabili cu cercetarea ştiinţifică. Preşedintele
Consiliului este prorectorul Universităţii responsabil cu cercetarea ştiinţifică. în caz de vacantare a
postului de prodecan, facultatea desemnează înlocuitorul de drept care preia atribuţiile de
reprezentare a titularului.
(2) Din motive bine întemeiate, Senatul poate decide includerea în componenţa consiliului a
unor specialişti recunoscuţi pentru domenii conexe de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică sau
performanţă sportivă.
(3) în şedinţa sa de constituire Consiliul alege, dintre membrii săi, cu majoritate simplă, un
secretar pentru întregul mandat.
(4) La propunerea preşedintelui, Consiliul poate invita la şedinţele sale membri ai comunităţii
academice din Universitatea Tibiscus.
Art. 5 - Atribuţiile Preşedintelui Consiliului Ştiinţific sunt:
convoacă şi prezidează Consiliul Ştiinţific;
asigură punerea în execuţie a hotărârilor Consiliului şi informează Consiliul cu privire la
execuţia acestora;
urmăreşte modul de utilizare al resurselor financiare destinate cercetării ştiinţifice,
creaţiei artistice şi performanţei sportive;
întocmeşte raportul anual de activitate al Consiliului;
reprezintă Consiliul în relaţia cu Senatul şi celelalte organisme de conducere.
Art. 6 - Atribuţiile Secretarului Consiliului Ştiinţific sunt:
asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Consiliului;
asigură redactarea rapoartelor, proceselor verbale şi a altor documente ale consiliului;
are responsabilitatea arhivei Consiliului.
Art. 7 - Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori se impune, la solicitarea
preşedintelui sau a unei treimi din membrii Consiliului.
Art. 8 - Consiliul Ştiinţific ia decizii cu majoritate simplă, în condiţiile prezenţei a cel puţin
2/3 din membrii săi. în cazul egalităţii de voturi preşedintele supune problema în litigiu medierii
Senatului Universităţii "Tibiscus".
Art. 9 - Consiliul Ştiinţific are rolul fundamental de a dezvolta, sprijini şi coordona activitatea
de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă în cadrul comunităţii academice din
Universitatea "Tibiscus".
Art. 10 - Atribuţiile Consiliul Ştiinţific sunt:
a) elaborează strategia de dezvoltare a activităţii de cercetare din Universitate pe termen scurt,
mediu şi lung, pe care o supune aprobării Senatului;
b) stabileşte metodologia de evaluare a performanţelor privind cercetarea ştiinţifică şi contractuală,
activitatea publicistică, ştiinţifică şi profesională a colectivelor de cercetare, a cadrelor didactice
şi cercetătorilor;
c) avizează planurile anuale de cercetare ale departamentelor şi colectivelor;
d) stabileşte calendarul şi metodologia de evaluare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare;
e) evaluează îndeplinirea activităţilor de cercetare ale departamentelor şi colectivelor, conform
planului anual avizat;
f) coordonează şi monitorizează activitatea centrelor de cercetare din Universitate;

g)

iniţiază, organizează şi avizează activităţi ştiinţifice şi de cercetare în parteneriat cu universităţi,
instituţii de cercetare, societăţi din mediul socio-economic, cu acordul Senatului universitar;
h) propune spre aprobare Senatului parteneriate de cercetare în cadrul unor forme de organizare
cum sunt consorţiile, asociaţiile, societăţile antreprenoriale etc. şi stabileşte cadrul de
desfăşurare a activităţilor, domeniul, cota de participare a Universităţii privind resursa umană,
baza materială, contribţia financiară e t c ;
i) monitorizează manifestările ştiinţifice organizate de către departamente, sub aspectul calităţii şi
al valorificării rezultatelor acestora: colaborări interne şi internaţionale, reviste proprii
acreditate, publicaţii on-line e t c ;
j) asigură punerea în aplicare a deciziilor Senatului privind activitatea de cercetare ştiinţifică.
Capitolul III
Evaluarea activităţii
Art. 11- Evaluarea activităţii Consiliului Ştiinţific se face de către Senatul Universităţii
„Tibiscus" pe baza Raportului anual, prezentat de către preşedintele Consiliului.
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului
Timişoara din data de 06.12.2012.
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