PLAN STRATEGIC
PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
PERIOADA 2012-2016

Obiectiv principal :
Creșterea ponderii și calității activităților de cercetare științifică din Universitatea din
Pitești pentru a asigura încadrarea universității în categoria universităților pentru educație
și cercetare.
Principii de baza:
-

Excelența ;
Dezvoltarea resursei umane;
Dezvoltarea bazei de cercetare;
Parteneriate locale, regionale, nationale și internaționale
Interdisciplinaritate;
Transfer tehnologic .

Planul strategic a fost construit pentru atingerea obiectivului principal al universității prin
obiective pe termen lung, mediu și scurt.
Nr.
crt.

Obiectiv strategic

Proiecte propuse pentru
indeplinirea obiectivului
strategic

Reglementari/planuri
tematice

Actiuni organizatorice

- centre de cercetare
inființate pe langa
departamente
Stabilirea statutului
centrelor de cercetare
existente in universitate

- centre de cercetare
infiintate pe langa
facultati
- centre de cercetare
sub tutela integrala a
institutului ecrcetare

1.

Reorganizarea
activitatii de
cercetare stiintifica
din Universitatea din
Piteşti

Organizarea activității de
cercetare stiintifica in cadrul
Institutului de Cercetare al
Universităţii din
Piteşti

-Elaborarea Procedurii
de acreditare
institutionala a
centrelor de cercetare;
Acreditarea institutionala
a centrelor de cercetare de
cercetare neacreditate din
universitate

-

-

-

Verificarea
acreditarii
centrelor de
cercetare din
universitate;
Intocmirea
documentatie de
acreditare;
Analiza in
Consiliul Stiintific
al ICUP;
Propunere catre
Senat

Nr.
crt.

Obiectiv strategic

Proiecte propuse pentru
indeplinirea obiectivului
strategic

Reglementari/planuri
tematice

Actiuni organizatorice
Evaluarea periodica a
activitatii centrelor de
cerceatre

Evidentirea activitatilor
specifice de cercetare

Se face semestrial
Rezultatele
cercetarii cuprinse
in rapoartele de
cercetare ale
centrelor vor fi
centralizate in
raportul ICUP
- tematica de
cercetare, mod de
finantare;
- personal implicat in
cercetare;
- studenti, doctoranzi
implicati in cercetare

Reunirea
centrelor de crecetare
stiintifica in cadrul
institutului

Organizarea Consiliului
Stiintific al cercetarii

Redactarea propunerii de
regulamemnt in cadrul
Consiliului Stiintific
Stabilirea regulamentului de
functionare al Institutului de
Cercetare

Stabilirea regulamentului
de functionare al fiecarui
centru in acord cu
regulamentul institutului
si tinand seama de
activitatile specifice ale
centrului

2.

Stabilirea de
acorduri de
parteneriat pentru
cercetare cu
partenerii
traditionali si cu
parteneri noi in
vederea atragerii
resurselor de
finantare

Stabilirea de acorduri de
colaborare cu institute
nationale de cercetare din
zona,
Stabilirea de acorduri de
cercetare cu inteprinderi din
regiune si din tara
Utilizarea colaborarilor
interantionale existente la
nivel didactic pentru
stabilirea de parteneriate
internationale de cercetare

Elaborarea proiectului de
acord in functie de
directiile specifice de
colaborare ce pot fi
abordate

Identificarea unor
domenii de cercetare ce
pot fi abordate in comun

• Intrunirea
directorilor centrelor
• Alegerea secretarului
stiintific
• Alegerea comisiei de
etica a cerceatrii
Aprobarea
regulamentului de
functionare al
Institutului de
Cercetare in Consiliul
de Administratie
Aprobarea
regulamentului de
functionare al
Institutului de
Cercetare in Senatul
Universitatii

Aprobarea
regulamentulor de
functionare al Centrelor
de cercetare in
Departamente,
Consiliul Profesoral si
in Consiliul de
Administratie
Aprobarea acordului in
Consiliul de
Administratie

Aprobarea acordului in
Senatul Universitatii

Stabilirea de anexe
pentru colaborarea in
cercetarea stiintifica, la
acordurile cadru
institutionale existente

Nr.
crt.

Obiectiv strategic

3.

Stabilirea unei
proceduri de
utilizare a unei parti
din regia
contractelor de
cercetare pentru
promovarea de noi
proiecte, pentru
achizitia de
echipamente si
publicații ISI

Proiecte propuse pentru
indeplinirea obiectivului
strategic
Stabilirea cotei din regie ce
revine universitatii si a cotei
ce poate fi utilizata de
directorul de proiect pentru
realizarea de publicatii ISI si
a cotei ce constituie un fond
de cercetare al institutului
pentru promovarea de noi
proiecte si achizitii de
echipamente performante

Situatia echipamentelor de
cercetare si domenii de
cercetare abordate

4.

Evidentierea bazei
de cercetare
existente in
universiate in scopul
cresterii eficientei de
utilizare

Actiuni organizatorice

Elaborarea unui proiect
de procedura pentru
utilizarea regiei

Evidenta echipamentelor
existente in fiecare centru
de cercetare si laborator,
a persoanei responsabile si
a gradului actual de
utilizare

Reglementari/planuri
tematice
Aprobarea proiectului
de procedura in
Consiliul de
Administratie

Aprobarea proiectului
de procedura in Senatul
Universitatii

Realizarea unui orarprogram de utilizare

Afisarea orarului de
utilizare pe site-ul
Institutului de cercetare

Tematici de cercetare

Evidența domeniilor de
cercetare

Colective de cercetare

Domenii și tematici de
cercetare
Surse de finanțare

Antrenarea tuturor
cadrelor didacce in
activitatea de cerceatre
Imbunatatirea calitatii
cercetarii stiintifice pin
cresterea colaborarii
interdisciplinare la proiecte și
contracte de cerc etare

5.

Dezvoltarea
cercetarii de tip
interdisciplinar și în
colaborarea
internațională

Antrenarea studenților
masteranzi in echipe de
cercetare pe tematici in
domeniul de studiu
Antrenarea doctoranzilor
in echipe de cercetare pe
tematici in domeniul de
doctorat

Utilizarea relatiilor si a
colaborarilor internationale
existente in activitatea
didacctica pentru
Stabilirea de noi colaborari
internationale in domenii d
evarf ale cercetarii stiintyifice

Utilizarea stagiilor de
cercetare in universitati
europene pentru
demararea unor
colaborari de cercetare
internaționale
Utilizarea acordurilor de
doctorat in cotutela si a
stagiilor doctorale in
universitati europene
pentru colaborari de
cercetare prin contract

Consituirea de colective
de cercetare
interdisciplinare
Elaborarea și
depunerea de aplicații
pentru accesarea
fondurilor de finantare
prin programe de
cercetare nationale si
internationale
Stabilirea de contracte
de cercetare cu
partenrii industriali, în
domenii de interes

Nr.
crt.

Obiectiv strategic

Proiecte propuse pentru
indeplinirea obiectivului
strategic
Stimularea realizarii
puiblicatiilor cotate ISI cu
scor mare de influenta

Stimularea financiara pentru
realizarea de publicatii
remierea articolelor ISI

Stimularea financiara pentru
realizarea de brevete de
inventier

6.

Diseminarea
rezultatelor
activitatii de
cercetare stiintifica

Creșterea vizibilității
cercetarii prin publicațiile
interne

Elaborarea si editarea cartei
albe a cercetarii

Organizarea de manifestatii
sitintifice in cadrul
universitatii
Participarea universitatii la
organizarea de manifestari
stiintifice nationale si
internationale

Actiuni organizatorice
Sustinere financiara
publicare de aricole si
pentru participarea la
conferinte cotate ISI
Un fond de premiere va fi
constituit;
Cadrele didactice si
cercetatorii va face
aplicatii anuale pentru
articolele ISI.

Atragerea partenerilor
internationali de prestigiu
in colectivele stiintifice si
redactionael ale revistelor
existente
Initierea de reviste noi,
cu parteneriat
international, in domenii
de varf ale cercetarii
Anual se va face o sintea
a activitatii de cercetare
din universitate (teme ,
contracte, colective,
achizitii importante,
colaborari si produse ale
cercetarii)
Atragerea de personalitati
stiintifice de prestigiu
international in comitetele
de program;
Participarea
cercetatorilor din
universitate in comitete de
program alaturi de
personalitati stiintifice de
prestigiu international

Reglementari/planuri
tematice
Procedura de acordare
a suportului financiar
aprobată de Consiliul
de Admionistrație și de
Senatul Universitatii
Procedura de stimulare
prin ore de cercetare
echivalente pentru
publicarea de articole
ISI, aprobata de
Consiliul de
Administaratie si de
Senatul universitatii

Editarea de publicatii
prin Editura
Universității din Pitești

Publicatia va fi editata
de Editura Universitatii
din Pitesti
In format electonic va fi
plasata ep site-ul
universitatii

Volume in limba
straina cu recunoastere
in bazele de date
indexate in domeniu

Prezentarea rezultatelor
cercetarii prin seminarii
stiintifice organizate la
partenerii econiomici

7.

Transferul
tehnologic al
rezultatelor
cercetarii

Atragerea partenerilor
economici in transferul
tehnologic al cercetarii

Invitarea partenerilor
economici la sustinerea
tezelor de doctorat in
domeniile d einteres

Invitarea partenerilor
economici la sustinerea
proiectelor de disertatie
Publicarea pe site-ul
universitatii a realizarilor
de interes pentru transfer
tehnologic spre
informarea partenerilor
indistriali

Stabilirea de
acorduri cu
partenerii
industriali pentru
transferul
tehnologic al
cercetarii

Nr.
crt.

Obiectiv strategic

8.
Asigurarea bazei de
documentare pentru
cercetare

Proiecte propuse pentru
indeplinirea obiectivului
strategic
Pariciparea universitatii la
programulCapacitati
cvoordonat de Anelis Plus
pentru asigurarea accesului la
bazele de date
Continuarea abonamentelor
existente la publicatiile
internationale
Strabilirea de abonamente la
noi publicatii internationale
in doemnii d einteres ale
cercetarii stiintifice

9.

Inregistrarea si
stocarea continua a
rezultatelor
cercetarii stiintifice
intr-o baza de date
ce permite
extragerea intr-un
timp scurt de
rapoarte dupa
diferite cerinte

Elaborarea unei baze de date
„Portalul cercetarii
Universitatii din Pitesti”

Actiuni organizatorice

Reglementari/planuri
tematice

Acrodul universitatii de
partciipare cu cofinantare
la proiect

Dupa aprobarea
proiectului accesul liber
la bazele de date va fi
diseminat in cadul
universitatii .

Implicarea Bibliotecii
Universitatii din Pitesti
pentru accesul indelumgat
la aceste publicatii.

Diseminarea
publicatiilor la care
exista abonamente.

Constituirea colectivului
de specialisti IT si baze de
date
Stablirea indicatorilor ce
vor fi raportati si
amodului de raportare
Stabilirea indicatorilor de
raportare ce prezinta
interes
Realizarea protalului si
plasarea lui on –line la
dispozitia ercetatorilor

Introducerea
rezultatelor cercetării în
baza de date
•
Actualizarea
permanenta a bazei
de date

Plan strategic pentru cercetarea ştiinţifică pentru perioada 2012-2016 a fost aprobat de
către Senatul Universităţii în data de 28 septembrie 2012 şi intră în vigoare imediat.

PREŞEDINTELE SENATULUI
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

