Decizia nr. 698/2008.07.18. Anexa 1.

PLAN STRATEGIC DE CERCETARE
AL UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA PE PERIOADA 2008–2013

Obiective generale
– creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul universităţii, încadrând
universitatea în categoria universităţilor de învăţământ şi cercetare,
– creşterea capacităţii de colaborare cu alte universităţi din ţară şi străinătate,
– participarea în proiectele de cercetare naţionale şi internaţionale,
– integrarea în reţelele de universităţi şi instituţii de cercetare-dezvoltare prin proiecte
complexe,
– creşterea performanţelor personalului de cercetare pe plan intern şi internaţional,
– valorificarea optimă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic,
– acreditarea centrelor de cercetare pe plan naţional conform normelor în vigoare
– înfiinţarea după acreditarea universităţii a şcolilor doctorale,
– creşterea impactului activităţii de cercetare asupra dezvoltării societăţii.

Acţiuni pentru realizarea obiectivelor generale
1. În baza hotărârii Senatului se vor înfiinţa centre de cercetare la nivelul catedrelor şi a
domeniilor de cercetare, care vor fi supuse procedurii de acreditare conform legislaţiei
actuale.
2. Se va realiza urmărirea activităţilor de cercetare prin introducerea unui sistem informatic
on-line, care va fi întreţinut periodic de către toţi cercetătorii universităţii.
3. Se va analiza anual starea cercetării ştiinţifice la nivelul catedrelor, centrelor de cercetare,
a facultăţilor, precum şi a universităţii. Departamentul Cercetării Ştiinţifice va edita periodic
volume cu realizările cercetărilor în universitate.
4. După acreditarea universităţii se vor face demersuri pentru obţinerea surselor alternative
de finanţare prin obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, cum ar fi programele cadru
al UE şi colaborări bilaterale cu universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate.
Departamentul Cercetării Ştiinţifice va asigura nu numai consultanţă în elaborarea şi
contractarea proiectelor, dar va asigura şi informarea privind granturile de cercetare
naţionale şi internaţionale şi gestionarea acestora, respectiv a contractelor de cercetare cu
agenţi economici şi cu alte universităţi.

5. Se va edita revista Acta Universitatis Sapientiae cu mai multe serii de specialitate.
Menţinerea înaltului nivel ştiinţific al periodicelui universităţii capătă o importanţă
deosebită. Revista va avea pe lângă varianta tipărită şi variantă electronică pe internet. Se vor
face demersuri pentru ca revista să obţină acreditarea CNCSIS categoria B+ şi să fie
recenzată de revistele de referate de specialitate.
6. Editura universităţii (editura Scientia) va continua să tipărească pe lângă suporturile de
curs şi monografii şi volume colective conţinând rezultatele cercetărilor proprii ale
personalului didactic al universităţii.
7. Se vor organiza în continuare manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, dintre care
unele vor deveni tradiţionale.
8. Se va continua dotarea bibliotecilor de specialitate cu cărţi noi şi abonarea unor reviste de
specialitate tipărite şi electronice pentru asigurarea surselor moderne de documentare. Cu
ajutorul revistei universităţii, Acta Universitatis Sapientiae, se va introduce şi se va realiza
schimburi de reviste de specialitate, care vor contribui la înzestrarea bibliotecilor cu reviste
de specialitate.
9. La nivelul facultăţilor se va introduce şi se va încetăţeni ţinerea periodică (pe cât posibil
lunar) a şedinţelor de comunicări ştiinţifice. La nivelul centrelor de cercetare această
activitatea de prezentarea a cercetărilor proprii se va realiza săptămânal.
10. Se va încerca încadrarea în domeniile de cercetare considerate prioritare în plan naţional
şi european, prin îndrumarea tinerilor cercetători către aceste domenii.
11. Se va încuraja obţinerea de brevete de invenţie, precum şi conceperea altor modalităţi de
protecţie a proprietăţii intelectuale.
12. Se va asigura infrastructura corespunzătoare necesară cercetării ştiinţifice prin
achiziţionarea echipamentelor performante din surse proprii şi din contracte de cercetare. Se
va continua înfiinţarea şi dotarea laboratoarelor de cercetare.
13. La promovarea cadrelor didactice se vor respecta criteriile ştiinţifice cerute la nivel
naţional.
14. Se va elabora o metodologie pentru stimularea cercetării ştiinţifice şi recompensarea
rezultatelor ştiinţifice mai însemnate.
15. Universitatea va încuraja participarea activă a cadrelor didactice şi de cercetare la
conferinţele naţionale şi internaţionale.
16. Se va încuraja participarea studenţilor (mai ales din anii terminali) la activitatea de
cercetare a catedrelor.
17. Se vor încuraja cadrele didactice cu rezultate ştiinţifice remarcabile să participe la
evaluarea granturilor naţionale şi internaţionale ca experţi şi să obţină statutul de conducător
de doctorat.
18. Diseminarea rezultatelor ştiinţifice se va realiza nu numai prin lucrări ştiinţifice,
participări la conferinţe şi publicare de monografii, dar şi prin întreţinerea paginilor de
prezentare a cercetărilor pe internet.

19. Se va urmări creşterea recunoaşterii universităţii pe plan naţional şi internaţional prin
contribuţii importante în domeniul cercetării ştiinţifice.
20. Pe plan organizatoric activitatea Departamentului Cercetării Ştiinţifice va fi supusă
periodic unei analize ample pentru a asigura o coordonare la nivel corespunzător a cercetării
ştiinţifice.
Acest Plan strategic a fost aprobat în şedinţa Senatului din 18 iulie 2008.
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