UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti
Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774,
E-mail office@ucdc.ro

Universitatea Creştinã „Dimitrie Cantemir”

APROBAT,
RECTOR

REGULAMENT
privind
premierea rezultatelor cercetării ştiinţifice
a cadrelor didactice UCDC
RA - 06
Ediţia 1

PRESEDINTE,
COMISIE CEAC

Revizia
Nr. pagini
Data
L.S.

1

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR
2
3

4.02.2016

1

4

5

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. (1) Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
Strategia Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. Regulamentul este elaborat în baza
prevederilor Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Prin prezentul Regulament, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” (numită în
continuare UCDC sau Universitate) instituie sistemul de premiere a activităţii şi a rezultatelor
remarcabile obţinute în cercetarea ştiinţifică de către cadrele didactice UCDC.
Art.2. Sistemul de premiere a cercetării în UCDC are în vedere acordarea unui premiu anual.
Premiul se acordă cadrelor didactice UCDC care prin activitatea lor ştiinţifică sporesc prestigiul
Universităţii în spaţiul academic naţional şi internaţional.
CAPITOLUL
EVALUARE

II.

DEPUNEREA

CANDIDATURILOR

ŞI

PROCEDURA

DE

Art.3. Premiile se acordă pe baza unui proces de selecţie a cadrelor didactice UCDC care îşi
depun candidatura la competiţia de premiere a cercetării ştiinţifice.
Art.4. Înscrierea unui cadru didactic UCDC la competiţia de premiere se face prin depunerea
unui dosar de candidatură la Prorectorul pentru cercetarea ştiinţifică, în decurs de 5 zile, de la
anunţarea demarării procedurii, în cadrul şedinţei de Senat a UCDC.
Art.5. La competiţia de premiere pot participa cadre didactice UCDC care, pentru ultimul an
calendaristic, fac dovada că au desfăşurat o activitate de cercetare materializată prin:
a) publicarea de cărţi, monografii, tratate în edituri naţionale şi internaţionale de prestigiu;
b) publicarea de articole în reviste cotate ISI (cu factor de impact, fără factor de impact şi/sau
ISI proceedings);
c) publicarea de articole în reviste cotate în baze de date internaţionale de prestigiu;
d) citări ale lucrărilor cadrelor didactice UCDC în publicaţii ale altor autori pe plan naţional
şi international;
e) calitatea de directori sau membri în proiecte de cercetare ştiinţifică câştigate în competiţii
naţionale sau internaţionale cu impact asupra prestigiului UCDC.
Art.6. După centralizarea dosarelor candidaţilor, se întruneşte comisia de evaluare în vederea
premierii rezultatelor cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice. Comisia este formată din 5
membri, cadre didactice UCDC, desemnate de către Rectorul Universităţii. Comisia examinează
documentele prezentate în dosarele depuse şi punctajele calculate de către candidaţi în Anexa 1
şi prezintă un raport Rectorului UCDC, în decurs de 1 zi, de la data încheierii perioadei pentru
depunerea candidaturilor.
Art.7. Procedura de evaluare este coordonată de prorectorul pentru activitatea de cercetare
din UCDC.
Art.8. Pentru evaluarea activităţii şi rezultatelor privind cercetarea ştiinţifică, candidaţii vor
depune un dosar care va conţine următoarele documente:
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a) formularul de candidatură pentru aplicaţia la premiu, semnat (Anexa 1);
b) declaraţie pe propria răspundere care atestă conformitatea pieselor prezentate în dosar;
c) un CD cu dovezile scanate pentru lucrările prevăzute în art. 5 punctele a) – e), după cum
urmează:
c1) pentru cărţi, monografii, tratate publicate în edituri naţionale şi internaţionale de prestigiu
(art. 5, a) se vor prezenta în copie scanată coperta şi cuprinsul;
c2) pentru articolele publicate în reviste cotate ISI se va prezenta copie printscreen după
Thomson Reuters Web of Science (art. 5, b);
c3) pentru articolele publicate în reviste cotate BDI se va prezenta lista completă a acestora
însoţită de web link-urile aferente şi de indicarea bazelor de date (art. 5, c);
c4) pentru citări se va întocmi o listă în care se vor indica lucrările citate şi sursele lor
însoţite de web link (art. 5, d);
c5) documente care atestă calitatea de director sau membru proiecte de cercetare ştiinţifică
câştigate în competiţii naţionale sau internaţionale (art. 5, e).
CAPITOLUL III. CONFERIREA PREMIILOR
Art. 9. Premiile UCDC se înmânează în şedinţa festivă a Senatului UCDC organizată cu
prilejul Zilei Universităţii, cu participarea cadrelor didactice premiate. Decernarea premiilor se
face de către Preşedintele UCDC.
Art. 10. Premiile UCDC constau în conferirea unei diplome de excelenţă în cercetare şi a
unui premiu al cărui cuantum este stabilit de către Consiliul de Administraţie al UCDC.
Art. 11. La decernarea fiecărui premiu se prezintă valoarea activităţii şi rezultatelor în
domeniul cercetării ştiinţifice ale cadrului didactic premiat şi motivaţia atribuirii premiului
respectiv.
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. Prezentul Regulament se aplică oricărui alt premiu acordat în cadrul Universităţii
prin donaţie sau sponsorizări.
Art. 13. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din 04.02.2016 şi intră în
vigoare începând cu aceeaşi data.
Anexa 1 “Formularul de candidatură pentru premierea cercetării ştiinţifice” face parte
integrantă din prezentul Regulament.
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Anexa 1
Formularul de candidatură pentru premierea cercetării ştiinţifice
Nume şi prenume candidat, grad didactic
Facultatea
Date de contact (tel., email)

Categorie activităţi cercetare ştiinţifică

Punctaj
acordat

Număr

Punctaj
calculat

0

1

2

3=1*2

a). Cărţi, monografii, tratate în edituri naţionale şi
internaţionale

4

b1). Articole în reviste cotate ISI cu şi fără factor de
impact

3

b2). Articole ISI Proceedings

2

c). Articole în reviste cotate în baze de date internaţionale

2

d) Citări ale lucrărilor în publicaţii de referinţă ale altor
autori pe plan naţional şi internaţional

1

e) Director sau membru în proiecte de cercetare ştiinţifică
câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale

4

Total

-

Semnătură,

Data,
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