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ANEXA 1
Hotărâre Senat 14/12.12.2012

Strategia de cercetare și creație universitară
a Universității de Vest din Timișoara
pentru 2012 - 2016

Viziunea de cercetare științifică și creație universitară a Universității de Vest din Timișoara:
„Crearea unui mediu de cercetare competitiv pe plan național și internațional care să
transforme Universitatea de Vest din Timișoara într-un pol de excelență centrat pe generarea
de cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare și inovare și creație artistică – cu impact
direct asupra calității activității didactice și serviciilor către mediul economico-social.”[Plan
managerial rector, 2012 - 2016]

Introducere
Definirea strategiei pleacă de la viziunea, misiunea și rolul Universității de Vest din Timișoara
(UVT) în legătură cu activitatea de cercetare științifică, dezvoltare-inovare (CDI) și creație
artistică.
Prin Carta sa, „(1) UVT îşi asumă misiunea generală de cercetare ştiinţifică avansată şi
educaţie, generând şi transferând cunoaştere către societate prin:
a) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi
colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al literelor, al artelor, prin asigurarea
performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea
rezultatelor acestora;
b) (…)
(2) UVT îşi asumă misiunea proprie de catalizator al dezvoltării societăţii româneşti prin
crearea unui mediu inovativ şi participativ de cercetare ştiinţifică, de învăţare şi de creaţie
cultural - artistică, transferând spre comunitate competenţe şi cunoştinţe prin serviciile de
educaţie, cercetare şi de consultanţă pe care le oferă partenerilor din mediul economic şi sociocultural.” [Carta UVT 2012]
Strategia de cercetare științifică și creație universitară a UVT, pentru perioada 2012 - 2016, este
în acord cu Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pe perioada 2007-2013 și cu
proiectul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru 2014 -2020. De
asemenea, strategia UVT este în acord cu planul și politicile de dezvoltare a Spațiul European de
Cercetare - European Research Area (ERA), cu actualul Program Cadru de Cercetare 2007 2013, precum și cu Programul Cadru de Cercetare și Inovare 2014 – 2020 (Horizont 2020).
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Obiective strategice
Pentru ca UVT să devină o universitate de cercetare avansată avem în vedere:
crearea unui mediu de cercetare performant și atractiv pentru specialiști, dar și pentru tinerii
cercetători și creatori; sprijinirea unor domenii strategice în care UVT poate deveni lider
național;
 promovarea excelenței în ceea ce privește rezultatele cercetării științifice și ale creației
artistice;
 stimularea competitivității în atragerea de fonduri naționale și internaționale;
 asigurarea unei infrastructuri la nivel internațional;
 transformarea UVT într-un factor activ în mediul economico-social și într-un factor de
cultură la nivel local, regional, național și internațional.
Organizarea cercetării ştiinţifice şi a creaţiei universitare
Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară cuprinde: a) cercetarea ştiinţifică; b)
dezvoltarea şi inovarea; c) creaţia artistică; d) performanţa sportivă. Cercetarea științifică
cuprinde: a) cercetarea fundamentală; b) cercetarea aplicativă.
Activităţile de cercetare ştiinţifică și de creație se pot desfăşura în mod individual sau colectiv,
de către personalul didactic şi de cercetare titular şi asociat, studenţi, studenţi doctoranzi,
cercetători postdoctorali, în cadrul UVT sau în colaborare cu universităţi şi institute de cercetare
științifică naţionale şi internaţionale.
UVT susține libertatea cercetării științifice și creației în ceea ce priveşte stabilirea temelor,
alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, asocierea cu parteneri din sau din
afara UVT, dar în același timp încurajează realizarea cercetării în cadrul unor unități de cercetare
consolidate. De asemenea, sunt susținute cu prioritate cercetările intra-, inter- și transdisciplinare.
În UVT, activităţile de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară se desfăşoară în cadrul
departamentelor, institutelor / centrelor / laboratoarelor de cercetare ştiinţifică, centrelor /
atelierelor / studiourilor de creaţie artistică şi / sau performanţă sportivă, unităţilor de producţie
teatrală şi cinematografică, unităţilor de proiectare, centrelor de consultanţă şi expertiză,
unităţilor de microproducţie şi prestări de servicii.
La nivelul UVT se vor organiza institute de cercetare științifică cu caracter interdisciplinar,
având în componență cel puțin două centre de cercetare de la nivelul unor facultăți diferite sau de
la aceeași facultate. În cazul în care centrele de cercetare sunt din aceeași facultate, institutul
poate fi creat și la nivel de facultate. Centrele și laboratoarele de cercetare se organizează la nivel
de departamente.
Unitățile de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară se creează în acord: cu misiunea și
obiectivele strategice de dezvoltare la nivel de departament / facultate / universitate; cu
potențialul uman și infrastructura de care dispun.
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Organizarea și validarea unităților de cercetare în UVT se face în acord cu Legea 1 / 2011, cu
OG 6 / 2011 pentru modificarea și completarea OG 57 / 2002 și se va face pe baza unor criterii
stabilite la nivelul UVT, aprobate de senat. Criteriile de evaluare stabilite la nivel național vor fi
considerate drept criterii de referință.
În UVT, cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară stau la baza procesului de învăţământ
superior şi reprezintă o obligaţie profesională a fiecărui cadru didactic şi de cercetare. Activitatea
individuală de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară reprezintă un criteriu fundamental de
evaluare a membrilor comunităţii academice.
Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară este evidenţiată în rapoartele de evaluare
academică pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, constituind criteriul principal de
apreciere a personalului didactic sau de cercetare, în condiţiile stabilite prin regulamentul de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în UVT.
UVT realizează, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea internă şi clasificarea departamentelor
pe 5 niveluri de performanţă în cercetare, ale cărei rezultate sunt publice.
Finanțarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare
Unităţile funcţionale care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică au buget propriu.
Finanţarea cercetării ştiinţifice în UVT se poate realiza în următoarele modalităţi:
a) pe bază de contracte / granturi încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, Academia Română sau alte autorităţi şi instituţii naţionale, regionale sau locale
specializate în finanţarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare;
b) pe bază de contracte cu organisme specializate internaţionale, în special programe finanţate de
Uniunea Europeană, cu universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici din ţară şi/sau din
străinătate;
c) pe baza unor granturi acordate sau premii, din fondul propriu de cercetare al UVT, prin
competiţie internă, în condiţiile legii şi pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul
UVT;
d) din venituri proprii ale unităților de cercetare.
Pentru asigurarea continuității cercetării științifice bazată pe competiție de granturi și pentru
suportarea unor cheltuieli legate de gestiunea resursei umane și întreținerea infrastructurii o parte
din regia granturilor (cel puțin 50%) va fi returnată colectivelor de cercetare.
O parte din finanțarea suplimentară va fi alocată, pe baza unor criterii de performanță utilizate în
clasificarea universităților, domeniilor și unităților de cercetare, pentru asigurarea continuității
cercetării, susținerea angajării cercetătorilor și pentru sprijinirea cercetărilor inter- și transdisciplinare.
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Stimularea excelenței în cercetare și creație universitară
UVT stimulează şi recompensează excelenţa individuală și de echipă. Formele de stimulare şi
susţinere a cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor cu performanţe ştiinţifice și de creație
excepţionale includ:
a) acordarea de granturi de studii sau / şi de cercetare la universităţi din ţară ori din străinătate,
acordate din fonduri proprii special constituite în acest scop, pe bază de competiţie;
b) finanţarea, din fonduri proprii special constituite în acest scop, a participării la evenimente de
prestigiu internaţional specifice domeniilor, desfăşurate în ţară şi în străinătate, şi susţinerea
publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice și creației artistice;
c) acordarea, pe bază de competiţie, din fonduri proprii special constituite în acest scop, a unor
granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări și proiecte de creație artistică de valoare
deosebită, inclusiv teze de doctorat;
d) premierea internă a echipelor de cercetare cu rezultate deosebite în publicarea rezultatelor
cercetării.
Programele de studii de la toate ciclurile de studii din UVT vor conține activități specifice pentru
pregătirea studenților pentru cercetare științifică. Studenții interesați vor fi implicați în activități
de cercetare ale unităților de cercetare în cadrul unor granturi de cercetare.
Managementul cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare
UVT, asumându-şi prin misiunea sa cercetarea ştiinţifică avansată, creează structuri tehnicoadministrative care facilitează managementul activităţilor de cercetare și creație al proiectelor de
cercetare-dezvoltare derulate de personalul instituţiei.
Departamentul de accesarea și implementarea proiectelor (DAIP) este unitatea funcţională
administrativă care asigură la nivelul UVT:

Promovarea programelor de finanțare și organizarea unor activități de training pentru

personalul academic și de cercetare;

Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă instituționale;

Sprijinirea și consilierea personalului academic şi de cercetare din cadrul Universității de
Vest din Timișoara pentru accesarea de proiecte şi implementarea eficientă şi eficace a acestora;

Monitorizarea și promovarea activității de cercetare, creație artistică și performanță
sportivă din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Strategia cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare a UVT va fi parte în Planul strategic al UVT
și din planurile operaționale ale facultăților, departamentelor, institutelor și centrelor de cercetare
și creație universitară.
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