Strategia de cercetare a Facultății de Chimie, Biologie, Geografie
Obiective strategice
1. Creşterea
prestigiului cercetării
desfăşurate în cadrul
facultății

Măsuri
1.1 Publicarea rezultatelor cercetării în reviste prestigioase - cotate ISI, BDI, B+
1.2 Susținerea participării membrilor facultății la un număr cât mai mare de
manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate

Indicatori minimi de rezultat
- rată de creștere de 10% per
categorie ;
- o participare/membru;
- o colaborare externă/colectiv.

1.3 Cooptarea în colectivele de cercetare a partenerilor din străinătate, cu
recunoaştere în domeniile de interes ale colectivelor de cercetare
2. Asigurarea
continuităţii finanţării
activităţilor de
cercetare
3. Îmbunătăţirea
cotaţiei publicaţiilor
ştiinţifice editate

2.1 Documnetarea sistematică referitoare la criteriile de eligibilitate, domeniile
prioritare şi calendarul competiţiilor naţionale şi la apelurile internaţionale de
finanţări europene
2.2 Elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare în vederea participării la
competiţiile naţionale şi internaţionale
3.1 Adaptarea conţinutului, formei şi ritmicităţii apariţiei revistelor editate la
cerinţele pentru revistele B+, BDI
3.2 Realizarea demersurilor necesare pentru reevaluarea revistelor

4. Afirmarea şi
accentuarea utilităţii
practice a cercetării
pentru mediul
economic-social

4.1 Asigurarea transmiterii către instituţiile locale, judeţene sau regionale a
direcţiilor şi rezultatelor cercetării
4.2 Analiza evoluţiilor mediului social-economic local, judeţean şi regional, cu
scopul de a veni în întâmpinarea solicitărilor potenţialilor beneficiari

5. Consolidarea
colectivelor şi
direcţiilor de cercetare

5.1 Includerea masteranzilor şi doctoranzilor în colectivele de cercetare
5.2 Realizarea de investiţii în baza materială, infrastructura de cercetare şi
informaţională a structurilor de cercetare

- cel puțin o propunere de
proiect/an redactată de cadrele
didactice titulare;

- o revistă indexată /an în plus,
respectiv indexarea într-o bază de
date internațioanale
suplimentară/an, față de anul
precedent ;
- cel puțin o participare la întâlniri
cu reprezentanții mediului socioeconomic per colectiv de
cercetare ;
-cel puțin un mesaj de informare
transmis /colectiv de cercetare.
- rată de 100% pentru doctoranzi
și de 25%, pentru masteranzi ;
- utilizarea a cel puțin 25% din
regia la dispoziția directorilor de
proiecte pentru baza materială.

Prodecan,
Conf. univ. Dr. Cătălina ANCUȚA

