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Rectorul Universitdlii de Stat

a

Nr.
ord.

l.

Planul activitlfii de cercetare 9i inovare \l?h$$g
Universitnfii de Stat,,Alecu Russo" din Bn{i pentru an.il'@$1illo$iifl
Denumirea

Termenul de
realizare

Aprobarea planului activitdlii de cercetare qi
inovare a Universitdfii pentru anul2015

ianuarie 201-5

Responsabilii
Rectorul;

prorectorul

pentru

activitate qtiintificd gi
relalii internalionale;
membrii Senatului

3.

4.

5.

6.

7.

Evaluarea implementfuii Planului de acliuni
al Universitdlii de Stat ,,Alecu Russo" din
Bdlli tnvederea realizdrii propunerilor gi
suge stiil or Comis iei spe cializate de ev aluar e
aprobat in data de 11.05.2011 de cdtre
preqedintele Comisiei de Acreditare al
CNA\A. academician Simion TOMA
Crearea noilor oportunitSli de promovare a
produsului qtiintific al universitarilor bllleni
prin inregistrarea gi postarea publicatiilor in
circuitul informalional national qi
internafional:
- arhive institulionole
- cataloagele bibliotecilor des chis e
- baze de date
- p I atfo r m e infor m ali o n al e

pe parcursul

al
lucrdrilor qtiinlifice universitare (RI) Open Recearch Archive (ORA) - USARB
cu documente elaborate qi editate in anul

pe parcursul

Completare a Repozitor iului Ins titu{ional

anului 2015

pe parcursul

anului 2015

Prorectorul pentru
activitate qtiinfificd qi
relafii intemalionale;
Decanii; qefii de
catedre

Prorectorul pentru
activitate qtiintificd qi
relalii intemalionale;
departamentul pentru
activitate qtiinlificd qi
relafii intemafionale;
qefii de catedre;
managerii superiori ai

Bibliotecii $tiintifice

anului 2015

Biblioteca $tiinfifi c6;
Departamentul pentru
activitate qtiinfifrc[ gi
relaf ii interna{ionale

20L5.
Extinderea vizibilitSfii internationale a
cercetirilor prin sporirea publicaliilor in
reviste cotate ISI si/sau acreditate stiintific

p9'parcursul
anului 2015

Decanii; gefii de

Inre gi s trare a I catalo gar e a

pe parcursul

Biblioteca Stiintificd

lucrdrilor/produsului qtiinfifi c in cataloagele
internafionale: Open Library, Calameo,
Issuu
Extinderea cercetdrilor gtiinfifice la nivel
nalional gi internalional prin:
o participarea anuali
proiecte la
concursuri internafionale
nafionale
(concursurile organizate de Academia de
Moldovei pentru oblinerea
$tiinle
proiectelor din Sfera $tiin{ei gi Inovdrii,

anului 2015

cu

a

qi

pe parcursul

anului 2015

catedre

Prorectorul pentru
activitate gtiinlificd gi
relafii intema{ionale;
departamentul pentru
activitate gtiinfificd 9i
relatii intemafionale;
qefii de catedre;

c.

concursurile organizate

de

Comisia

managerii superiori ai

Europeand pentru cercetare etc;

participarea Bibliotecii la Concursurile
Nafionale: ,,Cele mai reugite lucrlri in
domeniul biblioteconomiei qi gtiinfelor
informdrii"; ,,Cel mai Bun Bibliotecar al
Anului 201.5"
Monitorizarea procesului de pregltire a
Rapoartelor finale ale proiectelor din Sfera
$tiinfei qi Inovdrii (2011-20L4)

Bibliotecii $tiintifice

o

18.
I

i

ianuarie 2015

Monitorizarea procesului de implementare a
proiectelor din Sfera gtiinfei gi Inovdrii
(201,5-20t8)

pe parcursul

Facilitarea participdrii cadrelor didactice qi
cercetitorilor la concursurile de oblinere a
burselor doctorale qi/sau postdoctorale prin
programele Erasmus+, CEEPUS, AUF,
ORIZONT 2020 etc.

pe parcursul

11.

Evaluarea capacitdfillor USARB in
asigurarea studiilor la ciclul III (doctorat) qi
pregitirea pachetului de documente ajustat
la exigentele inaintate de Ministerul
Educaliei

aprilie 2015

12.

Monitorizarea procesului de instruire la
doctorat

pe parcursul

9.

10.

13.

L4.

anului 2015

anului 2015

conduc[torii de

anului 2015

Stimularea financiari a doctoranzilor care
gi-au suslinut tezele in termenul stabilit,
precum qi a coordonatorilor gtiinfifici,
titulari ai universitdtii
Evaluarea modalitafl lor de implicare
studenfilor in activitdli gtiinlifrce

15.

Elaborarea Regulamentului cu privire la
organizarca Concursului anual al Lucrdrilor
I tiin n iflce Qtremiil e Senatului)

16.

Monitorizarea procesului de actualizare

a

Prorectorul pentru
activitate gtiinlificd gi
relalii internafionale ;
Departamentul pentru
activitate qtiinfifici 9i
relatii internationale :
Prorectorul pentru
activitate qtiinfifici gi
relaJii intemafionale;
Departamentul pentru
activitate gtiin{ificd 9i
relafii interna{ionale ;
Prorectorul pentru
activitate qtiinlific6 gi
relafii intemafionale;

cdtre 20.12.2015

pe mai-iunie 2015

mai2O1,5

aprilie 2015

doctorat;
sefii de catedre
Departamentul pentru
activitate qtiinfific6 qi
relatii internaf ionale;
Catedrele;
Coordonatorii de
doctorat.
Departamentul pentru
activitate qtiinfificd qi
relatii internationale
Rectorul; prorectorul
pentru activitate
gtiinlificd qi relafii
internationale
Prorectorul pentru
activitate qtiinlificd gi
relaf ii internafionale,
Comisia pentru
cercetare, proiecte qi
relafii de parteneriat a
Senatului;
Comisia pentru
cercetare, proiecte qi
relatii de parteneriat a
Senatului;
Comisia pentru

documentafiei de funclionare a
Laboratoarelor de Cercetare Stiin!fficd

17.

cercetare, proiecte qi

Or ganizarea a trei intruniri qtiinlifi ce de
diferit nivel, cu participarea studenfilor,
doctoranzilor qi a cadrelor didactice

pe parcursul
anului 2015

relaJii de parteneriat a
Senatului; $efii de
Laboratoare
Departamentul pentru
activitate gtiinfificd qi
relaf ii internafionale ;

universitare

Consiliul qtiinfific
studentesc: decanii

18.

t9.
20.

21.
22.

Or g?nizar ea

manifestdrilor qtiinlifi ce.

pe parcursul

(Planul se anexeazd)
Actualizarea paginii WEB a USARB prin
plasarea informafiilor cu privire la
activitatea stiintificd
Realizarea programelor de promovare/
stimulare a cercetlrii in cadrul
evenimentelor USARB : Zilele Universitdfii,
Lunarul proiectelor europene, Zilele
Informdrii, Zilele catedrelor, Zilele
Bibliotecii, Lunarul Licenfiatului,
Masterandului, Doctorandului etc.

Conform planului

anului 2015
pe parcursul

Departamentul pentru
activitate qtiin{ific6 9i
relatii internationale
Prorectorul pentru
activitate qtiinfificd qi
relalii internationale ;
departamentul pentru
activitate gtiinlifici qi
relaJii intemafionale;
qefii de catedre;
managerii superiori ai
Bibliotecii Stiintifi ce
Biblioteca $tiintificd

anului 2015
pe parcursul

anului 2015

Asigurarea asistenlei informaf ionale a
cercetdrii stiintifi ce in Universitate
Prezentarca la Bibliotecd a informaliilor

pe parcursul
pe parcursul

Decanii; qefii de

qi

anului 2015

catedre;

despre publicarea articolelor

documentelor semnate de cadrele didactice
pentru asigurarea controlului bibliografic
institufional, completarea bazei de date gi a
colecliei Universitarla, efectufuii studiului
bibliometric asupra colec{iei Universitaria.

anului 2015

Departamentul pentru
activitate qtiinlificd qi
relalii internaf ionale
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Prorector pentru activitatea qtiinfifi cd
qi relafii internafionale, dr., conf. univ.
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