GA$ITOI,
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Planul activiti{ii de cercetare qi
a Universititii de Stat ooAlecu Russo" din Bnl{i pentru anul 2020

Nr.
ord.
t.

Activititi

Termenul de
realizare

Aprobarea planului activitalii de cercetare gi
UniversitAlii de Stat ,,Alecu
inovare
Russo" din Bdlti pentru anul2020

ianuarre202Q

a

Responsabilii
Rectorul;

prorectorul

pentru

activitate qtiin{ificd qi

relalii

internafionale;
Senatului

membrii

)

Aprobarea manifestdrilor qtiinlifice
planificate de subdiviziunile/catedrele
USARB pentru anul2020

ianuarte2020

USARB
Rectorul;

prorectorul

pentru

activitate qtiin{ificd qi

relalii

internalionale;

membrii Senatului

3.
4.

a

pe parcursul

USARB
Decanii; qefii de

cercetdrilor.

anului 2020

catedre

Diversificarea ofertei educa{ionale la ciclul

pe parcursul

Preqedintele

qi pregdtirea pachetului de
la exigeniele inaintate de
ajustat
documente
MECC qi ANACEC.

anului 2020

USARB;

Extinderea vizibilitalii internalionale

m

(doctorat)

C$

Prorectorul

al

pentru

activitate gtiintificd

gi

relalii intemalionale;
Decanii faculElilor,
gefii de catedrS.

5.

Extinderea cercetdrilor qtiinlifice la nivel
national gi internafional prin:
o

pe parcursul

anului 2020

participarea anuald cu proiecte

la
concursuri internalionale gi nalionale
(concursurile organizate de Agenlia
Nalionald pentru Cercetare Si Dezvoltare,
Transfer
Agenlia pentru Inovare Si

Tehnologic, concursurile organrzate de

Prorectorul pentru
activitate qtiinlificd qi
relafii internaJionale;
departamentul pentru
activitate gtiinlifi cd gi
relalii internalionale;
qefii de catedre;
managerii superiori ai

Bibliotecii $tiin1ifi ce

Comisia Europeand pentru cercetare etc);
o.participarea Bibliotecii la Concursurile

Na{ionale: ,,Cele mai reugite lucrdri in
domeniul biblioteconomiei qi gtiinlelor
informirii"; ,,Cel mai Bun Bibliotecar al
Anului 2020"
6.

Monitorizarea procesului de implementare a
proiectelor din Sfera $tiinlei qi Inovdrii (care
au primit finanlare in2020)

pe parcursul

anului 2020

Prorectorul pentru
activitate qtiinfificd qi
rela{ii interna{ionale ;
Secfia $tiin!6 a
USARB;

t

7.

8.

9.

10.

11

Or ganizar ea seminare lor informative

pe parcursul

referitor la posibilitdfile de arragere
finanldrii cercetdrii prin proiecte
intemafionale.

anului 2020

a

cdtre20.12.2020

Implicarea activd a cadrelor didactice in
susfinerea tezelor de doctor/doctor habilitat
qi stimularea financiard a celor care Ei-au
suslinut tezele de doctor/doctor habilitat,
precum qi a coordonatorilor qtiin{ifici,
titulari ai' universitdtii
Evaluarea modalitafi lor de implicare
studenfilor in activitdli qtiinlifice

gtiinfificd gi relalii
internafionale

mai-iunie 2020

Organizarea Concursului anual al Lucrdrilor
$tiinlifice (premiile Senatului)

septembrie 2020

Actualizarea documentaliei de functionare a
Laboratoarelor de Cercetare Stiin{ificd.

februarie-martie
2020

Analiza posibilitdlilor de dotare

august-

a

laboratoarelor cu echipament Etiinlific'

12,

Organizarea a trei evenimente qtiintifice de
diferit nivel, cu participarea studenlilor,
doctoranzilor qi a cadrelor didactice

pe parcursul

anului 2020

universitare

13.

Realizarea programelor de promovare/
stimulare a cercetdrii: Ziuq $tiinyei, Zilele
tJniversitdtrii, Zilele Informdrii, Zilele
catedrelor, Zilele Bibliotecii, Lunarul
Li c e nl i atului, M a s t er andului,

pe parcursul

anului 2020

Doctorandului;

t4.

Prorectorul pentru
activitate qtiinlificd qi
relafii internalionale ;
conduc6torii de
doctorat;
sefii de catedre
Rectorul; prorectorul
pentru activitate

Editarea revistei/revistelor stiintifice ale

pe parcursul

USARB

anului 2020

Prorectorul pentru
activitate qtiinlificd 9i
relalii intema{ionale,
Comisia Cercetdrii qi
Excelenlei $tiinlifice
a Senatului;
Prorectorul pentru
activitate qtiintifi cd qi
relatii interna{ionale;
sec!ia $tiinla.
Prorectorul pentru
activitate qtiinlifi cd qi
relaiii intemalionale,
Comisia Cercetdrii qi
Excelenlei $tiinfifice
a Senatului. $efii de
l,aboratoare
Prorectorul pentru
activitate Etiinlificd qi
relalii intema{ionale,
Seclia $tiin!6;
Directorul $colii
Doctorale, Consiliul
gtiinlific studenfesc;
decanii
Prorectorul pentru
activitate qtiinlifi cd qi
relafii intema{ionale;
Seclia $tiinld;
qefii de catedre;
managerii superiori ai
Bibliotecii Stiintifi ce
Prorectorul pentru
activitate qtiinfificd qi
relalii internalionale;
PreEedintele C$ al
USARB, Directorul
$colii doctorale, gefii
de catedre;
2

Directorul Bibliotectt
Stiintifice
15.

pe parcursul

Asi gurarea asistenlei informalionale a

anului 2020

cercetdrii stiintifi ce in Universilate

t6.

Biblioteca $tiinJificd

frezentarea la Biblioteca $tiinlifica a
lucrdrilor (format electronic) cercetdtorilor
USARB pentru indexarea in Repozitoriul

pe parcursul

anului 2020

Decanii; qefii de
catedre; Seclia $tiinl6

Institulional ORA USARB, Biblioteca
europeand CEEOL, repozitoriul ZENODO,

eLIBRARY.T
t7.

$.a.

organrza seminare de instruire in vederea
elabordrii proiectelor de cercetare Ei inovare,

A

cu

invitarea experlilor responsabili

pe parcursul

anului 2020

de

instrumentele de finanlare.

Prorectorul pentru
activitate qtiinlificE qi
relaf ii internaf ionale;
PreEedintele C$ al
USARB;

Directorul Bibliotecii
Stiintifice

29 ianuarie}O20

Prorector pentru activitatea qtiinlifi cd
qi relalii internationale, dr., conf. univ.
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Valentina PRITCAN

