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STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 ÎN UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI 

PENTRU PERIOADA  2016-2020 
 

 

 1. Documente de referinţă  
  

 Planul Strategic de Cercetare Ştiinţificǎ în Universitatea Hyperion din Bucureşti 

pentru perioada 2016 – 2020 a fost elaborat de cǎtre Comisia de Cercetare Ştiinţificǎ a 

universitǎţii şi aprobat de Senat în baza urmǎtoarelor acte normative: 
 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

- Carta Universităţii Hyperion din Bucureşti;  

- HG nr. 217/2007 privind Strategia naţională în domeniul cercetării, dezvoltării şi 

inovării pentru perioada 2007-2013;  

- Regulament privind activitatea de cercetare ştiinţifică la Universitatea Hyperion din 

Bucureşti.  

 

2. Bazele strategiei privind cercetarea ştiinţifică 
 

Ca instituţie europeană de învăţământ superior, atestată de către ANCS ca instituţie de 

cercetare-dezvoltare, conform deciziei nr. 9719/18.08.2008 în conformitate cu HG nr. 

551/2007), Universitatea Hyperion din Bucureşti, pe lângă misiunea didactică, are şi o misiune 

de cercetare-dezvoltare, având ca obiectiv fundamental promovarea performanţei şi a 

competitivităţii academice la nivel naţional şi internaţional, în care educaţia şi cercetarea 

ştiinţifică sunt mijloacele esenţiale. 

Strategia cercetării ştiinţifice răspunde misiunii şi obiectivelor Universităţii Hyperion 

din Bucureşti privind cercetarea ştiinţifică, inovarea şi transferul tehnologic definite de Carta 

Universităţii şi se încadrează în strategia naţională în domeniul cercetării şi în contextul 

european.  

Strategia cercetării ştiinţifice se elaborează de către Comisia de Cercetare Ştiinţifică şi 

este aprobată de către Senatul universitar. Managementul activităţii de cercetare ştiinţifică din 

cadrul Universităţii este asigurat de către rectorul UHB şi prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi 

relaţii cu mediul economic. Cadrul normativ-metodologic funcţional, operaţional şi financiar în 

care se realizează politicile în domeniu sunt stabilite prin „Regulamentul privind activitatea de 

cercetare ştiinţifică la Universitatea Hyperion din Bucureşti”. 

În acest scop, conducerea universităţii se implică în dezvoltarea spaţiului european de 

cercetare, în conformitate cu obiectivele Declaraţiei de la Bologna – 1999 şi Conferinţei de la 

Berlin – 2003. 

Cadrele didactice din universitate desfăşoară o bogată activitate de cercetare ştiinţifică 

şi creaţie artistică in conformitate cu Planul Strategic al Universităţii Hyperion. 

http://www.hyperion.ro/
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Încadrarea activităţii de cercetare ştiinţifică este următoarea: 

- contracte de cercetare cu parteneri interni,  

- contracte de cercetare cu parteneri externi,  

- grant-uri finanţate din fonduri publice, 

- contracte de cercetare ştiinţificǎ interne. 

Valorificarea activităţii de cercetare se realizează prin: 

- rapoarte de cercetare interne sau cǎtre beneficiari, 

- publicarea de articole în reviste, în primul rând în reviste de specialitate cotate ISI, 

dar şi în baze de date internaţionale, 

- publicare de cărţi şi monografii la edituri de prestigiu din ţarǎ şi strǎinǎtate, 

- comunicǎri la conferinţe ştiinţifice, în primul rând internaţionale cu proceedings-

uri indexate ISI sau baze de date internaţionale, 

- Workshopuri şi comunicǎri ştiinţifice/analize interne ale grupurilor de cercetare.  

 

Dupǎ cum aratǎ activitatea de monitorizare a activitǎţii ştiintifice din Universitatea 

Hyperion, cadrele didactice titulare şi cercetǎtorii din universitate au publicat deja în ultima 

perioadǎ articole în cele mai prestigioase reviste ştiinţifice (inclusiv în Nature), şi au susţinut  

comunicǎri la conferinţe  internaţionale majore (de exemplu International Conference on 

Atomic Physics - cu participarea unui mare număr de laureaţi ai premiului Nobel) etc. 

 

Strategia cercetării ştiinţifice vizează:  

- definirea obiectivelor în domeniul cercetării, inovării şi dezvoltării tehnologice; 

- asigurarea unei baze pentru elaborarea, aplicarea, evaluarea şi actualizarea politicilor 

în acest domeniu;  

- stimularea dezvoltării parteneriatului dintre instituţie şi mediul socio-economic, atât la 

nivel naţional cât şi internaţional;  

- dezvoltarea resursei umane pregătită pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;  

-  implicarea Universităţii în cât mai multe proiecte complexe de cercetare, cu efect în 

îmbogăţirea şi modernizarea infrastructurii de cercetare, în domeniile majore de 

interes definite de strategiile naţionale şi europene;  

- crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică a 

personalului propriu printr-un număr cât mai mare de publicaţii care să contribuie la 

afirmarea instituţiei şi la creşterea vizibilităţii sale internaţionale. 

- Având in vedere ca Universitatea  Hyperion are un numǎr mare de departamente din 

domenii foarte diversificate (ştiinţe exacte si inginereşti, ştiinţe umaniste, arte, etc.), se 

va continua acţiunea de colaborare interdisciplinarǎ între colectivele de cercetare , cât 

şi alte colective din instituţii de prestigiu din ţarǎ şi strǎinatate, în vederea identificǎrii 

şi valorificǎrii unor oportunitǎţi de producţie ştiinţificǎ prin metode interdisciplinare şi 

de graniţǎ. Universitatea Hyperion are deja o serie de realizǎri în acest sens, cum ar fi 

intensa activitate în nou-creatul domeniu al Econofizicii, în domeniul informaticii 

aplicate în cercetarea ştiinţificǎ de vârf etc.  

 

În concluzie, baza strategiei de dezvoltare şi perfecţionare a activităţii de cercetare 

ştiinţifică în Universitatea Hyperion va fi continuarea fructuoasei activitǎţi de cercetare 

ştiinţifică desfăşurată în universitate, respectiv cercetarea fundamentală, aplicativă, dezvoltare 

http://www.hyperion.ro/
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tehnologică şi inovare, atât la nivelul fiecărei specializări cât şi prin colaborări 

interdisciplinare, precum şi  identificarea unor noi modalitǎţi de expresie a cercetǎrii şi 

diseminǎrii rezultatelor. Aceasta activitate se va desfǎşura atât la nivelul Centrelor de cerce-

tare în diferite domenii specifice naturii programelor de studiu din universitatea Hyperion 

(juridic, psihologie, ştiinţe economice, istorie, geografie, ştiinţe exacte şi inginereşti, 

automatică şi electronică etc.), cât şi la nivel instituţional, prin intermediul Institutului de 

Cercetare - Dezvoltare Hyperion. 

 

3. Obiective strategice generale 
 

În conformitate cu Planul Strategic al Universităţii Hyperion, dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice în universitate se desfăşoară în acord cu strategia şi priorităţile definite la nivel 

naţional şi european, având ca obiective generale: 

1. Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice pentru 

asigurarea vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a UHB;  

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, calitativ şi cantitativ, necesară unei 

cercetări de performanţă la nivelul UHB;  

3. Susţinerea creşterii competitivităţii mediului economic în plan local, regional şi 

naţional prin inovare cu impact la nivelul agenţilor economici şi prin transferul 

cunoştinţelor în practica economică; 

4. Dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale de tip public-privat în 

vederea creşterii performanţelor de cercetare ştiinţifică;  

5. Asigurarea creşterii calităţii sociale în plan local, regional şi naţional prin dezvoltarea 

de soluţii, inclusiv tehnologice, care să genereze beneficii directe la nivelul societăţii, 

prin îmbunătăţirea calităţii vieţii; 

6. Creşterea ponderii componentei de cercetare, dezvoltare, inovare în activitatea 

universitară, reflectată în resursa umană implicată, baza materială dedicată şi veniturile 

atrase; 

7. Profesionalizarea serviciilor de cercetare şi de management de proiect.  
 

4. Obiectivele strategice specifice 
 

Pentru realizarea obiectivelor generale se impune formularea obiectivelor specifice, 

structurate după cum urmează: 

 

A. Modernizarea managementului cercetării ştiinţifice pentru creşterea capacităţii 

instituţionale: 

 

1. Dezvoltarea continuă a Institutului de Cercetare - Dezvoltare Hyperion şi crearea de 

Centre de cercetare pe specificul unor direcţii de cercetare din universitate, noi secţii şi 

laboratoare la nivelul facultăţilor şi respectiv departamentelor.  

2. Crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cuprinzând rezultatele proprii 

obţinute în activităţile de cercetare ştiinţifică. 

3. Monitorizarea şi sprijinirea eforturilor colectivelor de cercetare de a elabora proiecte în 

vederea participǎrii la competiţii naţionale şi internaţionale de granturi. 

http://www.hyperion.ro/
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4. Intensificarea efortului instituţional de asigurare a bazei materiale pentru cercetarea 

ştiinţifică, în special prin achiziţia de tehnică de calcul performantă, echipamente de cercetare, 

asigurarea de abonamente la o serie de reviste ştiinţifice şi achiziţia de materiale documentare 

etc. 

5. Crearea cadrului necesar pentru sprijinirea şi asistarea colectivelor de cercetare în 

elaborarea, derularea şi promovarea proiectelor de cercetare.  

6. Urmărirea şi managementul calităţii cercetării ştiinţifice la nivelul pro-rectoratului 

prin constituirea unei Comisii de monitorizare a cercetării ştiinţifice din Universitatea 

Hyperion din Bucureşti, în care se vor preciza clar şi se vor urmări obiectivele strategice ale 

cercetării ştiinţifice din Universitate. 

7. Optimizarea evidenţei contabile şi gestiunii veniturilor realizate din granturi şi 

contracte.  

 

B. Dezvoltarea resursei umane: 

 

1. Reactualizarea şi completarea planurilor de cercetare ştiinţifică de la facultăţi pentru 

fiecare domeniu sau specializare, astfel încât fiecare cadru didactic să fie angrenat în activităţi 

de cercetare ştiinţifică. Planul de Cercetare ştiinţifică pe universitate va îngloba toate temele 

de cercetare din planurile de cercetare ale facultăţilor şi departamentelor. 

2. Redefinirea statutului cercetătorului în Universitate prin stimularea şi motivarea 

personalului de cercetare pentru implicarea în realizarea unor acţiuni de performanţă în 

folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă.  

3. Recompensarea promptǎ şi semnificativǎ a cadrelor didactice şi cercetǎtorilor care 

obţin rezultate deosebite: articole în reviste cotate ISI, cărţi în edituri de prestigiu 

internaţional, câştigarea de granturi, premii pentru activitatea ştiinţificǎ sau de creaţie artisticǎ 

etc. 

4. Antrenarea în activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice cu experienţă, a 

cadrelor didactice tinere, a studenţilor şi masteranzilor.  

5. Urmărirea cu atenţie a dezvoltării profesional-ştiinţifică a tinerelor cadre didactice 

(preparatori, asistenţi, lectori) prin antrenarea lor în studii de doctorat, contracte de cercetare 

şi Grant-uri, lucrul în echipe, participări la manifestări ştiinţifice, publicarea de lucrări etc.  

6. Încurajarea şi sprijinirea în mod deosebit a participării cadrelor didactice la 

manifestări ştiinţifice internaţionale cu lucrări şi alte producţii ştiinţifice (invenţii, organizare 

de expoziţii tematice, workshopuri etc.). 

7. Evaluarea activităţii de cercetare/creaţie a fiecărui cadru didactic pe baza unor 

criterii obiective riguroase iar promovarea didactică se va realiza ţinându-se seama şi de 

activitatea de cercetare ştiinţifică şi de creaţie cultural-artistică evaluată, conform procedurii 

proprii de evaluare a cadrelor didactice (autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare de către 

studenţi). 

8. Crearea unor noi centre de excelenţă prin care să se poată colabora cu personalităţi, 

instituţii, organizaţii de renume pentru activitatea ştiinţifică, în vederea descoperirii, 

dezvoltării şi exploatării de idei inovative.  

9. Incurajarea colaborǎrii cadrelor didactice şi cercetǎtorilor din Universitatea 

Hyperion cu alte colective de cercetare din universitǎţi şi institute de prestigiu din ţarǎ şi 

strǎinatate. 

http://www.hyperion.ro/


  

Ministerul Educaţiei 

Naționale 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI 

  

         

 

 

Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, 
Bucureşti 

Web: www.hyperion.ro 
Tel. +4021.323.41.67 
Fax. +4021.321.62.96 
E-mail: rectorat@hyperion.ro 

 

 

C. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare: 

 

1. Organizarea anuală de Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice pe specializări, atât la nivel 

instituţional, cât şi la nivel naţional sau cu participare internaţională. 

2. Elaborarea de reviste şi Analele Universităţii Hyperion pe domenii şi specializări 

care vor avea o apariţie regulată cu ISSN, Comitet Tehnic de avizare, Comitet Editorial 

propriu, comitet de redacţie, listă de cenzori externi etc. 

3. Sprijinirea dezvoltării direcţiei de cercetare „Econofizică” în cadrul facultăţii de 

Ştiinţe Economice şi continuarea organizării în fiecare an a Conferinţei Internaţionale 

“Econophysics, New Economics and Complexity”, urmărindu-se creşterea numărului de 

participanţi din ţară şi din alte ţări. 

4. Creşterea numărului de monografii, tratate şi alte tipuri de carte ştiinţifică publicate 

în Editura Victor (a Universităţii) sau alte edituri acreditate CNCS, precum şi prin alte 

publicaţii, expertize, contracte, cărţi, rapoarte şi alte metode, ca modalitate de valorificare a 

cercetării ştiinţifice şi de creaţie cultural artistică. 

5. Asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, în special prin plata taxelor de 

acces la bazele de date şi bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea materialelor 

deţinute. 

6. Susţinerea laboratoarelor şi platformelor de cercetare ştiinţifică inter-disciplinară 

accesibile mai multor facultăţi şi specialişti, în funcţie de temele cercetării. 

7. Urmǎrirea valorificǎrii complete şi cât mai eficiente a utilizǎrii fondurilor prevǎzute 

în contractele de cercetare pentru dotarea cu aparatură de cercetare  şi publicaţii, precum şi la 

diseminarea rezultatelor cercetǎrii. 

8. Încurajarea accesului cadrelor didactice si cercetătorilor din Universitatea Hyperion 

la facilitǎţi şi laboratoare de cercetare ale altor universităţi si institute de prestigiu din ţară şi 

străinătate în cadrul unor contracte de parteneriat instituţional. 

9. Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii revistelor ştiinţifice şi sprijinirea 

publicării lucrărilor în edituri internaţionale.  

 

D. Creşterea performanţei şi vizibilităţii: 

 

1. Consolidarea centrelor de cercetare ştiinţifică performante, prin încurajarea formelor 

de colaborare cu entităţi economice sau cu alte organizaţii care pun la dispoziţia 

laboratoarelor universităţii aparatura necesară dezvoltării cercetărilor solicitate, pe bază de 

contracte.  

2. Stimularea activităţilor de valorificare a rezultatelor ştiinţifice prin participarea la 

manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste cu factor de impact ridicat, 

editarea de cărţi în edituri naţionale şi internaţionale. 

3. Sprijinirea facultăţilor şi a unităţilor de cercetare din cadrul universităţii pentru 

organizarea unor simpozioane ştiinţifice, seminarii, congrese şi conferinţe cu participare 

naţională şi internaţională. 

4. Prezentarea în cadrul colectivelor de cercetare a lucrǎrilor ştiinţifice propuse spre 

publicare, în vederea identificǎrii unor modalitǎţi de îmbunǎtǎţire a lucrǎrilor şi de valorificare 

în reviste cu scor de influenţǎ/factor de impact cât mai ridicat. 

http://www.hyperion.ro/


  

Ministerul Educaţiei 

Naționale 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI 

  

         

 

 

Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, 
Bucureşti 

Web: www.hyperion.ro 
Tel. +4021.323.41.67 
Fax. +4021.321.62.96 
E-mail: rectorat@hyperion.ro 

 

5. Prezentarea în cadrul colectivelor departamentelor a monografiilor propuse spre 

publicare, în vederea identificǎrii unor modalitǎţi de îmbunǎtǎţire a lucrărilor şi publicare în 

edituri cu prestigiu cât mai ridicat. 

6. Îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor în reviste proprii şi recunoaşterea acestora pe 

plan naţional si internaţional; 

7. Utilizarea exclusivă a sistemului referenţilor de prestigiu (peer review) pentru 

validarea propunerilor de proiecte de cercetare, elaborate la orice nivel şi pentru publicarea 

articolelor în reviste proprii.  

 

E. Creşterea volumului de fonduri atrase prin cercetare: 

 

1. Creşterea numărului şi a calităţii programelor şi proiectelor depuse în competiţiile 

naţionale şi internaţionale, în scopul atragerii de fonduri cât mai mari pentru susţinerea 

activităţii de cercetare ştiinţifică.  

2. Sprijinirea cercetătorilor pentru participarea la competiţiile de obţinere a granturilor 

de cercetare organizate la nivel naţional şi internaţional.  

3. Stimularea spiritului de lucru în echipă la nivelul colectivelor din universitate.  

4. Stimularea activităţilor de cercetare interdisciplinară, în special a colectivului 

„Econofizică”, prin dezvoltarea unor colective puternice, cu implicarea mai multor 

departamente şi facultăţi din cadrul universităţii, care să desfăşoare activităţi de cercetare 

competitive.  

 

F. Abordarea de tematici de cercetare de interes pentru mediul ştiinţific şi socio-

economic, extinderea parteneriatelor interne şi internaţionale: 

 

1. Se vor identifica noi direcţii de cercetare ştiinţifică şi se va intensifica activitatea de 

obţinere de Grant-uri atât pe plan naţional (ANCS, CNCS, MCT, Academie etc.), cât şi prin 

programe externe (europene). 

2. Orientarea temelor de cercetare spre rezolvarea unor probleme impuse de cerinţele 

actuale şi de perspectivă privind dezvoltarea societăţii româneşti şi de actualitate pe plan 

mondial. 

3. Integrarea colectivelor de cercetare proprii în consorţii naţionale şi internaţionale de 

cercetare. 

4. Cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei adulţilor şi elaborare de materiale 

specifice.  

 

5. Acţiuni  pentru atingerea obiectivelor asumate 

 
Universitatea Hyperion din Bucureşti îşi propune să desfăşoare o serie de acţiuni 

menite să sprijine atingerea obiectivelor propuse. Acţiunile se vor desfăşura prin acoperirea 

mai multor direcţii, şi anume:  

 - elaborarea planurilor anuale de cercetare ştiinţifică, în colaborare cu fiecare facultate, 

centru de cercetare sau departament;  

http://www.hyperion.ro/
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 - elaborarea unui plan de cercetare la nivel de Universitate pentru asigurarea 

contribuţiei proprii, sub forma resurselor financiare, umane, necesare pentru derularea 

contractelor, granturilor şi proiectelor de cercetare;  

 - stabilirea unor proceduri de lucru pentru implicarea tuturor departamentelor 

administrative în buna derulare a proiectelor, granturilor şi contractelor de cercetare;  

 - elaborarea unor proceduri de colectare a informaţiilor privind conceperea, derularea, 

monitorizarea proiectelor, granturilor şi contractelor de cercetare în vederea simplificării 

procesului de raportare.  

 

6. Modalităţi de realizare a obiectivelor 
 

Universitatea Hyperion din Bucureşti îşi propune să dezvolte cercetarea ştiinţifică în 

centrele sau/şi colectivele de cercetare, în laboratoarele proprii, şi implicarea într-o foarte 

mare măsură a cadrelor didactice cu experienţă, a cadrelor didactice tinere precum şi cu 

implicarea tinerilor studenţi şi masteranzi. 

În acest scop se urmăreşte ca un număr tot mai mare de lucrări de licenţă şi de 

masterat să cuprindă rezultatele cercetării din timpul anilor de studii, în colectivele de 

cercetare şi laboratoarele proprii sub coordonarea cadrelor didactice care să asigure 

îndrumarea acestor tineri. 

Lucrările de masterat sau de doctorat ale tinerilor masteranzi, asistenţi sau lectori, 

trebuie de asemenea să conţină sau să reprezinte tematici de cercetare dezvoltate în centrele şi 

laboratoarele universităţii în colaborare cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare Hyperion 

(I.C.D.H.) şi alte institute de Cercetare, iar rezultatele prezentate în disertaţiile de masterat sau 

în tezele de doctorat să reflecte rezultatele unor cercetări efective ale masteranzilor sau 

doctoranzilor sub coordonarea conducătorului acestora. 

Se intenţionează dezvoltarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion şi a 

Centrelor de Excelenţă în Cercetare, în diferite domenii astfel încât să se poată derula 

contracte atât pe domenii ştiinţifice, tehnice, economice, cât şi socio-umane, psihologice, 

filologice, drept. 

Se va continua tradiţia sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice (din luna mai) a celor 

5 facultăţi ale universităţii, chiar dacă unele dintre ele sunt mai la început, iar altele au ajuns la 

ediţia 20 (ex.: Facultatea de Filologie). 

Lucrările care urmează a fi prezentate la sesiuni vor fi pregătite din timp (luna martie 

cel târziu) şi predate conducerii fiecărei facultăţi (sau Decanului) care se ocupă de redactarea 

programului şi pregătirea Analelor facultăţii respective. Toată această activitate va fi 

coordonată în permanenţă şi controlată de Comisia de cercetare ştiinţifică a fiecărei facultăţi 

care va asigura interfaţa şi cu Editura universităţii (Editura Victor). 

La solicitarea cadrelor didactice şi a studenţilor (masteranzilor), Analele respective pot 

purta şi alte denumiri legate de profilul programelor de studii şi se pot publica on-line pe site-

ul universităţii sau facultăţii. 

Facultatea de Arte va continua activităţile de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică 

prin organizarea festivalului de Teatru şi Film Hyperion care este deja la a VII-a ediţie, 

expoziţiilor de fotografie, precum şi cercetările în domeniul teatrului şi filmului, organizarea 

în continuare a sesiunii de comunicări şi publicarea lucrărilor comunicate în analele 

universităţii sau în reviste indexate CNCS. 

http://www.hyperion.ro/
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Se monitorizează activitatea editorială a cadrelor didactice şi actorilor care vor scrie 

cronici, eseuri, studii în reviste culturale de importanţă naţională (ex. Caiete critice, 

Contemporanul), participarea la realizarea unor filme în calitate de scenarişti, regizori, 

directori de imagine, participarea la spectacole de teatru şi TV în calitate de regizori şi actori, 

inclusiv a tinerilor studenţi. 

Spectacolele claselor de actorie de absolvire vor fi prezentate pe scenele unor teatre 

din Bucureşti sau din ţară. 

Va fi monitorizată permanent calitatea activităţii didactice şi de cercetare conform 

criteriilor elaborate de ARACIS şi CNCS şi însuşite de Universitatea Hyperion, cuprinse în 

Regulamentul de evaluare a calităţii din Universitatea Hyperion. 

Se va acorda o importanţă deosebită completării fondului de carte din Biblioteca 

Centrală a Universităţii şi a bibliotecilor facultăţilor, inclusiv cu CD-uri sau cărţi în format 

electronic şi se vor face abonamente la biblioteci on-line. 

Se va dezvolta şi perfecţiona punctul de bibliotecă pe Internet cu mai multe terminale 

care vor sta la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice 12 ore/ zi. 

Este încurajată şi susţinută financiar participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale. O parte din aceste cheltuieli trebuie acoperite din contractele de 

cercetare sau prin proiecte POSDRU ale cadrelor didactice. 

Se va urmări în fiecare facultate formarea unui mediu de cercetare, în centre sau 

colective de cercetare organizate sub forma unor echipe eterogene în care să fie incluşi şi 

tineri studenţi, masteranzi şi asistenţi. 

Se va urmări în permanent cererea şi obţinerea de proiecte de contracte (Grant-uri, 

contracte cu cofinanţare, interne sau internaţionale, contracte cu terţi) astfel încât proiectele să 

poată fi realizate în forma solicitată şi în termenele stabilite pentru a asigura baza materială 

pentru cercetare în universitate. 

Se va acorda o mare importanţă brevetelor, invenţiilor şi inovaţiilor, iar conducerea 

Universităţii va urmări această activitate şi va sprijini depunerile de cereri şi înregistrarea lor 

la OSIM sau la alte organizaţii de profil. 

Periodic se va edita Cartea Albă a cercetării ştiinţifice din Universitatea Hyperion din 

Bucureşti. Prima ediţie a Cărţii Albe a cercetării ştiinţifice din UHB a apărut în anul 2011. 

 

 

 

 

 

7. Modalităţi de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare  

sau de creaţie cultural artistică 
 

Rezultatele cercetării ştiinţifice trebuie să fie valorificate cât mai eficient, prin articole 

publicate, studii monografice, cărţi, contracte de cercetare, rapoarte etc. precum şi în cadrul 

sesiunilor de comunicări organizate pe facultate şi introducerii în lucrări de licenţă, masterat 

sau teze de doctorat. 

http://www.hyperion.ro/
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Rezultatele cercetării contractuale vor fi prezentate prin Rapoarte asupra contractului 

respectiv, la fiecare etapă de predare, semnat de Directorul de contract şi Rectorul 

Universităţii. 

Anual, la începutul fiecărui an universitar va fi evaluată activitatea de cercetare 

ştiinţifică şi creaţie artistică a fiecărui cadru didactic cu normă de bază în Universitate, sau 

asociat, desfăşurată în anul universitar încheiat. Se evaluează, în special activitatea de 

publicare (cărţi, articole, contracte etc.), de comunicări ştiinţifice, de coordonare lucrări de 

licenţă şi masterat etc. 

Rezultatele acestor evaluări vor fi luate în consideraţie la menţinerea pe post, respectiv 

la stabilirea salariului pe anul universitar respectiv, a promovării în grad didactic şi a 

premierilor, finanţării de publicaţii ştiinţifice sau participări la Conferinţe Internaţionale şi 

Naţionale etc. 

 

8. Implementarea strategiei de cercetare ştiinţifică 

 
În implementarea strategiei de cercetare se vor respecta principiile definite în Strategia 

naţională în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării, respectiv responsabilitate, 

transparenţă, performanţă.  

Monitorizarea şi evaluarea activităţii de cercetare sunt elemente esenţiale menite să 

asigure capacitatea de adaptare a strategiei la evoluţiile şi contextul la nivel naţional şi 

internaţional. Monitorizarea şi evaluarea strategiei de cercetare se bazează pe indicatori de 

performanţă specifici sistemului naţional, precum şi pe indicatori adaptaţi obiectivelor 

specifice ale prezentei strategii (Anexa 1). 

Prezenta Strategie de cercetare ştiinţifică a fost aprobată în şedinţa Senatului 

Universităţii din  ................. 2016. 
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ANEXA 1 

 

Lista indicatorilor minimali privind cercetarea ştiinţifică  

pentru fiecare post şi funcţie didactică 

 

În acord cu Carta Universitară şi Statutul Cadrelor Didactice, fiecare cadru didactic 

din învăţământul superior pe lângă activitatea didactică desfăşoară şi activitate de cercetare 

ştiinţifică în cadrul normei şi fişei postului. 

La sfârşitul fiecărui an universitar, cadrele didactice pe lângă Fişa de Autoevaluare 

generală vor depune şi Fişa conţinând îndeplinirea criteriilor specifice pentru evaluarea 

activităţii ştiinţifice, completată cu punctajul realizat pentru diferite tipuri de activitate. 

Pentru aprecierea activităţii ştiinţifice se stabilesc următoarele punctaje care trebuie să 

fie realizate conform Fişei cu Criterii pentru evaluarea activităţii ştiinţifice: 

 

          Punctaj 

1. Asistent universitar 

- Activitate foarte bună            mai mult de 150 puncte 

- Activitate bună             70 puncte 

- Activitate satisfăcătoare                31 - 50 puncte 

- Activitate nesatisfăcătoare           sub 30 de puncte 

2. Lector universitar   

- Activitate foarte bună              250-300 puncte 

- Activitate bună           150 puncte 

- Activitate satisfăcătoare       51-70 puncte 

- Activitate nesatisfăcătoare           sub 50 de puncte 

3. Conferenţiar universitar   

- Activitate foarte bună              250-350 puncte 

- Activitate bună           250 puncte 

- Activitate satisfăcătoare            101 - 120 puncte 

- Activitate nesatisfăcătoare         sub 100 de puncte 

4. Profesor universitar   

- Activitate foarte bună            peste 350 puncte 

- Activitate bună             171 - 220 puncte 

- Activitate satisfăcătoare            121 - 170 puncte 

- Activitate nesatisfăcătoare         sub 120 de puncte 
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