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1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a prezenta modalităţile de analiză a activităţii de
cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice, precum şi la nivelul centrelor de
cercetare, departamentelor, facultăţilor şi Universităţii Spiru Haret.
Această procedură prezintă schema de realizare a Raportului de evaluare a cercetării
ştiinţifice, semestriale şi anuale, dar şi a altor instrumente de evaluare, precum anexele
numerice ale raportului şi grila de autoevaluare individuală a cadrelor didactice.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se va aplica în cadrul Universităţii Spiru Haret în toate facultăţile,
departamentele şi centrele de cercetare care desfăşoară cercetare ştiinţifică prin programe de
studii de licenţă şi de master.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
–
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
–
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020;
–
Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 20142020;
–
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
–
Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă;
–
Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă elaborată de ARACIS;
–
Legea 8/1996 privind dreptul de autor si alte drepturi conexe, cu modificările şi
completările ulterioare;
–
Carta Universităţii Spiru Haret;
–
Codul etic de bune practici în cercetarea ştiinţifică al Universităţii Spiru Haret;
–
Manualul de management al calităţii.
4. DEFINIŢII, TERMENI ŞI ABREVIERI
În prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri:
ICCS - Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică;
CEAC - Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
DMC - Departamentul pentru managementul calităţii;
RCS - Responsabilul cu cercetarea ştiinţifică.
5. DESCRIERE
5.1. Principii generale de realizare
5.1.1. Analiza cercetării ştiinţifice în Universitatea Spiru Haret vizează respectarea
obiectivelor sale strategice, definite printr-un set de concepte: misiune, viziune, scopuri şi orientare.
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5.1.2. Monitorizarea şi evaluarea cercetării ştiinţifice în Universitatea Spiru Haret este
un deziderat urmărit încă de la înfiinţare şi se circumscrie criteriilor de evaluare europene,
prin Procesul Bologna şi Strategia Lisabona.
5.1.3. La nivel naţional, cercetarea ştiinţifică desfăşurată în Universitate se integrează
legislaţiei româneşti, îndeosebi standardelor ministerului de resort, exprimate prin instituţiile
sale specializate, ARACIS, ANCS şi CNCS.
5.1.4. Universitatea Spiru Haret a adoptat şi adaptat metodele, tehnicile şi instrumentele de
măsurare valorică şi calitativă a rezultatelor cercetării ştiinţifice, emise de către ARACIS şi CNCS.
5.1.5. Metodologia de analiză a cercetării ştiinţifice la nivelul Universităţii Spiru Haret
pune un accent deosebit pe calitatea şi integritatea rezultatelor activităţii de cercetare
ştiinţifică. În consecinţă, tehnicile şi instrumentelor de evaluare a cercetării ştiinţifice au la
bază propriul Codul etic de bune practici.
5.1.6. La nivelul Universităţii sunt utilizate următoarele instrumente de monitorizare şi
evaluare a cercetării ştiinţifice:
- Raportul de evaluare semestrială şi anuală a cercetării ştiinţifice şi Anexele sale
numerice;
- Fişa de autoevaluare a cadrelor didactice şi grila sa de punctaj;
- Tabele tip CNCS, cu rezultatele individuale ale cercetării ştiinţifice;
- Registrul Unic de Proiecte/Contracte.
5.2. Reguli de elaborare a Raportului de evaluare a cercetării ştiinţifice
5.2.1. Analiza cercetării ştiinţifice în Universitatea Spiru Haret se realizează semestrial
şi anual şi se concretizează printr-un Raport de evaluare şi anexele sale numerice.
5.2.2. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în fiecare facultate se face pe baza
Planului anual de cercetare ştiinţifică, fişele de autoevaluare a cadrelor didactice, tabelele tip
CNCS cu rezultatele individuale şi propriul Registru Unic de Proiecte/Contracte.
5.2.3. Rezultatele activităţii de cercetare ale centrelor de cercetare, departamentelor şi
cadrelor didactice sunt centralizate de către Responsabilul cu cercetarea ştiinţifică (RCS), care
elaborează Raport de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică al facultăţii, respectând
schema Raportului şi anexele sale numerice, elaborate de către Institutul Central de Cercetare
Ştiinţifică (ICCS).
5.2.4. Raportul de evaluare a cercetării ştiinţifice al facultăţii este dezbătut şi aprobat în
Consiliul Facultăţii. După aprobare, Raportul se transmite către ICCS în vederea elaborării
Raportului de evaluare a cercetării ştiinţifice la nivelul Universităţii.
5.2.5. În fiecare an, în luna iunie şi luna decembrie, fiecare facultate, respectând schema
Raportului de evaluare şi anexele sale numerice, elaborate de către ICCS, efectuează analiza
cercetării ştiinţifice a fiecărui cadru didactic, departament şi centru de cercetare.
5.2.6. Se analizează datele cuprinse în rapoartele de analiză ale departamentelor,
facultăţilor şi centrelor de cercetare, care se compară cu cele cuprinse în Registrul Unic de
Proiecte/Contracte al Universităţii şi se verifică, la nevoie, cu sprijinul Serviciului de
contabilitate al Universităţii.
5.2.7. Pe baza rapoartelor de evaluare ale facultăţilor, ICCS elaborează semestrial (luna
iulie) şi anual (luna ianuarie) Raportul de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică la
nivelul Universităţii.
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5.2.8. Raportul de evaluare a cercetării ştiinţifice la nivelul Universităţii Spiru Haret, se
prezintă de către directorul ICCS, Prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică, în Senatul
Universităţii, pentru dezbatere şi aprobare.
5.2.9. După aprobarea Raportului de evaluare a cercetării ştiinţifice de către Senatul
Universităţii Spiru Haret, sinteza acestuia se afişează pe site-ul Universităţii.
6. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PROCEDURA
a. Senatul Universităţii
- aprobă procedura;
- aprobă reviziile procedurii.
b. Rectorul universităţii
- impune aplicarea procedurii.
c. Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică (ICCS)
- elaborează/modifică/propune instrumentele de aplicare a procedurii;
- monitorizează aplicarea procedurii.
d. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC)
- avizează implementarea/modificarea/retragerea procedurii.
e. Departamentul pentru managementul calităţii (DMC)
- elaborează, difuzează, înregistrează, arhivează procedura.
f. Decanii, directorii de departamente, personalul didactic
- aplică procedura.
7. AVIZĂRI, MODIFICĂRI ALE PROCEDURII
7.1. Procedura se avizează de CEAC şi se aprobă de Senatul Universităţii
Spiru Haret.
Pe baza experienţei urmează să se formuleze propuneri de îmbunătăţire a procedurii.
7.2. Modificările se iniţiază de către orice structură organizaţională din cadrul
universităţii.
Propunerea se înaintează CEAC prin DMC.
7.3. Modificările din capitolul 5 conduc la elaborarea unei noi ediţii. Modificările din
celelalte capitole conduc la revizia ediţiei curente.
7.4. Orice ediţie sau revizie este avizată de CEAC şi se aprobă de Senatul Universităţii
Spiru Haret.
Rector,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
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