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Aprobat prin Hotararea
Senatului UPS „Ion Creanga” din Chisinau

Creanga” din Chisinau

Proces verbal nr.9 din 24 aprilie 2013
univ. Nicolae Chicus
REGULAMENT
cu privire la Concursul „Cercetatorul anului” §i „Tanarul cercetator al anului”
organizat in cadrul Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creanga” din Chisinau
I.

Dispozijii generale

1. Concursul de susjinere a §tiin^ei §i inovarii in U P S „Ion Creanga” este organizat de catre
2.

3.
4.

Senatul Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creanga” .
In scopul sporirii eficacitapi §i competitivita^ii activita^ii de cercetare-dezvoltare.
popularizarii §i stimularii activita^ii §tiin^ifice a angajatilor U P S „Ion Creanga” din Chisinau,
in vederea valorificarii rezultatelor din sfera §tiin^ei $i inovarii concursul se va organiza
anual.
Activitatea de organizare, desfa^urare $i totalizare a concursului este efectuata de catre
Departamentul Cercetare al U P S „Ion Creanga" din Chisinau.
Organizarea expertizei dosarelor este efectuata de catre
formata din

Comisia de evaluare

experti interni (3 persoane) si externi (2 persoane), care:
•

examineaza dosarele fiecarui participant la concurs;

•

5.

decide lista castigatorilor concursului. in baza punctajului acumulat, si о prezinta
Senatului Universitatii pentru aprobare.
Comisiile de evaluare (§tiinte sociale; §tiinte umanistice ?i arte) vor tl aprobate de catre
Senatul Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creanga” , candidaturile fiind propuse de
Consiliile Facultafilor de Profil ?i confirmate de Consiliul de Administrare.

II.

Conditiile de participare la concurs

6.

Concursul se organizeaza anual §i este deschis pentru participarea cercetatorilor / cadre

7.

didactice titulare din U P S ..Ion Creanga” .
Dreptul de a inainta candida^i la concurs il au Catedrele U P S „Ion Creanga” , decizii, care

trebuie confirmate de catre Consiliile facultatilor. Inaintarea presupune о argumentare a
valorii §tiinptlce a lucrarilor candidatului de catre Catedra in cadrul careia activeaza, in urma
audierii unui raport de activitate prezentat de acesta in cadrul Sedintei Catedrei. Vor fi
prezentate rezultatele stiintifice pentru a putea fi evaluata noutatea ?i originalitatea studiilor
si produsele stiintifice pentru evaluarea cantitativa a activitatii.
8. Apreciate mai inalt vor fi rezultatele stiintifice evaluate pozitiv la nivel international
(publicatii in strainatate: participari la foruri stiintifice internationale).
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III. Nominalizarile concursului
9.
a)
b)
c)
d)

Concursul se desfa?oara pe urmatoarele nominalizari:
„Cercetatorul anului” (gradul I) - 1 nominalizare in domeniul §tiin^elor sociale;
„Cercetatorul anului"' (gradul I) - 1 nominalizare in domeniul §tiin^elor umanistice si arte;
„Cercetatorul anului” (gradul II) - 1 nominalizare in domeniul §tiin^elor sociale;
„Cercetatorul anului" (gradul II) - 1 nominalizare in domeniul §tiin^elor umanistice §i arte;

e) „Tanarul cercetator al anului” - 1 nominalizare in domeniul §tiin^elor sociale;
0 „Tanarul cercetator al anului” - I nominalizare in domeniul §tiin(elor umanistice §i arte;
10. Varsta maxima de participare la nominalizarea „Tanarul cercetator al anului” este de 35 ani.
11. in decizia Catedrei se va indica categoria la care este nominalizat candidatul.
12. Pentru fiecare nominalizare se instituie un premiu banesc §i о diploma de menpune.
13. Valoarea premiilor bane§ti este stabiIita anual.

IV. Procedura prezentarii materialelor la concurs
14. Doritorii de a participa la concurs depun dosarul care va contine urmatoarele acte:
•

curriculum-vitae;

•

extrase din procesul verbal al §edin^ei Catedrei si ConsiIiuI Facultatii;

•

lista lucrarilor publicate in ultimul an, confirmata de secretarul §tiin^ific al Senatului
Universitatii;

•

copiile sau originalele lucrarilor publicate in anul de referinta;

•

copiile actelor care confirma obtinerea premiilor pentru activitatea de cercetare in anul

curent;
15. Termenul-limita de prezentare a dosarelor in Departamentul Cercetare -

15 ianuarie

al

anului urmator;
16. Materialele. prezentate la concurs, nu se restituie participanplor, exceptie lucrarile publicate;
17. In cazul depistari i in form al ei false, participantul nu va fi admis la concurs.

V. Procedura de evaluare a dosarelor

16 -30 ianuarie

18. in perioada
dosarele prezentate la concurs se analizeaza de catre Comisia de
evaluare a dosarelor aprobata in fiecare an de catre Senat.
19. Procesul de analiza a dosarelor va include atat evaluarea cantitativa (acordarea de puncte
pentru fiecare lucrare a candidatului), cat §i evaluarea calitapi prin aprecierea caracterului
novator si originalitatii rezultatelor cercetarii.
20. Evaluarea cantitativa a materialelor prezentate la concurs va fi efectuata de catre ехреф
conform urmatorului sistem de evaluare, dupa cum urmeaza:
I.
a)
b)

Pentru nominalizarea „Cercetatorul anului” §i „Tanarul cercetator al anului” in domeniul

§tiin(elor sociale :

pentru monografie editata in R M - 30 puncte; in strainatate - 50 puncte;
pentru articol publicat in reviste interna(ionale cu factor de inpact- 20 puncte;
reviste din strainatate - 7 puncte;
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in alte

c)
d)
e)
0
g)

pentru articol publicat in reviste nationale recunoscute drept publica{ii §tiin^ifice de profit
- 10 puncte; in alte reviste §tiintifice nationale - 5 puncte
pentru articol publicat in culegeri editate in strainatate - 10 puncte;
pentru articol publicat in culegeri editate in tara - 8 puncte;
pentru manual editat in tara - 20 puncte; alte tipuri de lucrari metodice - 10 puncte;
pentru activitatea in calitate de redactor-coordonator al editiilor stiintifice si didactice - 5
puncte;

h)
i)

pentru participarea cu raport la manifestari §tiin^ifice internationale - 5 puncte;
pentru participarea cu raport la manifestari stiintifice nationale - 3 puncte;

j)

pentru organizarea manifestarilor stiintifice internationale in calitate de Pre^edinte (copresedinte) - 3 puncte;

k)

pentru organizarea manifestarilor stiintifice nationale in calitate de Pre§edinte (copre$edinte) - 3 puncte;

I)
m)

pentru participarea in proiecte internationale de cercetare - 5 puncte;
pentru participarea in proiecte nationale de cercetare - 3 puncte;

n)
0)

pentru fiecare teza de doctor sustinuta sub coordonarea solicitantului - 5 puncte;
pentru fiecare teza de doctor sustinuta sub consultanta solicitantului - 2 puncte.

Nota: in cazul lucrarilor colective, la orice tip de lucrare punctajul candidatului se ob{ine prin
impar^irea punctajului total al lucrarii la numarul de autori.

II.

Pentru nominalizarea „Cercetatorul anului" §i „Tanarul cercetator al anului” in domeniul

§tiin(elor umanistiee si arte:
a)

pentru monografie editata in R M - 30 puncte; in strainatate - 50 puncte;

b)

pentru articol publicat in reviste internationale cu factor de impact - 20 puncte; in alte
reviste din strainatate - 7 puncte;

c)

pentru articol publicat in reviste nationale recunoscute drept publicapi stiintifice de profil
- 10 puncte; in alte reviste stiintifice nationale - 5 puncte

d)
e)

pentru articol publicat in culegeri editate in strainatate - 10 puncte;
pentru articol publicat in culegeri editate in tara - 8 puncte;

1)
g)

pentru manual editat in tara - 20 puncte; alte tipuri de lucrari metodice - 10 puncte;
pentru activitatea in calitate de redactor-coordonator al editiilor stiintifice si didactice - 5
puncte;

h)
i)
j)

pentru participarea cu raport la manifestari stiintifice internationale - 5 puncte;
pentru participarea cu raport la manifestari stiintifice nationale - 3 puncte;
pentru organizarea manifestarilor stiintifice internationale in calitate de Presedinte (copresedinte) - 3 puncte;

k)

pentru organizarea manifestarilor stiintifice nationale in calitate de Presedinte (copresedinte) - 3 puncte;

1)
m)
n)

pentru participarea in proiecte internationale de cercetare - 5 puncte;
pentru participarea in proiecte nationale de cercetare - 3 puncte;
pentru fiecare teza de doctor sustinuta sub coordonarea solicitantului - 5 puncte;

o)

pentru fiecare teza de doctor sustinuta sub consultanta solicitantului - 2 puncte.

Nota: in cazul lucrarilor colective, la orice tip de lucrare punctajul candidatului se obtine prin
impartirea punctajului total al lucrarii la numarul de autori.
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21. Expertul se obliga:
•

sa examineze §i sa evalueze nepartinitor §i obiectiv materialele primite;

•

sa prezinte avizu 1 la materialele primite in conformitate cu sistemu 1de evaluare stabilit;

•

sa respecte condipile de confidentialitate.

VI. Totalurilc concursului
22. Rezultatele §tiinpЛее prezentate la concurs se apreciaza de catre C .E.D . in baza informatiei
oferite de participant §i a concluziilor expert lor. Rezultatele concursului se perfecteaza
printr-un proces-verbal.
23. Comisia de evaluare, in rezultatul votului secret, pana la data de 5
recomanda cate
о persoana pentru fiecare nominalizare Senatului U P S „Ion Creanga” din Chisinau, care va
adopta decizia finals privind ca§tigatorii concursului.

februarie,

24. Aceiasi persoana poate ca§tiga concursul nu mai frecvent decat о data la 5 ani.
25. In Sedinta din luna februarie a Senatului Universitatii Pedagogice de Stat ,.Ion Creanga” este
aprobata lista castigatorilor.
26. Rectorul, conform deciziei Senatului va dispune eliberarea premiilor banesti.

VII. Prcmierea laureafilor concursului
27. Premiile ?i diplomele de menpune se inmaneaza de catre Rectorul U P S „Ion Creanga” in
cadrul unei §edin|e solemne, care se va desta$ura pana la
a anului urmator.
28. In scopul asigurarii transparentei concursului si a promovarii imaginii U P S „Ion Creanga” ,
rezultatele concursului se publica in mass-media republicans §i se amplaseaza pe pagina web
a Universitatii Pedagogice de Stat „Ion Creanga” din mun. Chisinau.

30 martie
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