VIZAT
la Şedinţa Consiliului ştiinţific USEFS,
p.v. nr.1 / 30.01.2019

APROBAT
la Şedinţa Senatului USEFS,
p.v. nr.___ /_______________

PREŞEDINTE___________________

PREŞEDINTE___________________

PLAN DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC USEFS
2019-2020
Acţiuni planificate

Nr.
crt.
1.

2.

Termene Responsabili
de
realizare
Septembrie Preşedintele CŞ
 Realizarea Planului operaţional pentru cercetarea ştiinţifică 2018-2019
2019
Comisia pentru organizarea
 Organizarea procesului de admitere la Ciclul III
şi infrastructura unităţilor de
 Planificarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare a corpului profesoral ştiiţificocercetare
didactic al USEFS
 Aprobarea planului editorial al publicațiilor științifice pentru anul 2019-2020 de studii
 Organizarea Conferinţei ştiinţifice LUMEN NASHS 2019 şi a Congresului Ştiinţific
Internaţional, USEFS “SPORT, OLIMPISM, SĂNĂTATE”
Directorul Bibliotecii
 Asigurarea cu suporturi ştiinţifico-didactice a procesului de studii (Ciclul I, II, III).
Ştiinţifice
 Aprobarea planificării activității Bibliotecii Ştiinţifice USEFS pentru anul de studii 20192020
 Etica cercetării ştiinţifice a corpului profesoral ştiiţifico-didactic al USEFS. Măsuri de
îmbunătățire (Prelungirea contractului cu privire la Sistemul Antiplagiat)
 Admiterea şi aprobarea înmatriculării studenţilor la Ciclul III
 Avizarea Planului operaţional pentru cercetarea ştiinţifică 2019-2020 şi înaintarea spre
aprobare Senatului USEFS
 Aprobarea granturilor doctorale obţinute de conducătorii de doctorat
 Aprobarea temelor, conducătorilor şi consultanţilor ştiinţific la tezele de doctorat, inclusive
şi a comisiilor de îndrumare
 Aprobarea orarului la Ciclul III pentru anul de studii 2019-2020

Octombrie
2019

Preşedintele CŞ
Comisia pentru organizarea
şi infrastructura unităţilor de
cercetare
Directorul Şcolii doctorale
USEFS

Conducătorii de doctorat
 Atestarea doctoranzilor. Rezultatele examenelor în sesiunea de toamnă a.u. 2019-2020 şi
măsurile de îmbunătăţire a calităţii procesului de instruire şi evaluare la ciclul III
 Diverse
3.

 Evaluarea internă a şcolii doctorale şi a programului de studii universitare de doctorat
 Evaluarea activităţilor de proiecte ştiinţifice
 Diverse

Comisia pentru calitatea şi
evaluarea cercetării

Noiembrie
2019

Preşedintele CŞ
Comisia pentru organizarea
şi infrastructura unităţilor de
cercetare
Directorii de proiect
Comisia pentru calitatea şi
evaluarea cercetării
Comisia pentru organizarea
şi infrastructura unităţilor de
cercetare
Comisia pentru etica
cercetării ştiinţifice
Comisia pentru calitatea şi
evaluarea cercetării
Preşedintele CŞ
Preşedintele CŞ

4.

 Asigurarea conexiunii activităţilor de cercetare ştiinţifică şi inovare cu cea didactică în
conţinutul curricular al disciplinelor de studii din planurile de învăţământ ale programelor de
studiii de licenţă USEFS
 Prezentarea Raportului de cercetare ştiinţifică şi inovaţională al USEFS în cadrul ANCD
 Diverse

Ianuarie
2020

5.

 Realizarea hotărârilor Consiliului Științific USEFS pentru perioada septembrie 2019 –
ianuarie 2020
 Diverse
 Activitatea conducătorilor de doctorat şi a comisiilor de îndrumare realizată cu
doctoranzii/postdoctoranzii şi stabilirea măsurilor de îmbunătăţire
 Diverse

Februarie
2020
Martie
2020

Directorul şcolii doctorale
USEFS
Conducătorii de doctorat

 Realizarea activităţii Seminarului Ştiinţific de Profil şi a Consiliului ştiinţific Specializat
pentru anul 2019-2020
 Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare a corpului profesoral ştiiţifico-didactic
al USEFS pentru anul de studii 2019-2020

Mai
2020

Preşedintele Seminarului
Ştiinţific de Profil
Secretarii Consiliului
ştiinţific Specializat al
USEFS
Comisia pentru organizarea

6.

7.

 Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi inovaţionale a USEFS în cadrul parteneriatelor de
colaborare internaţională. Situaţia actuală şi de perspectivă
Avizarea Raportului de activitate al prorectorului Prorectorul pentru activitate ştiinţifică,
dezoltare academică și calitatea studiilor al USEFS în a.u.2019-2020
 Diverse

şi infrastructura unităţilor de
cercetare
Prorectorul pentru activitate
ştiinţifică, dezvoltare
academică și calitatea
studiilor

