
 

 

REGULAMENTUL 

 

PROGRAMULUI UNIVERSITAR DE CERCETARE 

 

 

 

Scopul programului 

Scopul Programului Universitar de Cercetare este sprijinirea cercetărilor ştiinţifice din cadrul reţelei 
universităţilor private maghiare din Transilvania, ridicarea nivelului calitativ al cercetărilor, promovarea 
rezultatelor ştiinţifice universitare remarcabile, precum şi stimularea colaborării între facultăţile şi 
departamentele universităţilor Sapientia, respectiv Partium.  

 

Dispoziţii generale 

Având în vedere faptul că în cadrul Programului Universitar de Cercetare sunt promovate cercetări interne, 
proiectele finanţate din Fondul de Cercetare trebuie să fie în concordanţă cu interesele universităţilor 
(sprijinirea carierei academice a cadrelor didactice, nivelul înalt a cercetărilor, lărgirea relaţiilor 
instituţionale între universităţi, concentrarea direcţiilor de cercetare în cadrul departamentelor şi asigurarea 
standardelor naţionale de acreditare ale unităţilor de cercetare&dezvoltare). 

În cadrul Programului Universitar de Cercetare – în funcţie de posibilităţile financiare – vor fi lansate două 
tipuri de concursuri de proiecte: pentru cercetări de tip grant (cu o perioadă de derulare de 3 ani şi cu o 
valoare de minimum 45.000 RON), şi pentru cercetări de un an (cu o valoare între 5000 – 10.000 RON). 

În ambele cazuri propunerile de proiecte se vor depune în următoarele domenii de ştiinţă: 1.) ştiinţe 
sociale; 2.) ştiinţe umaniste; 3.) ştiinţe economice şi drept; 4.) ştiinţe exacte şi ale naturii; 5.) arte; 6.) ştiinţe 
inginereşti. 

Institutul Programelor de Cercetare lansează concursul la începutul fiecărui ciclu în perioada aprilie&mai. 
Anunţul, precum şi celelalte informaţii privind programul, vor fi încărcate pe site&ul Institutului. 
Departamentele universităţilor Sapientia şi Partium vor fi informate despre detaliile programului prin 
buletinele electronice interne.  

Institutul Programelor de Cercetare are obligaţia ca în anunţul concursurilor să formuleze în mod precis şi 
fără echivoc cerinţele privind depunerea propunerilor de proiecte, precum şi criteriile de evaluare aplicate 
de către referenţii ştiinţifici. 

În cadrul unuia şi aceluiaşi ciclu al Programului Universitar de Cercetare o persoană poate participa la 
maximum două proiecte, într&unul poate fi conducător de proiect, iar în celălalt, membru al grupului de 
cercetare. Poate primi bursă de cercetare numai în cadrul unuia dintre aceste proiecte. 
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În cazul în care, un membru al grupului de cercetare primeşte şi bursă de doctorat Sapientia pentru 
aceeaşi perioadă, nu poate beneficia şi de bursa de cercetare. 

Bursele IPC nu se pot cumula. 

 

A. PROIECTE DE CERCETARE DE TREI ANI 

 

Granturile vor fi împărţite în funcţie de domeniile de ştiinţă mai sus enumerate, repartizarea însă va fi 
ponderată, luând în consideraţie numărul cadrelor didactice cu funcţia de bază din domeniul respectiv, 
precum şi rezultatele activităţii ştiinţifice ale acestora. 

Temele proiectelor trebuie să se încadreze în planurile de cercetare pe termen mediu ale departamentelor, 
propunerile putând fi depuse numai după aprobarea prealabilă a directorilor de departamente. 
Conducătorul de proiect este obligat să anexeze propunerii o declaraţie pe propria răspundere din care 
reiese că, directorul departamentului este de acord cu depunerea proiectului în cauză, tema respectivă 
face parte din planul de cercetare al departamentului, nu este în curs de derulare şi o altă cercetare 
finanţată de alte universităţi/instituţii cu aceeaşi temă, şi că rezultatele cercetării nu vor fi folosite în scopul 
decontării altor proiecte similare, spre alte instituţii. În cazul în care conducătorul de proiect încalcă acest 
angajament, finanţarea poate fi invalidată retroactiv, în consecinţă grupul de cercetare va fi obligat să 
restituie Institutului suma totală plătită, asumând totodată şi toate urmările etice şi juridice ale acestui fapt. 

 
Se poate participa numai cu propuneri de proiecte de cercetare programate pe o durată de 3 ani şi cu o 
valoare de 45.000 RON, (cu planificare anuală, cu obligaţia depunerii decontului financiar şi a raportului de 
cercetare la sfârşitul fiecărui an universitar). 
 
Apelurile pentru propunerile de proiecte tip grant vor fi lansate o dată în trei ani.  
 

Participanţii  

Se poate candida numai cu propuneri de proiecte de cercetare colectivă. 

Pot fi membri ai colectivelor de cercetare cadrele didactice care au funcţia de bază la Universitatea 
Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium, cadrele didactice asociate sau la plata cu ora de la 
universităţile maghiare private. Pot participa la grupul de cercetare studenţii şi masteranzii celor două 
universităţi, iar în cazuri justificate şi membrii personalului administrativ ai universităţilor, aceştia din urmă, 
în cazul în care  sunt înscrişi la doctorat şi pot dovedi calitatea de doctorand.  

Din grupul de cercetare pot face parte şi alţi cercetători din ţară sau din străinătate. Pot beneficia de bursă 
de cercetare însă, numai cadrele didactice ale Univeristăţii Sapientia, respectiv Universităţii Creştine 
Partium.  

Colectivul de cercetare este format din conducătorul de proiect şi membrii participanţi.  Efectivul grupului 
nu este limitat, stabilirea acestuia fiind în competenţa conducătorul de proiect, în funcţie de cerinţele 
proiectului. Singura condiţie în acest sens este ca, într&un colectiv de cercetare numărul membrilor externi 
să nu depăşească numărul membrilor interni (cadre didactice, studenţi ai Universităţii Sapientia, respectiv 
ale Universităţii Creştine Partium).  

Grupul de cercetare este reprezentat de către conducătorul de proiect. Conducătorul trebuie să fie cadru 
didactic cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia sau la Universitatea Creştină Partium, şi trebuie să 
deţină titlul ştiinţific de doctor.  
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Conducătorii de proiecte, precum şi membrii grupului de cercetare îşi vor asuma în mod individual 
responsabilitatea – atât din punct de vedere legal, cât şi financiar – pentru ducerea la bun sfârşit al 
proiectului. 

Conducătorul proiectului poate exclude din colectivul de cercetare pe acel membru, al cărui contribuţie la 
realizarea cercetării nu este relevantă. Dacă se iveşte un asemenea caz, conducătorul va cere Consiliului 
Ştiinţific, excluderea membrului în cauză, justificând cererea în scris. În cazul în care Consiliul Ştiinţific 
aprobă cererea de excludere, această decizie atrage după sine suspendarea bursei de cercetare a 
membrului exclus. Conducătorul de proiect poate cere regruparea acestei sume, pentru cheltuielile de 
cercetare. 

Nu sunt eligibile acele persoane, care nu fac parte din nicio categorie stabilită mai sus. 

Nu sunt eligibili, cei care în anii precedenţi au participat la vreun program de cercetare finanţat de către 
Institut, dar care, la încheierea anului de cercetare nu au depus decontul financiar, darea de seamă  sau a 
căror raport ştiinţific a fost respins de către referenţi, respectiv de către Consiliul Ştiinţific. 

Conducătorii universităţilor (rectori, prorectori, directorul ştiinţific, decani) pot conduce proiecte, însă nu pot 
beneficia de bursă de cercetare. În cazul în care un membru intern sau extern al Consiliului Ştiinţific devine 
membru participant al vreunului proiect, este obligat să depună o declaraţie de incompatibilitate, şi în 
consecinţă, nu poate să participe sub nicio formă la deciziile legate de proiectul respectiv.  

Institutul îşi rezervă dreptul de a controla veridicitatea informaţiilor declarate în propunerile de proiecte, şi 
pe întreg parcursul perioadei de finanţare să se informeze asupra situaţiei participanţilor la proiecte. În 
cazul unei induceri în eroare voite, Institutul va suspenda finanţarea, solicitantul fiind obligat să restituie 
suma finanţată. Ca urmare a situaţiilor de această natură, responsabilitatea îi revine conducătorului de 
proiect, care rămâne neeligibil la concursurile de proiecte, lansate în următorul ciclu de către Institut. 

 

Condiţii de participare 

Se poate candida numai cu propuneri de proiecte întocmite cu o exigenţă ştiinţifică. 

Nu se acceptă propuneri care prezintă suprapuneri cu temele altor proiecte ale candidatului, derulate în 
cadrul altor instituţii de învăţământ superior sau de cercetare.  

Nu se acceptă propunerile de proiecte care au drept scop redactarea unor lucrări de natură didactică 
(cursuri universitare, culegeri de texte sau de probleme etc.) 

Propunerile de proiecte de cercetare se depun prin sistemul online IPC (SOIPC). 

Colaboratorii Institutului Programelor de Cercetare au obligaţia ca înaintea lansării fiecărui apel, să verifice 
buna funcţionare a sistemului online IPC, să actualizeze îndrumarul de încărcare electronică ale datelor şi 
documentelor, şi în întreaga perioada a depunerii proiectelor să ofere candidaţilor informaţiile necesare, 
solicitate. 

 

Evaluarea propunerilor de proiecte 

 

Propunerile de proiecte depuse vor fi evaluate ţinând cont de două aspecte majore: rezultatele ştiinţifice 
anterioare ale candidaţilor şi nivelul ştiinţific al planului de cercetare. 
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Fiecare propunere de proiect de cercetare va fi evaluată de către doi specialişti externi. 

Propunerile se evaluează prin interfaţa sistemului online al Institutului (SOIPC). În cazuri justificate 
referatele pot fi trimise şi prin e&mail.  

Referatul de evaluare va fi întocmit după următoarele criterii: 

I.) Evaluarea candidaţilor:  

(a.) Domeniul restrâns de cercetare al conducătorului de proiect, respectiv al membrilor grupului  este 
sau nu în concordanţă cu tema proiectului de cercetare (criteriul de competenţă);  

(b.) Pe baza publicaţiilor anterioare, cercetătorii sunt sau nu capabili de a realiza proiectul de 
cercetare propus. 

Dacă conducătorul de proiect nu îndeplineşte criteriul de competenţă, acest fapt atrage după sine 
eliminarea întregului colectiv de cercetare din concurs. Pentru excluderea unui conducător de proiect este 
nevoie de respingerea lui din partea ambilor experţi evaluatori. În cazul în care un conducător de proiect 
este admis de către unul, şi respins de către celălalt expert evaluator, Institutul este obligat să solicite o a 
treia evaluare. 

II.) Evaluarea planului de cercetare  

(a.) Originalitatea (gradul de noutate) temei de cercetare (max. 20 de puncte); 

(b.) Premisele şi importanţa ştiinţifică a temei de cercetare (în total 40 de puncte); 

- nivelul de prezentare al rezultatelor altor cercetări de referinţă (max. 20 de puncte); 

- rezultatele ştiinţifice anterioare ale membrilor grupului în tema respectivă (max. 20 de 
puncte, max. 10 puncte pentru conducătorului proiectului, 10 puncte pentru ceilalţi 
membri). 

(c.) Gradul de elaborare al planului de cercetare (în total 60 de puncte): 

- formularea clară şi concisă a obiectivelor cercetării (max. 20 de puncte); 

- gradul de elaborare al metodologiei de cercetare (max. 20 puncte); 

- aplicabilitatea rezultatelor cercetării (max. 20 de puncte). 

(d.)  Măsura în care, etapele planului de cercetare pot fi respectate (max. 20 de puncte).  

Institutul Programelor de Cercetare face cunoscute în anunţul de concurs criteriile de evaluare ale 
proiectelor (fără punctaj). 

Punctajul maxim ce poate fi întrunit pentru un proiect depus, este de 140 de puncte. 

Acele propuneri de proiecte care nu cumulează cel puţin 100 de puncte, nu pot fi finanţate. 

Institutul Programelor de Cercetare grupează propunerile de proiectele depuse, după domeniile de ştiinţă, 
şi le ordonează în funcţie de punctaj. În cazul în care, între punctajele acordate unuia şi aceluiaşi proiect 
depus, apare o diferenţă mai mare decât 15 de puncte, Institutul este obligat să solicite opinia unui al 
treilea referent. 

În acest ultim caz punctajul final se calculează luând în considerare media între punctajul celui de&al treilea 
referat de evaluare şi punctajul aceluia care, este mai aproape de cel al treilea. 
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În cazul în care, două propuneri de proiecte obţin punctaje identice, conform dispoziţiilor generale ale 
Programului Universitar de Cercetare, are prioritate acel proiect care este conceput în colaborare între 
departamentele şi facultăţile universităţilor. 

 

Referenţii ştiinţifici 

Sarcina referenţilor este evaluarea propunerilor de proiecte depuse şi a rapoartelor de cercetare, conform 
criteriilor stabilite de către Institut. Desemnarea referenţilor este valabilă pentru ambele etape ale activităţii 
de cercetare.(Pe cât este posibil, evaluarea rapoartelor de cercetare va fi efectuată de către referenţii care 
au evaluat şi propunerile de proiecte.) 

Pot fi desemnaţi ca referenţi, specialişti din România sau din străinătate, care deţin titlul ştiinţific de doctor. 

După încheierea depunerii proiectelor pentru concurs, Institutul Programelor de Cercetare, în urma  
grupării propunerile sosite după domeniile ştiinţifice actualizează baza de date privind referenţii. În 
procesul actualizării, Institutul ţine cont de recomandările Consiliului Ştiinţific, respectiv ale 
departamentelor celor două universităţi. Institutul poate consulta în acest sens şi alte organizaţii 
profesionale (Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Societatea Muzeului Ardelean, Societatea 
Maghiară Tehnico&Ştiinţifică din Transilvania, Asociația Economiştilor Maghiari din România etc.)    

Lista referenţilor va fi trimisă în prealabil Consiliului Ştiinţific spre aprobare. 

Acei evaluatori, ai căror referat – în ciclurile anterioare – nu a corespuns cerinţelor şi standardelor stabilite 
de Institut, ori din alte motive nu au fost recomandaţi de către Consiliul Ştiinţific, nu pot fi desemnaţi pentru 
o nouă evaluare. 

Evaluările au caracter anonim, componenţa listelor de referenţi nu este publică.  

Nu pot fi desemnaţi ca referenţi, cadrele didactice ale Universităţii Sapientia sau ale Universităţii Creştine 
Partium. 

Nu poate fi evaluator membru al Consiliului Ştiinţific. 

Desemnarea referenţilor este valabilă pentru un singur program de cercetare, şi se referă la maximum 
două proiecte, respectiv rapoarte ştiinţifice. 

Referentul evaluează propunerea de proiect acordându&i un punctaj şi formulează concluzia într&o 
argumentaţie sumară, declarând în mod explicit dacă propune proiectul/raportul spre aprobare sau nu. 

La fiecare criteriu de evaluare stabilit de Institut, lângă punctajul acordat trebuie să fie formulată şi o 
justificare în scris, în cel puţin 500 caractere. Justificarea trebuie să fie coerentă cu punctajul. În cazul în 
care referatul de evaluare nu îndeplineşte aceste cerinţe (nu conţine justificarea minimum stabilită şi nu 
este coerent), Institutul nu acceptă referatul. 

Institutul nu este obligat să achite contravaloarea referatului care nu îndeplineşte criteriile sus menţionate, 
sau dacă nu&l primeşte la termenul limită stabilit. 

În procesul evaluării referenţii trebuie să aibă în vedere principiile axiologice ale domeniului de ştiinţă în 
cauză.  

Pentru derularea evaluărilor (inclusiv organizarea şedinţei Consiliului Ştiinţific) Institutul are la dispoziţie 
maximum 60 de zile după încheierea depunerii proiectelor. 

Aprobarea referatelor de evaluare intră în competenţa şi responsabilitatea Consiliului Ştiinţific.  
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Consiliul Ştiinţific are dreptul reexaminării referatelor, inclusiv dreptul se veto privind evaluările, şi în cazuri 
justificate poate exclude referenţi din sistemul de evaluare. În fiecare caz, în care se iveşte vreo suspiciune 
în legătură cu proiectul, raportul sau referatul de evaluare, Consiliul poate cere o nouă evaluare sau poate 
să decidă în propria competenţă privind aprobarea/respingerea materialelor depuse la Institut.  

Anunţarea publică a rezultatelor concursului este posibilă numai după decizia finală a Consiliului Ştiinţific. 

Nu se admit contestaţii cu privire la deciziile Consiliului. 

 

Anunţarea rezultatelor  

Consiliul Ştiinţific decide asupra finanţării proiectelor. Institutul este obligat să trimită prin e&mail membrilor 
Consiliului Ştiinţific materialele legate de propunerile de proiecte depuse (punctaje, alte documente) cu cel 
puţin zece zile înaintea şedinţei Consiliului. 

Institutul, în termen de 60 de zile după data limită a depunerii proiectelor, informează fiecare conducător 
de proiect despre rezultate. În acest termen Institutul are obligaţia de a derula evaluările, de a verifica, 
centraliza şi a pregăti materialele privind proiectele depuse şi de a convoca şedinţa Consiliului Ştiinţific. 

Institutul este obligat să trimită referatele de evaluare candidaţilor, fără numele şi semnătura referenţilor. 

Lista proiectelor acceptate spre finanţare, conducătorul, titlul şi suma aprobată, vor fi anunţate pe site&ul 
Institutului Programelor de Cercetare şi pe site&urile universităţilor. 

 

Modul de finanţare  

Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul reţelei universităţilor private va fi finanţată din Fondul de 
Cercetare, defalcat în acest scop în bugetul Institutului, respectiv al universităţilor. Suma Fondului de 
Cercetare este stabilită de către Consiliul Director al Fundaţiei Sapientia. 

Institutul va încheia contracte de finanţare cu grupurile de cercetare în care se stabileşte: suma, durata şi 
condiţiile finanţării, respectiv drepturile şi obligaţiile părţilor. Contractele se pot încheia numai în funcţie de 
resursele financiare aflate la dispoziţie, iar plăţile se efectuează în mod condiţionat, în limita posibilităţilor 
financiare. 

Sumele aprobate vor fi achitate sub formă de burse de cercetare şi cheltuieli de cercetare. 

În bugetul proiectelor suma burselor de cercetare – calculate pe an – nu poate depăşi 50% din suma 
solicitată. 

În bugetul cercetării valoarea burselor va fi stabilită într&o sumă totală, plata acestei sume fiind posibilă 
numai după depunerea rapoartelor de cercetare şi aprobarea acestora de către Consiliul Ştiinţific.  După 
aprobare, conducătorul proiectului va stabili bursa pentru fiecare membru în parte, în funcţie de activitatea 
efectivă depusă în realizarea cercetării. Valoarea maximă a bursei conducătorului de proiect va fi fixată de 
către Consiliul Ştiinţific. 

Cheltuielile de cercetare finanţate prin bugetul universităţilor vor fi achitate ulterior, pe baza documentelor 
justificative (chitanţe, facturi fiscale) sau, prin plată directă către furnizor, conform regulamentului de 
decontare al Institutului. 
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Decontul financiar şi raportul ştiinţific 

Conducătorii proiectelor de cercetare sunt obligaţi să depună anual: 1.) decontul financiar, 2.) o dare de 
seamă,  3.) raportul de cercetare, 4.) copie după articolele publicate din rezultatele cercetării.  

1.) Conducătorul de proiect este obligat, ca la cererea de achitare ulterioară a cheltuielilor de 
cercetare, să anexeze documentele justificative conform contractului de cercetare şi 
regulamentului de decontare şi să depună la încheierea proiectului un tabel centralizator 
privind toate cheltuielile. Regulamentul de decontare este întocmit de către Direcţia 
Economică, şi poate fi descărcat de pe site&ul universităţilor şi al Institutului Programului 
de Cercetare. Conducătorii de proiecte vor fi informaţi prin e&mail asupra termenului limită 
a depunerii decontului  

Conform regulamentului pot fi decontate următoarele tipuri de cheltuieli: 

• cheltuieli de transport (cu autoturism, autobuz, tren, avion);  
• diurnă pentru zilele şederii în străinătate, taxe de participare la conferinţe; 
• consumabile de birou (hârtie şi consumabile pentru imprimante);  
• consumabile specifice (chimicale şi alte  materiale folosite la probe, experimente); 
• cărţi, abonamente reviste (inclusiv electronice); 
• obiecte de inventar (suporturi de date, mijloace de informatică, aparate, dispozitive pentru 

experimente ); 
• servicii de documentare (numai servicii prevăzute în planul de cercetare); 
• taxe copii xerox (numai în cazuri justificate, de exp. copii ale publicaţiilor din alte biblioteci, 

cu evidenţa exactă copiilor şi a paginilor). 
 
Nu se decontează următoarele cheltuieli: 
 

• cheltuieli&salariu (cu excepţia cazurilor justificate, pe bază de cerere către Direcţia 
Economică);  

• servicii de cercetare nejustificate, de ex. servicii care, pot fi îndeplinite şi în cadrul 
universităţii (sondaje şi activităţi pe teren, care pot fi realizate de către studenţi; măsurări 
experimentale, probe de laborator etc., care pot fi executate cu dotaţia tehnică existentă a 
universităţii.  

 

Institutul are dreptul de a respinge achitarea cheltuielilor nejustificate. 

 

2.) Anual, se depune la Institut o dare de seamă, în care sunt prezentate etapele realizate ale 
cercetării, contribuţia fiecărui membru în parte, precum şi concluziile principale (2&3 
pagini). Dările de seamă a cercetărilor finanţate din Fondul de Cercetare sunt publice, 
acestea vor fi postate pe site&ul Institutului. 

 
3.) Raportul ştiinţific se va depune în limba maghiară, până la data limită stabilită de către 

Institut. Prelungirea termenului se aprobă – în cazuri de excepţie – de către Consiliul 
Ştiinţific, pe bază de cerere, care se depune la Institut o lună înainte datei stabilite în 
contract. Raportul va conţine 10&15 mii de caractere. În încheierea raportului de cercetare 
vor fi enumerate publicaţiile din rezultatele cercetării, cu datele bibliografice exacte ale 
acestora. În cazul articolelor şi studiilor în curs de elaborare, sau în curs de apariţie, va fi 
menţionat titlul revistei sau al volumului, în care ele vor fi publicate. Concomitent, 
conducătorul de proiect depune şi o declaraţie conform căreia, articolele şi studiile 
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semnalate nu vor fi folosite pentru decontarea altor proiecte cu teme similare, derulate în 
cadrul altor instituţii/universităţi. 

 
Cercetătorii se obligă ca, pe publicaţiile, ale căror temă de cercetare a fost finanţată de către Fundaţia 
Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare, să indice numele Finanţatorului. Cadrele didactice titulare 
şi asociate din reţeaua de universităţi private maghiare vor menţiona în mod obligatoriu denumirea 
Universităţii Sapientia, respectiv Universităţii Creştine Partium.  
 
 

4.) La raportul de cercetare se vor anexa copii după articolele, studiile care cuprind 
rezultatele cercetării. În publicaţii se menţionează în mod obligatoriu numele finanţatorului 
(Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete, publicaţii în lb. maghiară; Fundatia 
Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare, publicaţii în lb. română; Sapientia 
Foundation – Institute for Scientific Research, publicaţii în lb. engleză, precum şi locul de 
muncă al autorului (Univeristatea Sapientia, repectiv Univeristatea Creştină Partium). 

 
 
Institutul va respinge dările de seamă şi rapoartele de cercetare, care nu corespund cerinţelor stabilite mai 
sus. 
 
Fiind vorba despre cercetări pe o perioadă de trei ani, Consiliul Ştiinţific va decide în privinţa continuării 
cercetărilor în următorul an universitar pe baza materialelor mai sus indicate şi a referatelor anuale de 
evaluare. În cazul în care, continuarea unei cercetări nu este recomandată de Consiliu, suma prevăzută 
pentru acea cercetare va fi inclusă în fondul cercetărilor pe anul următor, şi redistribuită în funcţie de 
priorităţile universităţilor. În asemenea cazuri decizia va fi luată de către Consiliul Ştiinţific, analizând 
fiecare situaţie în parte. 

 

B. PROIECTE DE CERCETARE DE UN AN 

 

Institutul în cadrul Programului Universitar de Cercetare – în limita posibilităţilor financiare – lansează 
concurs de proiecte de un an. 

 
Scopul şi principii generale 
 
Scopul lansării concursului este: 
 

• sprijinirea proiectelor de cercetare în cazul cărora nu este justificată finanţarea de tip grant, dar 
care, reprezintă o contribuţie importantă privind diversitatea cercetărilor din cadrul universităţilor; 

 
• promovarea activităţii de cercetare în cadrul centrelor de cercetare ale departamentelor, 

încurajarea formării profilului specific de cercetare al departamentelor, precum şi prezentarea 
rezultatelor la conferinţe ştiinţifice.  

 
Având în vedere aceste principii, vor avea prioritate propunerile de proiecte: 
 

• care se încadrează în planul de cercetare al centrelor de cercetare înfiinţate în cadrul 
departamentelor; 
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• în bugetul cărora sunt planificate participări la conferinţe, organizare de manifestări ştiinţifice. 
 
 
Proiectele de un an vor fi finanţate în funcţie de calitatea propunerilor depuse (punctaje primite în urma 
evaluărilor) şi în funcţie de posibilităţile materiale disponibile. 
 
Suma maximă solicitată pentru un proiect poate fi 10.000 RON şi suma minimă 5.000 RON, din care, 
bursele de cercetare nu poate să depăşească 50% din suma totală.  
 
 
Participanţii 
 
Se poate participa la concurs cu proiecte de cercetare colective şi individuale.  
 
În ambele cazuri participanţii trebuie să fie cadre didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, 
respectiv Partium, trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor, sau cel puţin trebuie să fie înscrişi la doctorat. 
 
Candidaţii cu proiecte individuale pot fi cadre cu titlu de doctor sau doctoranzi.  
 
În cazuri cercetărilor colective conducătorul de grup poate fi numai cadru didactic, care deţine titlu de 
doctor. 
 
 
Celelalte condiţii ale depunerii propunerilor de proiecte, ale modului de finanţare, respectiv privind 
decontul financiar şi raportul de cercetare, sunt identice cu cele referitoare la cercetările de tip 
grant.  
 

 

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa din 3 iulie 2009 al Consiliului Ştiinţific (Decizia nr. 321 – Anexa 1.), şi la 
şedinţa din 9 octombrie 2009 al Consiliului Director al Fundaţiei Sapientia (Hotărârea 65/2009). 

 

Modificările ulterioare conform deciziilor Consiliului Ştiinţific din iunie, decembrie 2010, respectiv aprilie 2011.  


