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PLANUL DE ACȚIUNI
privind eficientizarea activității de cercetare în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova (ULIM),
în conformitate cu propunerile înaintate de către Comisia Specializată, creată prin ordinul nr. 03-10 din 18 iunie
2014 al Președintelui CNAA, rezultate din evaluarea activității de cercetare a instituției pentru perioada 2009-2013,
în vederea acreditării pentru următorii 5 ani

Domeniul de
intervenție

Acțiuni proiectate

1
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I.
1.1 Managementul
cercetării

Responsabili
3

Rezultate scontate
4

Termen de
realizare
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Perfecționarea planificării și raportării activității de cercetare

1.1.1. Completarea cadrului instituțional cu
norme și recomandări metodologice privind
planificarea și raportarea activității de cercetare
a unităților științifice
1.1.2 Dezvoltarea sistemului informatic de
asigurare a evidenței integrate a rezultatelor
cercetărilor realizate din diverse surse și prin
varii forme.
1.1.3. Publicarea pe pagina web ULIM a
informației sintetizate privind rezultatele
activității științifice, domeniile de interes
științific/proiectele în derulare

Vicerector știință,
Directorii de profil,
institut, centre de
cercetare
Vicerector știință

Regulament instituțional
elaborat

2014-2015

Sistem informatic elaborat

2015-2016

Vicerector știință,
Directorii de profil,
institut, centre de
cercetare

Pagina web-meniul
cercetare perfecționată și
actualizată

Permanent
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Creșterea performanței cadrelor didactico-științifice în domeniul activității de cercetare științifică pentru asigurarea viabilității
științifice internaționale a ULIM
2.1.1 Majorarea indicatorului tinerilor
Vicerector știință,
Tineri angajați în
2014-2019
2.1. Managementul
cercetători în totalul cadrelor didacticoVicerector studii
activitatea științifică peste
resurselor umane
științifice prin motivarea absolvenților
20% din totalul
programelor de master ULIM pentru cariera
personalului didacticoștiințifică
științific
2.1.2 Motivarea materială și morală a
Rector,
Mecanisme de motivare și
2014-2019
personalului didactico-științific pentru implicare Directorii de profil
apreciere a excelenței în
în realizarea acțiunilor de performanță pentru o
cercetare implementate
cercetare de excelență
2.2.1. Crearea a 3 Școli Doctorale: Științe
2.2 Perfecționarea
 3 școli doctorale create și
Juridice și Politice, Științe Sociale și
organizării
autorizate;
procesului de studii la Economice, Științe ale Limbajului și ale
masterat, doctorat și a Comunicării în parteneriat cu universități de
peste hotare și orientate spre ”multi-”, ”inter-” și
cercetării la post”trans-” disciplinaritate, cu semnarea
doctorat și creșterea
contractelor manageriale de performanță
nivelului calitativ și
aplicativ al
2.2.2 Asigurarea școlilor doctorale cu
Vicerector știință,  Fiecare program de
cercetărilor
conducători abilitați pentru conducerea
doctorat asigurat cu cel
Vicerector studii ,
doctoratului la specialitățile științifice: științe
puțin 3 persoane abilitate
Vicerector
politice, științe sociale, științe ale limbajului și
cu drept de conducere a
colaborare
comunicării
doctoratului
internațională,
2.2.3 Perfecționarea programelor de studii la
 Toate programele de
2014-2019
Directori de profil,
ciclul II, III conform recomandărilor
studii la masterat și
Directorii școlilor
EURODOC
doctorat actualizate și
doctorale, Șefii de
armonizate cu cadrul
european ala calificărilor/
catedre
EURODOC, avizate de
asociații profesionale
2.2.4 Mărirea numărului de publicații ale
 Cîte 1 articol științific
doctoranzilor/post-doctoranzilor în reviste de
publicat anual în reviste
peste hotare
de peste hotare de către de
fiecare școală doctorală;
2.2.5 Promovarea doctoratului în cotutelă
 Realizarea a cîte 1 teză
per școală doctorală în
II.
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2.3 Promovarea și
eficientizarea
parteneriatelor
științifice

2.2.6 Facilitarea mobilității academice a
doctoranzilor, cadrelor didactico-științifice în
centre universitare de peste hotare



2.2.7 Perfecționarea mecanismului de atestare a
doctoranzilor și conducătorilor de doctorat, în
conformitate cu recomandările EURODOC
privind asigurarea calității studiilor doctorale
2.2.8 Perfecționarea procedurii de examinare și
aprobare a temelor tezelor de doctor și doctor
habilitat, în vederea asigurării relevanței și
impactului socio-economic al cercetărilor
2.2.9 Creșterea numărului de teze de doctor
susținute în termen







cotutelă
Cîte 1 stagiu de mobilitate
externă, anual, per școală
doctorală pentru
doctoranzi și cadre
didactico-științifice
Regulament instituțional
privind atestarea
doctoranzilor și
conducătorilor elaborat
Ghid metodic privind
examinarea și aprobarea
temelor tezelor de doctor
și doctor habilitat
Creșterea cu 3% a ratei de
absolvire în termen a
doctoratului per ansamblu
pe instituție
Cîte 1 contract per profil
încheiat cu beneficiari din
mediul economic sau alte
categorii de beneficiari
pentru cercetarea unei
probleme științifice
aplicative
Cîte 1 proiect științific per
profil realizat

2.3.1 Semnarea acordurilor de colaborare cu
instituții, organizații de renume pentru
activitatea științifică, în vederea atragerii
mijloacelor externe și asigurării accesului la
infrastructură, tehnologii și contexte
experimentale.

Rector,
Directorii de profil
Departamentul
Parteneriate ,
Consiliere și
Formare Continuă



2.3.2 Realizarea cercetărilor științifice la
comanda agenților economici/ instituțiilor
publice/organizații internaționale s.a.
beneficiari, în vederea generării și valorificării
ideilor inovative, intensificării procesului de
transfer tehnologic.
2.3.3 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a
Parcului Inovațional realizat în parteneriat cu
agenți economici din Asia .

Vicerector știință
Directorii de profil
Departamentul
parteneriate și
formare continuă



Rector,
Vicerector știință
Directorii de profil

 Strategia de dezvoltare a
Parcului Inovațional
moldo-asiatic elaborată și
aprobată

2014-2019

2015-2019

2015-2016
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2.4 Finanțarea

2.5 Participare în
rețelele naționale și
internaționale ale
cunoașterii

2.6 Activitatea
editorială

2.3.4.Participarea în colectivele de elaborare și
implementare a proiectelor de
dezvoltare/politici naționale /internaționale.
2.3.5. Servicii de analiză, evaluare, expertiză în
cercetare și sau învățământ.

Vicerector știință
Directorii de profil

2.4.1 Atragerea mijloacelor financiare prin
competiție /cooperare de proiecte naționale și
internaționale pe domenii strategice de cercetare
ale ULIM
2.4.2 Implementarea mecanismului de finanțare
instituțională a cercetării pe programe

Vicerector știință

2.5.1. Creșterea nivelului de participare a
cadrelor didactico-științifice la rețelele naționale
și internaționale ale cunoașterii pentru
asigurarea vizibilității potențialului uman și
facilitarea schimbului de cunoaștere
2.5.2. Sprijinirea participării în asociații
regionale/internaționale a cercetătorilor pe
domenii ale științei

Vicerector știință,
Vicerector relații
internaționale

2.6.1. Publicarea cărților și capitolelor în
volume colective de specialitate, volumele
manifestărilor științifice
în colaborare cu universități partenere de peste
hotare, sub egida și/sau în edituri
internaționale, regăsite în cel puțin 3 biblioteci
înregistrate în Worldcat.
2.6.2. Publicarea suporturilor didactice pentru
programele de studii la ciclul II și III de studii .
2.6.3. Creșterea numărului de publicații în
reviste indexate în baze de date internaţionale

Directorii de profil
DIB

Vicerector știință
Directorii de profil

Vicerector știință

Vicerector știință,
Vicerector relații
internaționale

 Cîte 1 document de
politică națională per
profil elaborat/avizat
 Expertizare/avizarea cel
puțin 3 proiecte/lucrări
științifice anual per profil
 1 proiect național și
internațional pe profil
elaborat și înaintat la
concurs
 Planificarea financiară pe
bază de programe de
cercetare
 1 unitate științifică din
cadrul fiecărui profil
deține statutul de membru
al unei rețele a cunoașterii

2015-2019

 1 unitate științifică din
cadrul fiecărui profil
deține statutul de membru
al unei asociații a
cercetărilor din domeniul
științelor de referință
Publicarea a cîte 1 lucrare
per profil în colaborare cu
universități partenere de
peste hotare

2014-2019

Vicerector
 Suporturi didactice
activitatea didactică
elaborate
Vicerector știință,
 Cîte 1 articol publicat în
Directorii de profil
reviste internaționale

2015-2019

2014-2019

2019

2014-2019

2014-2019

2014-2019
2014-2019
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cu factor de impact (BDI) și sporirea vizibilității
prin creșterea numărului de citări pe site-urile
Google Scholar și/sau Web of Knowledge
2.6.4. Participarea în colectivele redacționale ale
revistelor recunoscute de comunitatea
academică națională și internațională

indexate în (BDI) per
unitate de cercetare din
cadrul fiecărui profil
Vicerector știință,
2014-2019
 Cîte 1 reprezentant al
Directorii de profil
fiecărui profil
reprezentant în colectiv
redacțional al revistei
recunoscute internațional
și sau național
2.7.1 Digitizarea produselor științifice ale
DIB ULIM
2014-2019
2.7 Promovarea
 Repozitoriul produselor
rezultatelor cercetării cadrelor didactico-științifice ale ULIM
științifice ULIM creat
și ofertei serviciilor cu 2.7.2. Sporirea nivelului calitativ al revistelor
Vicerector știință
2014-2019
 Cîte 1 revistă per profil
caracter științific
științifice ULIM, acreditarea națională și
Directorii de profil
acreditată național
înscrierea lor în registrele internaționale
DIB
 Cîte 1 revistă înscrisă în
registrul internațional
III.
Modernizarea infrastructurii de cercetare, calitativ și cantitativ, pentru asigurarea unei performanțe sporite a producției
științifice
3.1.1 Abonarea la baze de date și biblioteci onDIB
2015-2019
3.1 Asigurarea unei
 Abonament anual pentru
line recunoscute
baze vaste de
acces la biblioteci
documentare
electronice conform
profilurilor de cercetare
finanțate
3.1.2 Semnarea acordurile de utilizare
DIB
2015-2019
 acord semnat de utilizare
colaborativă a resurselor bibliotecilor
colaborativă a resurselor
universităților, bibliotecilor publice naționale și
bibliotecilor partenere
internaționale, bibliotecilor pendinte
organizațiilor internaționale
3.2.1.Creșterea numărului de proiecte tematice
Vicerector știință,
2015-2019
3.2 Asigurarea
 Cîte 1 proiect de
naționale și internaționale pentru îmbunătățirea
Vicerector
accesului la
modernizare a
calității infrastructurii de cercetare
colaborare
infrastructura
infrastructurii științifice
internațională
necesară profilurilor
specifice per profil
științifice
elaborat anual
3.2.2 Semnarea acordurilor de utilizare în
Vicerector știință,
2015-2019
 Cîte 1 acord per profil
colaborare a infrastructurii de cercetare conform Directorii de profil
semnat
profilurilor de cercetare
DIB
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3.3 Consolidarea bazei
tehnice a editurii
ULIM

3.3.1 Crearea condițiilor pentru îmbunătățirea
calității editării revistelor științifice a fiecărui
profil
3.3.2 Asigurarea cu produse software și servicii
specializate pentru editarea revistelor științifice

Rector,
Vicerector știință

 Baza tehnică a tipografiei
ULIM modernizată

2016

2015-2016
 Produse software
achiziționate
 Servicii de tehnoredactare și design
organizate
IV.
Dezvoltarea competențelor cercetătorilor în domeniul managementului de proiect și crearea unui serviciu de suport în cercetare
pentru sporirea nivelului de participare în proiectele europene și internaționale
Vicerector știință,
2015-2019
4.1Dezvoltarea
 Cîte 3 persoane per profil
4.1.1. Pregătirea personalului din sfera
competențelor în
instruite
cercetării în domeniul managementului
domeniul
proiectelor.
managementului
4.1.2. Participarea fiecărui profil la concursurile Vicerector știință,
2015-2019
 Cîte 3 proiecte naționale,
proiectelor
naționale și internaționale de proiecte :
Vicerector
regionale și internaționale







4.2 Asigurarea
serviciilor de suport în
cercetarea
universitară

Programul Horizon 2020
Programul Erasmus Plus
Programul de cooperare
transfrontaliereă
Pentru tineri cercetători
Pentru procurarea echipamentului
științific
Proiect de transfer tehnologic
ș.a.

4.2.1. Crearea serviciului de suport
colectivelor de cercetare în elaborarea,
organizarea, promovarea și monitorizarea
proiectelor de cercetare:
-

Serviciul alertă privind oportunitățile de
cercetare/conferințe/oportunități de
finanțare
Managementul și Prelucrarea
computerizată și statistică a datelor
Servicii de dezvoltare și design
Dezvoltarea competențelor de utilizare

Rector,
Vicerector știință

colaborare
internațională,
Directorii de profil

Rector,
Vicerector știință,
DIB

elaborate per profil

 Creat Serviciul de Suport

2015-2017

colectivelor de cercetare
în elaborarea,
organizarea și
promovarea proiectelor
de cercetare
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-

a noilor TIC
Diseminarea rezultatelor cercetării prin
organizarea evenimentelor științifice

Rectorul Universității Libere Internaționale Președintele Comisiei specializate de
Șef al Direcției Generale de Evaluare și
din Moldova
evaluare
Acreditare
________________Andrei GALBEN,
__________________Oleg BALAN,
_________________Vitalie Minciună,
prof.univ.
prof.univ.
dr.hab.
”____”___________________________2014 ”____”____________________________2014 ”____”____________________________2014

7

