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Organizarea și funcționarea Consiliului pentru Cercetare Știinţifică (CCS)

Consiliul  pentru  Cercetare  Știinţifică  din  Universitatea  „Dunărea  de  Jos”  din  Galați (CCS-UDJG)  se  va  constitui  și  va  funcţiona  în  conformitate  cu  Legea  Educaţiei  Naționale nr.  1/2011  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  Ordonanţa  Guvernului  nr.  57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările ulterioare; Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare, Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați şi alte dispoziţii legale în vigoare. Componența și Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCS se avizează de către Consiliul de Administraţie și se aprobă de către Senatul universităţii, conform prevederilor de la art. 12 alin. 2 din Ordonanţa nr. 57/2002 cu modificările ulterioare.Din componența CCS-UDJG vor face parte:
• prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică;
• prodecanii  responsabili  cu  activități  în  domeniul  cercetării  științifice  (14  membri). Facultățile pot nominaliza în locul prodecanilor, directorul unui centru de cercetare sau o alta  persoană  cu  performanțe  deosebite  în  cercetarea  științifică  și  vizibilitate  la  nivel național și internațional;
• 3 reprezentanți ai IOSUD (Directorul IOSUD și Directorii Școlilor Doctorale)
• 3  reprezentanți  ai  Comisiei  pentru  cercetare  știintifică  a  Senatului  universității (Președintele comisiei și încă doi membri).CCS-UDJG  va  fi  coordonat  de  către  Colegiul  Operativ  (CO-CCS-UDJG)  format  din prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică (președinte), directorul IOSUD și președintele  comisiei  pentru  cercetare  știintifică  a  Senatului  universității  (vicepreședinți). Secretariatul CCS este asigurat de către Serviciul Cercetare-dezvoltare-inovare.Scopul  principal  al  activității  CCS-UDJG  este  elaborarea  strategiei  de  cercetare, dezvoltare  tehnologică  şi  inovare  a  UDJG  pe  care  o  supune  Consiliului  de   Administraţie pentru  avizare  şi  Senatului  universităţii  pentru  aprobare.  De  asemenea,  CCS  identifică direcțiile  de  cercetare  prioritare  în  UDJG,  asigură  coordonarea,  orientarea  şi  evaluare activităţii  de  cercetare   ştiinţifică  şi  de  inovare  din  cadrul  universităţii,  precum   şi monitorizarea  activității  centrelor  de  cercetare  și  utilizarea  eficientă  a  infrastructurii  de cercetare avansată,  în vederea creșterii  performanței știintifice și a vizibilității  comunității academice.CCS-UDJG va lucra în plen sau în comisii permanente ori reunite ad-hoc.Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, CCS-UDJG este structurat în următoarele comisii permanente:

A. Comisia  pentru  managementul  și  evaluarea  activității  de  cercetare-dezvoltare  și inovare.
B. Comisia pentru finanțarea cercetării științifice.
C. Comisia pentru organizarea și infrastructura unităților de cercetare.
D. Comisia  pentru  internaționalizare  și  promovarea  vizibilității  internaționale  în cercetare.
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UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚICCS-UDJG se va întruni în ședințe ordinare o dată pe lună și în sesiuni extraordinare, la convocarea Consiliului operativ. Comisiile se întrunesc la solicitarea responsabililor acestora sau a Colegiului operativ.Aprobat în Ședința Consiliului de Administrație din data 1.9.2016.
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