ATRIBUȚII PRODECAN CU
ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI
I INFORMATIZAREA

Prodecanul
cu
activitatea
de
cercetare
ştiintifică
şi
informatizarea are următoarele atribu
atribuții:
(1) Coordonează, împreună cu directorii de departamente activitatea de
cercetare, îndeplinirea standardelor minimale din fişa FRACS şi
propune Consiliului Facultătii măsuri de remediere a deficiențelor
deficien
în
domeniul activității
ii de cercetare;
(2) Coordonează organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiințifice,
ştiin
întocmeşte, împreună
nă cu cadrele didactice direct implicate, calendarul
manifestărilor ştiintifice din facultate;
(3) Urmărește și
i coordoneaz
coordonează demersurile pentru ridicarea cotației
cota
aferente lucrărilor
or susținute la manifestarea știin
tiințifică internațională organizată periodic de facultate;
(4) Urmărește și
i asigur
asigură desfășurarea anuală a manifestării
manifest
științifice
internaționale
ionale a facult
facultății: ,,Internațional
ional Scientific Conference –
Civil Engineering and Building Services (CIBv)’’;
(5) Organizează,
la
propunerea
membrilor
facultă
facultății,
ii,
întâlniri
cu
personalități
i ale ştiin
ştiinței / tehnicii;
(6) Organizează activitatea de promovare a rezultatelor cercetării din
facultate prin popularizarea programelor de cercetare ştiințifică;
ştiin
(7) Coordonează organizarea şi realizarea bazei de date referitoare la
evidența
a contractelor de cercetare, a articolelor, a doctoranzilor şi
a postdoctoranzilor;
(8) Coordonează şi organizează activită
activitățile
ile IT din facultate – pagina de
internet a facultăț
ții,
ii, sistemul de informatizare a facultății;
facultă
(9) Sprijină activitățile
ile ştiin
ştiințifice ale studenților,
ilor, masteranzilor;
(10) Sprijină
activitatea
de
evaluare
ştiin
ştiințifică
ifică
a
Buletinului
Universității;
(11) Sprijină și asigură
ă evaluarea stiințifică a manifestării
manifest
științifice
internaționale
ionale organizate periodic de facultate;
(12) Sprijină incheierea contra
contractelor de cercetare științific
ifică cu parteneri
din țara/străinătate;
tate;
(13) Controlează
și ră
ăspunde de asigurarea condițiilor
iilor de desfășurare
desf
a
activității
ii de cercetare știintifică in cadrul Institului PRO DD al
Universității;
(14) Propune in colaborare cu departamentele direcții
ii de cercetare
stiințifică pentru programele de studii de licență
licen
și masterat
derulate prin ,,Centrul
Centrul de proiectare al Institutului PRO-DD’’,
PRO
al
facultății;
(15) Coordonează
activitatea desf
desfășurată prin ,,Centrul
Centrul de proiectare și
inovare în
n construc
construcții și instalații
ii pentru construcții’’
construc
al
facultății;
(16) Îndeplineşte alte atribu
atribuții stabilite de decan.

