REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI
ŞTIINŢIFIC AL
UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI
Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
este coordonată de Consiliul Ştiinţific, subordonat Senatului Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti.
Art. 1. Organizare şi funcţionare
a) Consiliul Ştiinţific este condus de un preşedinte - prorectorul cu activitatea
de cercetare ştiinţifică.
b) Consiliul Ştiinţific este format din 11 membri aprobaţi de Senatul
Universităţii. Membrii Consiliului Ştiinţific asigură reprezentarea intereselor tuturor
domeniilor/ facultăţilor.
c) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific se aprobă
de Senatul Universităţii.
c) Cvorumul de lucru al Consiliului Ştiinţific al Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti este de două treimi din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu
majoritatea simplă a celor prezenţi.
d) Consiliul Ştiintific se întruneşte semestrial, conducerea operativă fiind
asigurată de preşedintele consiliului.
e) Preşedintele reprezintă Consiliul Ştiinţific în relaţia cu structurile de
conducere ale UPG Ploieşti.
Art.2. Atribuţiile Consiliului Ştiinţific
a) participă la elaborarea strategiei unversităţii şi a programelor proprii de
cercetare-dezvoltare, precum şi la luarea măsurilor privind realizarea acestora;
b) dezbate şi analizează planurile de cercetare ştiinţifică prioritare;
c) monitorizează vizibilitatea naţională şi internaţională a cercetării din
universitate;
d) asigură o bună conduită în ceea ce priveşte activitatea de cercetare
ştiinţifică, prin intermediul comisiei de etică;
e) stabileşte criteriile de performanţă în cercetarea ştiinţifică din UPG pe baza
propunerilor primite de la facultăţi şi propune senatului criteriile de acordare a
stimulentelor;
f) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de
cercetare ştiinţifică şi modul de executare a acestuia, pe baza bilanţurilor contabile;
g) sprijină organizarea în universitate a manifestărilor ştiinţifice cu participare
naţională şi internaţională;
g) avizează propunerile de proiecte de cercetare depuse în cadrul competiţiilor
de granturi naţionale şi internaţionale, pe baza propunerilor înaintate de comisii de
specialitate formate din evaluatori;
i) avizează structura organizatorică a Departamentului de Cercetare Ştiinţifică;
j) analizează şi avizează activitatea Departamentului de Cercetare Ştiinţifică.
Aprobat în şedinţa Senatului UPG din data de 16.12.2008.
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