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Preambul 
 
 
        Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti face parte din Sistemul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare ca instituţie de învăţământ superior acreditată. 
Universitatea este declarată persoană juridică de drept privat şi utilitate publică. 
       Conform misiunii asumate, Universitatea "Constantin Brâncoveanu" iniţiază 
activităţi de cercetare ştiinţifică pe cont propriu şi în colaborare cu instituţii similare din 
ţară şi străinătate. Cercetările efectuate în universitate se desfăşoară în departamente, 
în centrele de cercetare constituite,în cercuri ştiinţifice studenţeşti  sau pe grupe de lucru 
în cadrul unor proiecte de cercetare. Activitatea de cercetare studenţească constituie o 
componentă de bază a universităţii. În toate activităţile de cercetare pot participa alături 
de cadre didactice atât studenţii cât şi masteranzii care realizează fie anumite secvenţe 
ale programelor de cercetare, fie teme integrale. 
 

Capitolul I. ORGANIZARE ŞI CONŢINUT 
 

Art.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se desfăşoară sub diverse forme, 
dintre care: 
- cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadre didactice şi 
care se finalizează prin studii de caz, proiecte, lucrări de licenţă, disertaţie etc; 
- antrenarea şi participarea studenţilor la realizarea unor proiecte de cercetare 
ştiinţifică în colectivele în care activează cadrele didactice; 
- organizarea sub egida facultăţilor şi cu sprijinul departamentelorşi a şefilor de 
colectiveinterdisciplinare, a unor cercuri ştiinţifice studenţeşti atât pentru studenţii de la 
ciclul „licenţă” cât şi pentru cei de la ciclul „masterat”. 
Art.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească, ca de altfel întreaga activitate de 
cercetare, trebuie să urmărească generarea de noi cunoştinţe sau diseminarea şi 
aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice din toate domeniile. 
Cercetarea ştiinţifică poate îmbrăca următoarele tipuri de activităţi: 
- cercetare fundamentală, desfăşurată în principal pentru acumularea de noi 
cunoştinţe privind fundamentele cauzale ale fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi 
vizată o aplicabilitate imediată; 
 



 
 

 

 
 
 
 
- cercetare aplicativă dedicată acumulării unor noi elemente şi explicaţii ale 
fenomenelor care să servească unui scop bine definit şi eventual să poată fi transpusă 
în practică. În această categorie pot fi încadrate studiile de marketing, stretegiile de 
dezvoltare în profil regional sau departamental etc; 
- dezvoltarea experimentală respectiv utilizarea cunoştinţelor existente pentru a 
dezvolta sau îmbunătăţi noi produse şi servicii, a testa comportarea unor produse sau 
materiale după anumite criterii, etc; 
Art.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească se poate materializa şi prin studii 
documentare, traduceri ştiinţifice, colectarea de date sau organizarea de sondaje de 
opinie, testarea unor produse, studii de fezabilitate etc. 
Aceste activităţi, deşi în definiţiile acceptate pe plan internaţional nu reprezintă cercetare 
propriu-zisă, au un pronunţat caracter ştiinţific şi constituie activităţi de trecere ale 
studenţilor spre cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. 
 

Capitolul I. CERCURILE ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 
 
Art.4. În Universitatea "Constantin Brâncoveanu" formele principale de punere în 
valoare a creativităţii studenţilor de la ciclurile de licenţă şi masterat sunt reprezentate de 
activitatea în cercurile ştiinţifice studenţeşti şi de elaborarea lucrărilor de licenţă şi 
disertaţie prin conlucrarea student-cadru didcatic îndrumător . 
Art.5. Cercurile ştiinţifice studenţeşti reprezintă un mod organizat în care studenţii pot 
desfăşura activitatea de documentare şi cercetare ştiinţifică propriu-zisă prin realizarea 
şi prezentarea unor teme sau proiecte de importanţă pentru teoria şi practica social-
economică. 
Cercurile se constituie totodată şi într-un instrument de pregătire pentru activitatea de 
cercetare a celor mai buni studenţi. 
Art.6. Înscrierea studenţilor în cercurile ştiinţifice este facultativă, iar responsabilitatea 
pentru prezentarea avantajelor pentru perfecţionarea profesională revine mentorilor de 
serie, precum şi celorlalte cadre didcatice. 
Art.7. Toate cadrele didactice au în afara sarcinilor didactice şi de cercetare şi obligaţia 
înfiinţării cercurilor ştiinţifice studenţeşti, îndrumarea studenţilor pentru alegerea de teme 
adecvate profilului şi conducerea efectivă a lucrărilor din cerc. Această activitate este 
luată în considerare la evaluarea anuală şi constituie un criteriu important pentru 
promovare. 
Organizarea activităţii de cercetare studenţească, inclusiv evidenţa acesteia, revine, de 
regulă, prodecanului facultăţii . Acolo unde acest post nu există, Consiliul Ştiinţific al 
facultăţii deleagă această responsabilitate unui cadru didactic din Comisia de Cercetare 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 Ştiinţifică. Un rol activ în cercetarea științifică studențească trebuie să-l aibă și 
departamentul care poate superviza această activitate. 
Art.8. Responsabilitatea alegerii temelor revine cadrului didactic sau colectivelor de 
cadre care îndrumă cercul ştiinţific. Sunt încurajate temele de cercetare aplicativă care 
urmăresc să rezolve sau să îmbunătăţească o serie de aspecte sau parametri ai unui 
fenomen, obiectiv, produs etc. pe baza cunoaşterii amănunţite a aspectelor economice, 
tehnologice sau sociale din domeniul abordat. 
Art.9. Cercurile ştiinţifice se organizează pe discipline  – cu deosebire în primul an de 
studiu – sau se organizează ca cercetare interdisciplinară –  la ciclul de masterat și în 
anii superiori ai ciclului de licență. 
Pentru cercurile organizate pe profilul unei singure discipline, responsabilitatea revine 
cadrului didactic (lector, conferenţiar, profesor) care predă disciplina respectivă. 
Cercurile care propun teme interdisciplinare se organizează la propunerea  cadrelor 
didactice titulare de disciplină, cu acordul cadrelor didactice care concură la realizarea 
temelor iar propunerile se analizează şi se aprobă în Consiliul Ştiinţific al facultăţii cu 
aviul Departamentului. 
Art.10. Activitatea în cercurile ştiinţifice se desfăşoară pe parcursul întregului an 
universitar, cu aceeaşi studenţi, indiferent  dacă disciplina sau disciplinele aferente 
cercului se studiază numai într-un singur semestru. 
Studenţii care au optat pentru un anumit cerc ştiinţific pot rămâne mai mulţi ani în cadrul 
acestuia, inclusiv pentru alegerea şi pregătirea temei de licenţă în acelaşi profil. 
Art.11. Activitatea cercurilor ştiinţifice are loc de regulă săptămânal, în afara orelor 
prevăzute în orar, conform unui grafic care va fi afişat la loc vizibil împreună cu locul de 
desfăşurare. 
Art.12. Pentru o mai bună legătură cu studenţii şi pentru ţinerea evidenţelor, la prima 
şedinţă a cercului se va alege din rândul studenţilor participanţi un preşedinte şi un 
secretar. La şedinţele cercului va participa, în afara cadrului didactic îndrumător şi 
asistentul sau asistenţii (inclusiv preparatorii) care lucrează la disciplina respectivă. 
Activitatea cercurilor ştiinţifice se va evidenţia în caietul cu procese-verbale ale 
desfăşurării fiecărei întruniri pe care îl completează secretarul cercului sub îndrumarea 
cadrului didactic. 
Art.13. La fiecare şedinţă a cercului, unul sau mai mulţi studenţi vor prezenta stadiul 
cercetării la tema sau temele pe care le studiază. Participanţii la cerc participă la 
dezbaterea temei prin întrebări sau propuneri, urmând ca după finalizarea temei şi 
avizarea rezultatelor de către cadrul didactic coordonator, lucrarea să fie prezentată în 
sesiunea cercurilor ştiinţifice. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Art.14. Anual, la nivelul facultăţilor  sau al tuturor facultăţilor dintr-un centru, se vor 
organiza sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor, precum şi 
concursuri, pe diferite teme. De organizarea acestora răspund prodecanii , la facultăţile 
unde există această funcţie, sau în lipsa acestora, un cadru didactic din consiliul 
facultăţii, precum și un membru din consiliul departamentului, desemnat de directorul de 
departament. Activitatea este supervizată de decan și prorectorul de resort.  
Art.15. Sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti reprezintă modalitatea de prezentare şi 
punere în valoare atât a rezultatelor obţinute cât şi a potenţialului ştiinţific studenţesc. 
Ele se constituie în evenimente importante pentru fiecare din centrele universităţii şi la 
acestea pot fi invitaţi în afara studenţilor proprii şi studenţi de la alte universităţi.  
De asemenea vor fi invitaţi specialişti din producţie, din administraţia publică, 
personalităţi ale vieţii social-culturale, oameni de afaceri. 
Art.16.  Anual, cele mai bune lucrări selectate în urma susţinerii în sesiunile pe facultăţi 
vor fi prezentate în cadrul unei sesiuni ştiinţifice pe universitate care se va desfăşura în 
unul dintre cele 3 centre ale universităţii, respectiv Piteşti, Brăila sau Râmnicu Vâlcea.  
Atât faza pe facultate sau centru universitar cât şi cea  pe universitate se vor organiza pe 
secţiuni. 
Secţiunile pot fi din profilul unei singure discipline, cu tematică din disciplinele înrudite 
sau pot fi secţiuni cu tematică interdisciplinară mai ales în cadrul lucrărilor prezentate de 
masteranzi. Prin grija organizatorilor, pentru masteranzi se vor programa 1-3 secţiuni 
separate în funcţie de tematica abordată. Juriul care apreciază lucrările este alcătuit din 
cadre didactice proprii şi specialişti din parctica economică şi socială. 
 

Capitolul III. OLIMPIADA AFER, PREMII, RECOMPENSE, STIMULENTE 
 
Art.17. Universitatea "Constantin Brâncoveanu" prin cooperare cu alte instituţii de 
învăţământ superior poate organiza sau poate participa la faze locale şi naţionale ale 
manifestărilor ştiinţifice studenţeşti. Universitatea "Constantin Brâncoveanu" acordă o 
atenţie deosebită manifestărilor ştiinţifice organizate de Asociaţia Facultăţilor Economice 
din România (AFER). Pentru olimpiadele naţionale studenţeşti se vor selecta cele mai 
valoroase lucrări ştiinţifice prezentate în fiecare secţiune. La rândul său Universitatea 
"Constantin Brâncoveanu" poate organiza anual una dintre secţiunile Olimpiadei AFER. 
Art.18. Universitatea "Constantin Brâncoveanu" prin prorectorul responsabil cu 
cercetarea ştiinţifică şi comitetele de organizare ale manifestărilor ştiinţifice studenţeşti  
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
se va îngriji ca lucrările reprezentative susţinute de studenţi şi masteranzi să fie 
publicate în volum în Editura „Independenţa Economică” sau în revista universităţii. 
Art.19. Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de studenţi se acordă 
diferite categorii de stimulente în funcţie de categoria de cercetare în care este implicat 
studentul şi contribuţia efectivă la realizarea temei. 
Art.20. Pentru participare semnificativă în cadrul proiectelor de cercetare finanţate din 
fonduri naţionale sau internaţionale se va acorda o retribuţie în conformitate cu bugetul  
proiectului şi cota de participare la realizarea diferitelor faze din proiect, cuantumul 
retribuţiei stabilindu-se de directorul proiectului. 
Art.21. Pentru lucrări de cercetare care nu sunt finanţate, dar sunt în planul de cercetare 
al facultăţii sau departamentului, studenţii pot fi stimulaţi cu 1-3 puncte la evaluarea 
finală a disciplinei în cadrul căreia a avut loc cercetarea în funcţie de aportul fiecăruia la 
realizarea temei. Pentru cazuri bine justificate, conducătorul echipei de cercetare poate 
propune l Senatului universitar premierea studenţilor cu premii constând în bani,cărţi, 
sau alte facilităţi. 
Art.22.  Pentru susţinerea lucrărilor prezentate în sesiunile pe facultate, coordonatorul 
cercului poate propune ca stimulent un bonus de 1-2 puncte la evaluarea de la disciplina 
pe care este centrată tema prezentataă. 
Pentru susţinerea lucrărilor care se premiază în sesiunile pe facultate sau la nivelul 
universităţii (cu premiile I,II şi III sau menţiune) Senatul universitar poate acorda în afara 
diplomelor care certifică obţinerea premiului şi o serie de stimulente constând în reduceri 
de taxă în diferite procente, premii în cărţi, selectarea pentru reprezentarea universităţii 
la diferite manifestări, selectarea pentru mobilităţi internaţionale etc. 
În cazul în care valoarea premiului este cuantificată şi constă în bani sau premii 
materiale, la lucrările realizate de mai mulţi studenţi premiul se împarte în mod egal între 
membrii echipei. În cazuri bine justificate pentru lucrări considerate valoroase, juriul 
poate propune şi alte modalităţi de premiere. 
Art.23. În vederea stimulării studenţilor de la ciclul licenţă şi masterat pentru abordarea 
unor lucrări cu aplicabilitate imediată şi pentru legătura mai strânsă cu practica, studiile 
de caz se vor face în unităţi economice, sociale sau ale administraţiei publice din zona în 
care este amplasată fiecare facultate. La susţinere, în sesiunea cercurilor ştiinţifice vor fi 
invitaţi şi reprezentanţii unităţilor economico-sociale din zonă care pot acorda o serie de 
premii studenţilor sau colectivelor care realizează lucrări de interes pentru un anumit 
domeniu. 
Art.24. În vederea stimulării unei întreceri corecte, juriile vor acorda câte un singur 
premiu la fiecare secţiune, cu excepţia secţiunilor mai complexe în sunt care prezentate  
 



 
 

 

 
 
 
 
lucrări care fac parte din mai multe discipline. Excepţiile de la această regulă se 
stabilesc înaintea sesiunilor, de comitetul de organizare. 
Art.25. În funcţie de secţiunile la care AFER organizează anual olimpiade studenţeşti, 
decanatele facultăţilor solicită birourilor fiecărei secţiuni să facă propuneri pentru 
selectarea studenţilor care vor reprezenta Universitatea "Constantin Brâncoveanu" la 
aceste manifestări. Propunerile se analizează de decan și Directorul de Departament şi 
le trimite prorecrorului cu cercetarea ştiinţifică.  
Art.26. Premiile anuale şi bursele care sunt conferite studenţilor cu cele mai bune 
rezultate la învăţătură vor ţine cont în mod obligatoru de participarea la activitatea de 
cercetare ştiinţifică. Astfel, premiile I şi II de la nivelul fiecărui an şi al fiecărui program de 
studiu nu pot fi acordate dacă studenţii nu participă la activitatea cercurilor ştiinţifice. 
Art.27. Pentru creşterea calităţii activităţii de cercetare, studenţii nu pot frecventa mai 
mult de 2 cercuri ştiinţifice în timpul unui an universitar. 
Art.28. Cadrele didactice care coordonează fiecare cerc ştiinţific sunt responsabile de 
tematica abordată, nefiind permis ca lucrările prezentate în cerc să reproducă părţi sau 
capitole din manuale sau din alte lucrări anterioare, iar prezentarea trebuie să poarte 
amprenta gândirii originale a celui care a întocmit lucrarea. 
Art.29. Cercetarea pentru realizarea lucrărilor de licenţă sau disertaţie este o 
componentă obligatorie a planului de învăţământ şi se desfăşoară în conformitate cu 
regulamentul activităţii didactice şi ştiinţifice a studenţilor aprobat de Senatul universitar 
şi cu îndrumarul pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 
 

Capitolul IV. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 30. Aprobarea prezentului Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi 
finanţarea cercetării ştiinţifice s-a făcut în şedinţa Senatului U.C.B. din 25.04.2016 şi 
intră în vigoare după 15 zile de la această dată. 
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