PLAN OPERAȚIONAL 2018
AL SECȚIUNII DE ȘTIINȚE SOCIALE A ICUB

Obiectivele strategice al Secțiunii de științe sociale a ICUB în anul 2018 sunt:




Creșterea reputației științifice a domeniului științe sociale
Consolidarea instituțională
Participarea la proiecte de dezvoltare comunitară la elaborarea politicilor publice

Direcții de acțiune și activități
1. Creșterea reputației științifice a domeniului științe sociale

a.

b.
c.

d.

e.

f.

Activități
Organizarea sau participarea la cel puțin 2 conferințe de
prestigiu internațional (conferințe planificate: ”The Future of
Work”- aprilie și co-sponsorizarea conferinței SRS
”Romania100: Looking Forward through the Past”- iunie
Încurajarea parteneriatelor de cercetare cu universități de top
sau centre de cercetare de excelență din UE și SUA
Identificarea priorităților de cercetare, în concordanță cu
specializările inteligente europene și derularea unor proiecte
de cercetare de excelență.
Organizarea unor conferințe și seminarii realizate împreună
cu universități de prestigiu din țară sau cu actori cheie din
instituții naționale
Încurajarea cercetătorilor pentru publicarea în reviste de top,
informarea despre sistemul de prin premiere a rezultatelor
cercetării de către Senatul UB sau concursuri naționale
Selecția celor mai performanți bursieri postdoctorali pentru a
fi asociați, ulterior, proiectelor de cercetare derulate de
secțiune

Termen
semestrial

permanent
permanent

trimestrial

permanent

permanent

2. Consolidare instituțională
Activități
a. Derularea competițiilor pentru ICUB Grants și ICUB
Fellowships și invitarea unor profesori sau cercetători cu
background științific relevant
b. Identificarea temelor prioritare ale domeniului și
constituirea unor grupuri interdisciplinare pentru a propune
proiecte
c. Scrierea de proiecte de cercetare și dezvoltarea unor
parteneriate cu celelalte secțiuni ICUB sau cu alte instituții
de cercetare avansată la nivel internațional
d. Desfășurarea de seminarii, workshop-uri sau conferințe cu
participarea cercetătorilor asociați, a bursierilor ICUB și a
profesorilor invitați
e. Colaborarea cu școlile doctorale din domeniul științe sociale
pentru organizarea de evenimente
f. Participarea la dezvoltarea infrastructurilor de cercetare ale
UB

Termen
permanent

permanent

permanent

permanent

permanent
permanent

3. Participarea la proiecte de dezvoltare comunitară la elaborarea politicilor publice
Activități
Termen
a. Participarea la dezbaterile naționale sau internaționale privind permanent
dezvoltarea unor politici publice, conform misiunii a treia din
Carta UB de a contribui la modernizarea României
b. Evaluarea politicilor publice și propunerea unor politici
permanent
publice bazate pe evidențe științifice
c. Participarea la proiecte strategice finanțate din fonduri
permanent
europene și de investiții
d. Organizarea de seminarii și dezbateri pe teme de interes
permanent
comunitar, național sau european
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