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RAPORT DE EVALUARE
pentru centre de cercetare
CENTRUL DE CERCETARE EVALUAT:

STRUCTURA LA CARE ESTE AFILIAT:
DIRECTOR:
PERIOADA DE EVALUARE:
TIPUL DE EVALUARE:
EVALUATORI:
(Nume si prenume, institutie)
1.

□ Evaluare iniţială (ia înfiinţare)
□ Evaluare periodică

1)
2)

ORGANIZAREA CENTRULUI DE CERCETARE

Centrul are statut propriu de funcţionare:

□ DA
□ NU

Fişa de prezentare conţine toate informaţiile solicitate:

□ DA
□ NU

Centrul are mai multe grupuri/laboratoare:

□ DA
□ NU

Structura de conducere a centrului este adecvată:

□ DA
□ NU

Centrul are o pagină web funcţională:

□ DA
□ NU

Comentarii:

II.

ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE A CENTRULUI

Ponderea activităţii de cercetare este semnificativă:

□ DA
□ NU

Direcţiile de cercetare sunt bine conturate:

□ DA
□ NU

Centrul are la dispoziţie o infrastructură proprie adecvată:

□ DA
□ NU

Centrul are acces la facilităţi de cercetare externe instituţiei:

□ DA
□ NU

Există o strategie pentru dezvoltarea infrastructurii:

□ DA
□ NU

Comentarii:

III.

ECHIPA DE CERCETARE

Directorul are competenţe în domeniul de activitate al centrului:

□ DA
□ NU

Rezultatele anterioare susţin obiectivele propuse:

□ DA
□ NU

Membrii echipei au vizibilitate naţională/internaţională:

□ DA
□ NU

Există experienţă în derularea de proiecte şi atragerea de fonduri:

□ DA
□ NU

Membrii centrului sunt implicaţi în colaborări semnificative:

□
□
□
□

Există tineri (stud, PhD, assist.) implicaţi în activitatea centrului:

DA
NU
DA
NU

Comentarii:

IV.

PROPUNERI ALE ECHIPEI DE EVALUARE

Centrul poate sa fie recunoscut ca unitate de cercetare de la UCV:

□ DA
□ NU
Structura si activitatea centrului il recomanda pentru recunoaşterea ca:
□ centru de cercetare
□ centru de expertizare şi consultanţă;
□ centru de inovare şi transfer tehnologic;
□ centru de sprijin pentru experimentare sau producţie de prototipuri;
□ centru de promovare a educaţiei ştiinţifice;
□ centru de cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică
□ altele:_________________________________________________
Comentarii (obligatorii daca se propune nerecunoasterea centrului):

Data:

Semnătură evaluatori:

1) _________________

