Regulament al Cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul C.C.E.P.P.S. al
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei

Art. 1. Conform misiunii asumate, C.C.E.P.P.S. al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei iniţiază activităţi de cercetare ştiinţifică, atât într-un mod autonom, cât şi în colaborare
cu instituţii similare din ţară şi străinătate. Activitatea de cercetare studenţească constituie o
componentă de bază a cercetării științifice a facultăţii.
Art. 2. Scopul activităţii cercului ştiinţific studenţesc constă în aprofundarea cunoştinţelor
în domeniul de cercetare şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi. Activitatea
de cercetare ştiinţifică studenţească urmărește nu atât generarea de noi cunoştinţe, cât mai ales
aprofundarea cunoştinţelor ştiinţifice existente și inițierea viitorilor potențiali cercetători în
metodologia cercetării și inovării științifice, cultivarea inițiativei și creativității, dezvoltarea
spiritului critic. Cercetarea ştiinţifică studențească poate îmbrăca toate formele specifice
cercetării din cadrul Centrului.
Art.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească se poate materializa şi prin
traduceri pertinente ale unor producţii intelectuale ştiinţifice, prin alcătuirea de crestomații
tematice, prin realizarea unor bibliografii electronice pe diverse teme de cercetare, prin
conceperea, proiectarea, realizarea si testarea unor instrumente e cercetare, colectarea de date sau
organizarea unor anchete în domeniul specialității etc. (activităţi specifice inițierii studenţilor în
domeniul cercetării ştiinţifice).
Art. 4. Cercurile ştiinţifice studenţeşti reprezintă un mod organizat în care studenţii pot
desfășura activitatea de documentare şi cercetare ştiinţifică propriu-zisă prin realizarea şi
prezentarea unor teme sau proiecte de importanţă pentru teoria şi practica social-umană.
Art. 5. Cercul ştiinţific studenţesc este un organism al studenţilor cu interese ştiinţifice ce
depăşesc programele obişnuite de instruire.
Art. 6. (1) Înscrierea studentilor la cercurile ştiinţifice este facultativă.
(2) Înscrierea studenților la cercurile științifice se realizează prin completarea unei cereritip
(3) Condițiile de înscriere la activitățile unui cerc științific studențesc vor fi stabilite de
către fiecare coordonator/ echipă de coordonatori
Art. 7. Cercurile ştiinţifice studenţeşti se pot organizeaza atât monodisciplinar - cu
deosebire în primul an de studiu – cât și multidisciplinar (inter-/ transdisciplinar) - mai ales în
ultimul an de studiu şi la ciclul de masterat. Cercurile care propun teme interdisciplinare/
transdisciplinare se organizează cu acordul cadrelor didactice care cooperează la realizarea
activităților.

Art. 8. Coordonarea unui cerc științific studențesc revine profesorului care îl propune sau
echipei de profesori (în cazul cercului științific studențesc cu caracter interdisciplinar/
transdisciplinar).
Art. 9. La şedinţele cercului ştiinţific studenţesc p o t p a r t i c i p a t o ț i m e m b r i i
Centrului.
Art.10. Coordonatorul/coordonatorii cercului:
a) informează în scris Condiliul Ştiinţific al C.C.E.P.P.S. despre constituirea cercului
ştiinţific studenţesc;
b) stabileşte tematica și programul activităţilor cercului
c) întocmeşte lista finală cu membrii cercului ştiinţific studenţesc;
d) îndeplineşte funcţia de mediator al şedinţelor cercului ştiinţific studenţesc;
e) colaborează cu alţi profesori atunci când tematica este interdisciplinară/ transdisciplinară;
f) este responsabil de realizarea raportului semestrial/ anual de activitate a cercului ştiinţific
studenţesc;
Art.11. Activitatea cercurilor stiintifice are loc lunar sau de două ori pe lună, în afara
orelor prevăzute în orar, conform unui grafic care va fi afişat la loc vizibil împreună cu locul de
desfăsurare.
Art.12. Cadrele didactice care coordonează fiecare cerc științific au responsabilitate
privind tematica abordată, asigurând respectarea tuturor prescripțiilor specifice codului
deontologic al activității de cercetare.
Art.13. (1) La sfîrşitul activităților semestriale/ anuale specifice Cercului științific
studențesc,

coordonatorul/ coordonatorii acerstuia

întocmeşte/ întocmesc

un

raport de

evaluare.
(2) Raportul de evaluare poate conţine informaţii precum:
a) coordonatorii şi membrii cercului;
b) tematica şedinţelor;
c) data desfăşurării şedinţelor;
d) ordinea de zi a şedinţelor;
e) prezența fiecărei ședințe;
f) produsele activităților cercului ştiinţific studenţesc;
g) rezultate obţinute de membrii cercului ştiinţific studenţesc în cadrul manifestărilor
studenţeşti de profil (sesiuni de comunicări ştiinţifice, de ex.);
h) sugestii şi propuneri pentru activitatea cercului ştiinţific studenţesc pentru viitor.

Art.14. Cercul ştiinţific studenţesc trebuie să prezinte pe pagina web a C.C.E.P.P.S./
facultăţii informaţii minimale privind activitatea sa (denumire, o scurtă prezentare a scopului şi a
organizării, coordonatorul/ coordonatorii, lista membrilor, tematica şedinţelor cercului).
Art.15. Coordonatorii

cercurilor

ştiinţifice

studenţeşti

vor

prezenta

în

scris

Consiliului Ştiinţific al C.C.E.P.P.S., până la data de 30 octombrie a fiecărui an: denumirea
cercului ştiinţific coordonat, domeniul de cercetare abordat, scopul, obiectivele, activitățile și
rezultatele anticipate.
Art.16. Participarea studenților la activitățile unui cerc științific studențesc va fi
confirmată prin Diplome de membru, de participare și alte modalități de încurajare a studenților
Art.17. Prezentul regulament poate fi modificat sau abrogat de către Consiliului Ştiinţific
al C.C.E.P.P.S.

