REGULAMENT
privind înfiinţarea unui program de tip „visiting-professor”
la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE. DEFINIRE
Art. 1. Pentru consolidarea şi eficientizarea relaţiilor academice cu universităţi şi instituţii de cercetare
din străinătate, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică al universităţii propune înfiinţarea unui program de tip
„visiting-professor” în Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Art. 2. La acest program pot participa cadre didactice şi cercetători străini, de la universităţile şi
instituţiile partenere universităţii noastre, cât şi de la alte instituţii care au dezvoltate ramuri de cercetare pe
domenii de interes comun.
CAP. II. ORGANIZARE
Art. 3. Un program de tipul „visiting-professor” la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia are o
durată de minim 5 – maxim 14 zile.
Art. 4. Invitaţia se face de către departamentul de specialitate, la cererea oricărui cadru didactic titular
din Universitate, care depune în prealabil spre avizare un dosar, conţinând:
a) CV-ul persoanei în cauză;
b) programul vizitei;
c) titlul conferinţelor care vor fi ţinute;
d) lucrările ştiinţifice, proiectele sau programele de cercetare care se intenţionează a fi elaborate în
această perioadă.
CAP. III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se obligă să acorde următoarele facilităţi
beneficiarului programului:
a) cazare gratuită în camerele de oaspeţi;
b) mic dejun, prânz şi cină, gratuite, la cantina universităţii;
c) plata în cuantum a 15 ore, la nivelul de profesor, a conferinţelor susţinute sau a programelor de
cercetare iniţiate;
d) acordarea unei diplome/certificat care să ateste prezenţa în universitate în calitate de „visitingprofessor”.
Art. 6. Beneficiarul programului se obligă:
a) să ţină cel puţin trei conferinţe a câte 2 ore fiecare, una la Departamentul care l-a invitat, o conferinţă
adresată studenţilor şi una adresată masteranzilor sau doctoranzilor.
b) să participe la proiectarea sau dezvoltarea unui program de cercetare, cu impact şi vizibilitate
internaţională, pe domeniul de competenţă, în cazul în care se intenţionează acest lucru;
De asemenea, acesta poate să doneze Bibliotecii Universităţii publicaţii reprezentative din opera sa.
CAP. IV. FINANŢAREA PROGRAMULUI
Art. 7. Programul se finanţează, după caz, din următoarele surse:
a) fonduri proprii ale Universităţii;
b) fonduri obţinute prin programe/proiecte dezvoltate prin acest tip de
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d) sponsorizări, donaţii, alte surse constituite conform legilor în vigoare.
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CAP. V. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 8. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Consiliului Departamentului Cercetării Ştiinţifice şi
intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii.
Director Departamentul de Cercetare Ştiinţifică
Prof. univ. dr. Daniel BREAZ

