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Propuneri pentru consolidarea unor institute de cercetare de anvergură la UBB 

 

În urma evaluării UC la UBB în anul 2013, Consiliul Știintific încurajează ideea ca unele unități să 

colaboreze sub egida unor institute, preferabil multi/interdisciplinare, care în acest fel să câștige în 

forță și în potențialul de coordonare administrativă. Acest proces poate fi însă doar unul care să 

pornească de la unitățile de cercetare în sus, și este fezabil doar cu acordul celor implicați.  

Ca idei de institute, s-au discutat (cu titlu de recomandare) următoarele: 

Mai multe institute deja existente, care sunt deja cunoscute în afara UBB ca „brand” aparte, pot fi 

susținute deja ca atare, sau pot fi puncte de agregare pentru colective cu preocupări relevante. 

Nominalizate în acest sens (fără a fi o listă exhaustivă) pot fi: 

1. Institutul de fizică Ioan Ursu: specificul permite, spre deosebire de alte cazuri,  întreținerea la 

loc central a unei componente de cercetare fundamentală 

2. ICI-BNS  

3. Institutul internațional de studii avansate în psihoterapie și sănătate mintală aplicată 

4. ICCRR – eventual deschis către unele contribuții interdisciplinare din alte domenii. 

 

De asemenea, în măsura coagulării unor interese de cercetare comune, se pot imagina institute 

axate pe studii culturale, care să cuprindă centre din domeniile filosofie, lingvistică, literatură, studii 

clasice, teologie, bioetică, teatru-TV, comunicare, muzică, sau institute interdiciplinare în domenii 

apropiate cum ar fi științe politice, studii europene, studiul populației, sociologie, asistență socială, 

administrație publică, istorie, științe  economice, drept, sau institute în domeniile geologie, mediu, 

biologie, geografie, matematică, informatică, etc. 

Astfel de unități au sens în special în ideea în care ele reunesc suficiente resurse pentru a intra în 

competiție cu institute de cercetare din afara UBB, inclusiv în privința accesării de fonduri. Din acest 

ultim punct de vedere, prioritare pot fi acele entități care își asumă poziția de institut inclusiv printr-

o listă de personal și prin dotări de cercetare independente de cele ale unor facultăți. 
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