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1. Consiliul Stiintific al Universităţii Babeş-Bolyai (CS al UBB) ia notă de necesitatea susţinerii bine
definite a eforturilor, şi de recunoaştere a meritelor deosebite, pe care unii colegi le
demonstrează în domeniile vocaţionale. Considerăm că nu se poate găsi o măsură comună
pentru o poezie, un roman aflat în vitrinele unei reţele naţionale de librării, regizarea unei piese
de teatru, un titlu eurpoean la sport pe echipe, un titlu european la sporturi individuale, o
emisiune de impact la radio sau televiziune şi, pe de altă parte, o “lucrare ISI”, o “lucrare BDI”,
un brevet, factor de impact, etc. Desigur, în toate aceste cazuri tema comună care poate fi
urmărită este cea a impactului – însă el poate fi definit relativ la multe tipuri de domenii: unul
ştiinţific foarte îngust şi specializat (dar în care nu există, uneori, mai mult de zece competitori la
nivel mondial), unul ştiinţific mai general, dar şi medii sociale mai generice – fie comunitatea
locală, fie cea naţională, fie regională sau internaţională. UBB are o tradiţie în a-şi fi asumat în
paralel toate aceste direcţii, iar Consiliul ştiinţific ia notă de această realitate. Credem în acest
context că este nevoie să se definească mai concret sprijinul şi reconoaşterea activităţilor
vocaţionale. Cu această misiune se înfiinţează în cadrul Consiliului Grupul de Lucru pentru
Domenii Vocaţionale (GV).
2. Componenţa GV:
2.1. Din GV fac parte reprezentanţii în Consiliul ştiinţific ai Facultăţilor cu profiluri relevante,
alături de preşdintele CS. Se nominalizează în primă instanţă, pentru constituirea GV,
următorii membri ai CS: Marius Ioan Bucur, Sergiu Deleanu, Dacian Dragoş, Rareş CiocoiPop, Liciu Jitianu, Ioan Vasile Leb, Sanda Misirianţu, Alpar Nagy, Rudolf Poledna, Miruna
Runcan, Dan Ruscu, Liviu Ţîrău, Radu Silaghi-Dumitrescu.
2.2. Cu acordul majorităţii membrilor pot fi recrutaţi în GV specialişti recunoscuţi în domeniile
lor, până la un număr de maximum 25 de membri pentru GV.
3.

Misiunea: GV va iniţia şi superviza un process de evaluare a grupurilor şi personalităţilor cu
contribuţii deosebite în domenii vocaţionale. Această evaluare este privită ca ortogonală celei
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axate pe cercetarea ştiinţifică şi se va concretiza într-o listă de centre acreditate, într-o listă de
măsuri propuse, şi în alte măsuri şi iniţiative ce urmează să fie definite de GV după constituire.
Orice effort de evaluare/indexare se va realiza pe baza datelor deja existente în dosarele de
(auto)evaluare depuse de angajaţi, de grupurile din care aceştia fac parte, şi/sau în baza datelor
existente în aplicaţia Managementul Cercetării, fără a se solicita candidaţilor constituirea de
dosare special pentru această activitate.
4. Iniţiativele şi Hotărârile GV vor fi supuse spre validare plenului CS, înainte de a fi predate official
mai departe spre alte foruri. Durata mandatului GV coincide cu cea a mandatului CS.

