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Proces verbal  

încheiat azi, 15 martie 2021, 

cu privire la Hotărârea Consiliului Științific al Centrului Qualitas cu privire la  

calendarul depunerilor de propuneri de colaborare pentru cercetare cu Centrul Qualitas 

 

 

 

 În urma votului electronic, membrii Consiliului Științific al Centrului Qualitas, au 

aprobat în unanimitate hotărârea cu privire la calendarul depunerilor de propuneri de colaborare 

pentru cercetare cu Centrul Qualitas, prezentată ca anexă a prezentului proces verbal. 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului Științific al CQ, prof. Ioana BICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 01/ 15 martie 2021 

 

Hotărârea Consiliului Științific al Centrului Qualitas 

Ref. la calendarul depunerilor de propuneri de colaborare pentru cercetare cu Centrul Qualitas 

 

Pentru asigurarea unei colaborări fructuoase cu membrii comunității academice a UBB, 

respectiv cu terți, în cadrul unor proiecte de cercetare dezvoltate împreună cu / cu sprijinul 

Centrului Qualitas, Consiliul Științific al Centrului Qualitas decide următoarele: 

1. Colaborările solicitate pentru elaborarea unor lucrări ce vizează diplomarea 

autorilor (licență, master, doctorat) vor fi prezentate spre discuție și aprobare de 

profesorii coordonatori cu cel puțin 6 luni înainte de examenul de diplomare 

planificat, sub forma unor liste de subiecte/teme de cercetare, cu indicarea 

generală a bazelor de date vizate. Consiliul Științific al CQ se va pronunța asupra 

fezabilității respectivelor cercetări, evitând situația în care viitoarea cerere de date a 

studenților/cercetătorilor, pentru o temă de cercetare deja asumată de aceștia, ar putea 

primi un răspuns negativ. Consiliul Științific al CQ va da un aviz pe respectiva cerere 

generală, urmând ca orice cerere individuală ulterioară din această categorie să facă 

explicit referință la cererea generală avizată anterior și să fie rezolvată în CQ (cu 

respectarea PO referitoare la Transmiterea de informații prelucrate către terți și 

interni (PO-CQ-AC 18)) 

2. Colaborările solicitate pentru alte tipuri de proiecte de cercetare vor fi prezentate 

spre aprobare Consiliului Științific al CQ cu respectarea unei marje de timp care 

să permită personalului CQ ulterior implicat să colecteze/valideze/elaboreze datele 

solicitate fără a supraîncărca programul de lucru al acestora. 

 

Președintele Consiliului Științific al CQ, prof. Ioana BICAN 

 

Consiliul științific al CQ 

1. Lect. dr. BALÁZSI Róbert (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) 

2. Lector dr. Dana OPRE (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) 

3. Lect. dr. Cristina RAȚ (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială) 

4. Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN (Facultatea de Istorie și Filosofie) 

5. Conf. univ. dr. VERES Valér (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială) 

6. Conf. univ. dr. Monica ZAHARIE (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 

Afacerilor) 

 

 

Aprobată de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la data de 15 martie 2021. 


