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REGULAMENTUL
Consiliului Științific al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”
Prezentul regulament a fost elaborat în baza Legii Educației naționale nr. 1/2011, a
Legii nr. 324/2003 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
CAPITOLUL I- Principii generale
Art. 1- Consiliul Științific este o structură academică interdisciplinară constituită la nivelul
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, având rolul de a coordona și monitoriza activitățile
de cercetare științifică și creație artistică desfășurate de structurile și membrii comunității
academice din Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.
Art. 2- Activitatea Consiliului Științific se desfășoară în acord cu principiile Cartei
Universitare și cu cele ale codului etic al cercetării științifice pentru asigurarea calității și
competitivității în domeniile: cercetare muzicologică, etnomuzicologică, psihopedagogică,
creație și interpretare artistică, management cultural, TIC în muzică.
Art. 3- Documentele, planurile, programele și măsurile propuse și asumate de Consiliul
Științific se supun aprobării Senatului AMGD.
CAPITOLUL 2- Atribuțiile Consiliului Științific al AMGD
Art. 4- Elaborează Strategia de dezvoltare a cercetării științifice și a activității artistice
pentru perioada 2016-2020 precum și Programul de cercetare științifică și activitate artistică,
pe termen scurt și mediu, armonizate cu prioritățile domeniului, și în acord cu Strategia
națională a cercetării, reflectată în documentele C.N.C.S.
Art. 5- Asigură dimensiunea națională și internațională a activităților de cercetare/creație
artistică în domeniul educației și al practicii muzicale, prin stimularea unui parteneriat
instituțional activ cu asociații și organizații profesionale din domeniul artistic.
Art. 6- Participă la coordonarea Centrelor de cercetare/Creație artistică și a unităților de
cercetare din instituție, centralizează și verifică datele furnizate de acestea, stabilește și
trasează direcții de lucru în raport cu cerințele, misiunea și strategia AMGD.

Art. 7- Analizează și monitorizează activitățile de cercetare/creație artistică desfășurate în
cadrul departamentelor, precum și implicarea doctoranzilor, masteranzilor și studenților.
Art. 8- Stimulează participarea instituțională a cadrelor didactice și a studenților la
manifestări artistice și comunicări științifice organizate în țară și străinătate.
Art. 9- Stimulează și monitorizează dezvoltarea activității editoriale a editurii MediaMusica
și a publicațiilor din AMGD.
Art. 10- Monitorizează elaborarea, structurarea și desfășurarea stagiunii de concerte a
AMGD.
Art. 11- Sprijină prin forme legale de motivare participarea colectivelor de cercetare din
AMGD în competițiile organizate de C.N.C.S. și de alte instituții naționale și internaționale în
vederea obținerii finanțării pe bază de contracte a unor teme de cercetare.
Art. 12- Avizează activitatea compartimentelor executive ale Cercetării/ Creației artistice din
AMGD: Centrul de excelență, Centrul ArtInter, Centrul Multimedia, Centrul de Cercetare
Științifică, Formare și Dezvoltare Profesională, precum și Compartimentul de Programe
Comunitare, Relații Internaționale și Secretariat artistic.
Art. 13- Analizează și avizează modul de utilizare a fondurilor rezultate din activitatea de
cercetare și face propuneri pentru dezvoltarea bazei materiale necesare cercetării.
Art. 14- Analizează și, după caz, recomandă spre aprobarea Senatului proiectele de
cercetare/creație artistică internă care angajează AMGD.
CAPITOLUL 3- Componența și structura Consiliului Științific
Art. 15- Componența Consiliului Științific al AMGD respectă principiul interdisciplinarității
și competenței profesionale fiind alcătuit din: Rectorul AMGD,
cercetarea/creația artistică,

Prorectorul cu

coordonatorii direcțiilor de cercetare din AMGD, Directorul

Centrului Multimedia, Redactorii șefi ai revistelor științifice din AMGD.
Art. 16. - Aprobă numărul de posturi de cercetare în AMGD.
ART.17.- Propune Senatului AMGD componența comisiilor de concurs pentru ocuparea
posturilor de cercetător științific.
Art. 18.- Aprobă probele de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetător științific.
Art. 19. - Rectorul AMGD este președintele Consiliului.
CAPITOLUL 4- Funcționarea Consiliului Științific

Art. 20 - Consiliul își desfășoară activitatea în plen sau pe comisii și grupuri de lucru, în
funcție de obiectivele de etapă.
Art. 21- Consiliul se întrunește în plen la convocarea rectorului; activitatea operațională este
asigurată de protectorul cu cercetarea/creația artistică. Toate întrunirile vor fi consemnate în
procesele verbale întocmite de Secretar.
Art. 22- Hotărârile se iau prin votul membrilor prezenți cu majoritate simplă.
Art. 23- Președintele Consiliului prezintă Senatului AMGD un raport anual asupra activității
Consiliului, pe baza căruia formulează concluzii și recomandări pentru optimizarea activității
de cercetare.
Art. 24- Adoptarea Regulamentului Consiliului Științific precum și modificarea acestuia se
face prin hotărârea Senatului AMGD, cu votul a minimum 2/3 din membri.
Regulament aprobat în ședința Senatului din 17 mai 2012 și modificat în data de 5 septembrie
2014, 1 octombrie 2017, 28 septembrie 2018
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