Prezentul regulament se aplică Institutului European ,,Serge Moscovici’’ din
cadrul Universității ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad.
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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
INSTITUTULUI EUROPEAN ,,SERGE MOSCOVICI’’

CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 1. Institutul European „Serge Moscovici” preia și dezvoltă misiunea
promovării spiritului, obiectivelor și valorilor Uniunii Europene în rândul
comunității academice. Și totodată de promovare a valorilor arădene în spațiul
european.
Art. 2. Institutul European ,,Serge Moscovici” este o entitate de
culturii europene, prioritar a celei franceze, precum și a
internaționale, fără personalitate juridică. Acesta funcţionează
internă a UAV, aflată în subordinea Prorectorului privind
Academică și Relațiile Internaționale.

promovare a
cooperărilor
ca structură
Transparența

Art. 3. Orice act, scrisoare, anunţ, contract, publicaţie emisă de Institutul
European ,,Serge Moscovici’’ se vor face doar însoțite de antetul instituției de
învăţământ din care face parte, și anume Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad,
conform manualului de identitate vizuală al UAV.
Art. 4. Întreaga bază materială și logistică a institutului aparțin UAV. Sediul
său se află în camera 123, etaj I, corp Micălaca, str. Elena Drăgoi, Nr.2
CAPITOLUL II Obiective și arii de activitate
Art. 5. Institutul European „Serge Moscovici” îşi propune ca obiective :
a) Să devină parte integrantă a rețelei culturale franceze și francofone din
România, din Europa Centrală și de Est, promovând cultura franceză și
spiritul francofoniei în această parte a țării;
b) să sprijine cunoașterea limbii franceze (generală și specializată) ca limbă
de comunicare în cadrul Uniunii Europene, punând la dispoziția
comunității academice și publicului larg cursuri și o bază de documentare
științifică, turistică, istorică și culturală despre statele francofone ale UE;
c) să susțină și să desfăşoare activităţi de documentare culturală şi cercetare
ştiinţifică cu pronunţat caracter interdisciplinar şi intercultural;
d) să creeze un cadru adecvat de cooperare între cercetătorii din Europa de
Vest, Centrală şi de Est pentru studiul unor teme de interes comun şi
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pronunţată actualitate în spiritul democrației, multiculturalității și
cetățeniei europene;
e) să contribuie la formarea unor reţele de specialişti şi cercetători din
diverse ţări pentru realizarea unor proiecte internaţionale de cercetare şi
comunicare;
f) să asigure un cadru eficient de colaborare între facultăţi şi centre din
Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad și alte instituții din țară și
străinătate;
g) să conteze, prin activitatea şi prestigiul său, ca un omagiu adus operei
reputatului psihosociolog de origine română Serge Moscovici.
Art. 6. Institutul European „Serge Moscovici” este deschis colaborării cu
instituții, specialişti și persoane interesate de ariile sale de activitate:
a. organizarea de manifestări culturale, științifice și turistice (cicluri de
conferințe, cursuri, simpozioane, școli de vară, excursii etc);
b. editarea de publicații și a unui site web;
c. accesarea și derularea de proiecte de cercetare;
d. funcționarea unui centru de documentare;
e. oferirea de suport/ consultanţă specializată diferitelor instituții/agenții/
organizații publice;
f. conferirea unui premiu de excelenţă „Serge Moscovici”, în fiecare an,
unui autor cu contribuţie semnificativă în atingerea obiectivelor
Institutului.

CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea Institutului European ,,Serge
Moscovici’’
Art. 7. Institutul European ,,Serge Moscovici’’ este condus de directorul
Institutului. Directorul este numit de Rector la propunerea Prorectorului privind
Transparența Academică și Relațiile Internaționale. Directorul are rolul de a
asigura şi realiza managementul institutului precum și de a stabili obiectivele în
acord cu strategia UAV.
Art. 8. Activitatea Institutului European ,,Serge Moscovici’’ este coordonată
conform organigramei UAV de către Prorectorul privind Transparența
Academică și Relațiile Internaționale. Activitatea institutului se desfășoară
conform strategiei UAV.
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Art. 9. La propunerea Consiliului de Administrație, Senatul UAV avizează
Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Institutului European ,,Serge
Moscovici’’.
Art. 10. Atribuţiile Directorului Institutului European ,,Serge Moscovici’’ sunt
următoarele:
a) asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi de cooperare și
promovare a culturii europene conform regulamentului de organizare şi
funcţionare, a altor regulamente aplicabile, a Cartei Universităţii şi a legislaţiei
în vigoare;
b) întocmeşte raportul anual privind activităţile desfăşurate de Institutul
European ,,Serge Moscovici’’ pe care îl predă Prorectorului privind
Transparența Academică și Relațiile Internaționale;
c) reprezintă Institutul în relațiile cu terții, la același nivel;
d) monitorizează activităţile desfăşurate la nivelul Institutului European ,,Serge
Moscovici’’;
e) se implică/participă/susține elaborarea rapoartelor de autoevaluare în vederea
autorizărilor/acreditărilor instituționale.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale
Art. 11. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Institutului European
,,Serge Moscovici’’ se va pune în concordanţă cu prevederile diverselor acte
normative, la data promulgării acestora, cu aprobarea Consiliului de
Administraţie al UAV.
Art. 12. Modificarea prezentului Regulament se face cu aprobarea Consiliului
de Administraţie al UAV.
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