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Strategii:
1. Implementarea accesului deschis la publicaţiile ştiinţifice prin două metode
complementare: autoarhivarea în repozitoriul instituţional al universităţii şi
înregistrarea revistelor ştiinţifice ale universităţii în registre/directorii internaţionale
(DOAJ -Directory of Open Access Journals etc.).
2. Constituirea şi dezvoltarea repozitoriului instituţional care va integra producţia
ştiinţifică a universităţii (articole ştiinţifice, teze de doctor, autoreferate, materiale ale
conferinţelor, monografii etc.).
3. Departamentul Ştiinţă şi Inovare va coordona procesul de selectare şi arhivare a
documentelor ştiinţifice în repozitoriul instituţional al universităţii şi va monitoriza
asigurarea conformităţii prezentei politici cu interesele autorilor.
4. În calitate de executant al procesului de creare şi dezvoltare a repozitoriului
instituţional este desemnată Biblioteca, care va fi responsabilă de asigurarea
funcţionalităţii repozitoriului, de arhivarea şi conservarea pe termen lung a
documentelor ştiinţifice digitale produse de comunitatea universitară.
5. Autorii vor depune lucrările ştiinţifice sau didactice în repozitoriul instituţional pentru
perioada activării lor în cadrul universităţii, în baza deciziei Senatului universitar.
6. Autorii sunt încurajaţi să publice lucrările lor la edituri care permit autoarhivarea în
repozitorii instituţionale cu acces deschis.
7. În cazul în care există anumite restricţii privind drepturile de autor din partea
editorilor, autorii sunt obligaţi să prezinte referinţele bibliografice şi abstractul
lucrării pentru a fi incluse în repozitoriul instituţional al universităţii.
8. Structurile universitare (catedrele, laboratoarele, centrele ştiinţifice etc.) care
găzduiesc şi sprijină cercetarea ştiinţifică, cercetătorii care generează rezultatele
cercetărilor, bibliotecarii şi alte persoane interesate sunt încurajaţi să promoveze
tranziţia rapidă şi eficientă către publicarea cu acces deschis.
9. Prevederile stipulate nu limitează libertatea de publicare sau de cercetare.
10. Prorectorul pentru activitatea ştiinţifică şi directorul Bibliotecii vor fi responsabili
pentru interpretarea acestei politici, soluţionarea litigiilor cu privire la interpretarea şi
aplicarea ei, realizând modificări pe baza recomandărilor din partea părţilor
interesate.
11. Politica instituţională a Universităţii privind accesul deschis la informaţie se va
înregistra în formă de mandat instituţional în registrul ROARMAP (Registry of Open
Acces Repositories Mandatory Archiving Policies), care autorizează accesul deschis
la rezultatele cercetărilor ştiinţifice, realizate din fonduri publice. Repozitoriul
instituţional se va înregistra în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR,
Registry of Open Acces Repositories).
Prin prezenta politică se urmăreşte stabilirea și punerea în aplicare a unui mecanism
eficient pentru o mai bună gestionare a producţiei ştiinţifice a universităţii şi pentru creșterea
vizibilității și accesibilității rezultatelor cercetărilor.
Politica instituţională intră în vigoare la data aprobării şi este revizuită după necesitate.
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