Anexa nr. 8
Lider de parteneriat : Universitatea Dunarea de Jos din Galati
Nume si prenume manager proiect: Georgescu Lucian
e-mail manager proiect: Lucian.Georgescu at ugal.ro
ID proiect _138963_ / Titlu proiect _PERFORM_

Raportare privind activitățile/subactivitatile relevante din cadrul proiectului (cu grupul tinta) pentru luna _Septembrie _2015

Nr.
crt.

1.

2.

Denumire activitate conform sectiunii
“graficul activitatilor proiectului” din
cererea de finantare

A
A1. Elaborarea şi implementarea de
tehnologii, activităţi şi acţiuni inovatoare
în cadrul programelor doctorale şi postdoctorale. Acordarea de premii si
stimulente pentru membrii grupului tinta
cu cele mai bune rezultate in cercetare si
in implementarea cercetarilor avand
drept rezultat tehnologii/produse
inovatoare care să suscite interesul
industriei.
A4. Diversificarea formelor de pregătire
pentru doctoranzi și cercetători prin
module multidisciplinare si
metodologice sustinute de experti pe
termen scurt (ETS), module ce nu se
regasesc in programele de baza. Analiza
eficientei si calitatii activitatilor de
pregatire doctorala si postdoctorala prin

Denumire
activitate/subactivitate
relevanta inclusa in
activitatea mentionata in
coloana A

Perioada
de
implementare

Interval
orar

B

C

D

Numar de
persoane
din grupul
tinta
participant
e
(prezente)
la
activitate
E

Seminar teme/rezultate
aplicatii directe privat

10.09.2015

17.00-19.00

6

Modul pregatire
suplimentara

21.09-23.09.2015

9.00-13.00
14.00-18.00

Min 10

Modul pregatire
suplimentara

15.09.2015

10.00 -12.00

min 10

Locatia
(adresa) unde
se desfasoara
activitatea

Entitatea care
raspunde de
desfasurarea
activitatii

Observatii

F

G

H

P4- Universitatea
Str. Universitatii
"Stefan cel Mare"
Nr. 13
Suceava

Beneficiar –
Str. Domneasca,
Universitatea
nr. 111, AS 112,
Dunarea de Jos
etaj 1
din Galati
str Gh. Polizu 1- P1-Universitatea
7, sect.1
Politehnica
Bucuresti, Local
Bucuresti
Polizu, corp A

1

consultarea membrilor grupului tinta si a
expertilor implicati in cercetare.
Training pentru folosirea ef. a echip. de
ultima generatie, sub indrumarea
expertilor pe termen scurt, module
dedicate inovarii si folosirii TIC.
Seminarii pe tema insertiei prof. a
doctoranzilor si cercetatorilor după
finalizarea proiectului.

6.

7.

8.

17.09.2015

10.00-12.00
13.00-15.00

Module de pregatire
suplimentara

21.09.2015
23.09.2015
24.09.2015
28.09.2015

17-20
16-20
17-20
16-20

22.09.2015

16-18

25.09.2015

19:00-20:00

min 8

16.00-18.00

11

Str.Tg.din Vale,
P21
Universitatea din
Corp R sala S
Pitesti

10.00-12.00

11

Str.Tg.din Vale,
P21
Universitatea din
Corp R sala S
Pitesti

8.00-10.00

11

Str.Tg.din Vale,
P21
Universitatea din
Corp R sala S
Pitesti

13.00-15.00

11

Str.Tg.din Vale,
P21
Universitatea din
Corp R sala S
Pitesti

Seminar privind
activitatea tutoriala a CPD

4.

5.

Modul pregatire
suplimentara

Seminar cu echipele de
tutorat

3.

A5. Includerea in echipele care asigura
tutoratul doctoranzilor a unui CPD din
grupul tinta in vederea dezvoltarii
competentelor de management ale
acestora. Analiza periodica a eficientei
activității de tutorat pe baza rapoartelor
cercetătorilor post-doctorali, propuneri
de îmbunătățire a calității cercetării,
sugestii si critici.

sala A0/AIII.2
str Gh. Polizu 1P1- Universitatea
7, sect.1
Politehnica
Bucuresti, Local
Bucuresti
Polizu, corp A,
sala A134

Seminar; Analiza
eficientei colaborarii
tutore-doctorandconducator de doctorat
3.09.2015
pentru realizarea
programelor doctorale in
domeniul Ingineria
automobilulului.
Seminar ;Analiza
eficientei colaborarii
tutore-doctorandconducator de doctorat 12.09.2015
pentru realizarea
programelor doctorale in
domeniul Biologie
Seminar ;Analiza
eficientei colaborarii
tutore-doctorandconducator de doctorat
12.09.2015
pentru realizarea
programelor doctorale in
domeniul Filologie
Seminar ;Analiza
eficientei colaborarii
12.09.2015
tutore-doctorand-

10

6

4

P4- Universitatea
Str. Universitatii
"Stefan cel Mare"
Nr. 13
Suceava
P4- Universitatea
Str. Universitatii
"Stefan cel Mare"
Nr. 13
Suceava
UPB, local
Polizu,
P1- Universitatea
str Gh. Polizu 1Politehnica
7, sector1
Bucuresti
Bucuresti, Corp
A, Sala A.0

2

conducator de doctorat
pentru realizarea
programelor doctorale in
domeniul Ingineria
materialelor
Raportarea
corespunzatoare CR6 (iulsep)

9.

10.

11.

A9 Monitorizarea şi evaluarea
rezultatelor sprijinului financiar acordat
membrilor grupului tinta prin aplicarea
unei grile de monitorizare in
corespondenta cu indicatorii proiectului.
Validarea rapoartelor individuale
trimestriale si de mobilitate ale
membrilor grupului tinta, comunicarea
cu coordonatorii grupului tinta pentru
identificarea masurilor de imbunatatire a
rezultatelor. Alcatuirea si actualizarea
registrului cu membrii grupului tinta.

12.

13.

14.

15.

A13. Introducerea unor sesiuni/module
specifice privind managementul
cercetării tinand cont de specificul
domeniului si al stadiului cercetatorului
(doctorand sau CPD), seminarii privind
competitiile pentru proiecte de
cercetare/dezvoltare si informare pe siteul proiectului. Introducerea de secțiuni
dedicate managementului cercetării in
cadrul manifestărilor științifice
organizate in cadrul proiectului.
Implicarea membrilor grupului tinta in
managementul proiectelor de
cercetare/dezvoltare
A15 Activităţi inovatoare,
interregionale, destinate susţinerii
caracterului interdisciplinar în
programele de formare/cercetare
doctorale, seminarii si schimburi de

Predarea rapoartelor
narative aferente
perioadei iulie-septembrie
2015
Analiza realizarii
indicatorului de publicatii
pentru cercetatorii in
stagiu post doctoral in
domeniul Ingineria
materialelor
Analiza realizarii
indicatorului de publicatii
pentru cercetatorii in
stagiu doctoral
Modul specific privind
managementul cercetării

Sesiune de informare
despre competitii de
proiecte de cercetare
dezvoltare

Seminar consultanta

16-18.09.2015
28-30.09.2015

Beneficiar –
Universitatea
Dunarea de Jos
din Galati

14.00-20.00

Str. Domneasca,
nr. 111, corp SB

25.09.2015

16:00-19:00

min 20

UPB, local
Polizu,
P1- Universitatea
str Gh. Polizu 1Politehnica
7, sector1
Bucuresti
Bucuresti, Corp
A, Sala A.0

4 .09. 2015

8.00-14.00

11

Str.Tg.din Vale,
P21
Universitatea din
Corp R sala S
Pitesti

19 .09. 2015

8.00-14.00

11

Str.Tg.din Vale,
P21
Universitatea din
Corp R sala S
Pitesti

07.09.2015

22.09.2015

12.09.2015

16.00-20.00

18.00-19.00

10.00-14.00

min 10

UPB,
Rectorat, Sala
Senatului

P1Universitatea
Politehnica
Bucuresti

4

Str.
Universitatii
Nr. 13

P4Universitatea
"Stefan cel
Mare" Suceava

6

Str. Ion Voda
nr. 58

P3 Universitatea
Ovidius din
Constanta

3

1.

2.

experienta intre parteneri, cu
participarea tinerilor cercetatori
implicati in parteneriate internationale,
spin-off, consultanta. Analiza unor
tematici interdisciplinare pentru
generarea unui curriculum emergent si
introducerea acestuia in ultima perioada
a proiectului, vizand doctoranzii
inmatriculati in 2012 si 2013.
A16. Monitorizarea stadiului realizarii
obiectivelor specifice ale proiectului
prin seminarii de prezentare a drafturilor
tezelor de doctorat si a rapoartelor de
cercetare finale ale cercetatorilor.
Identificarea neajunsurilor si a punctelor
tari. Seminarii de prezentare a
mobilitatilor pentru cuantificarea
contributiei acestora la realizarea
indicatorilor proiectului.
A20. Analiza sustenabilitatii proiectului
prin urmarirea finalizarii stagiilor
doctorale ale doctoranzilor inmatriculati
in 2012 si 2013. Identificarea resurselor
necesare continuarii activitatii de
cercetare dupa incheierea finantarii.

Prezentari rapoarte finale
de cercetare post
doctorala

Seminar identificare surse
de finantare

5.09.2015

18.09.2015

8.00-20.00

16.00-20.00

5

Str.Tg.ddin
Vale, 1
Corp R sala S

P2Universitatea
din Pitesti

6

Str. Ion Voda
nr. 58

P3 Universitatea
Ovidius din
Constanta

Manager proiect
Prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu

4

