METODOLOGIE DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ
în cadrul proiectului „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și
postdoctorală –PERFORM” – ID 138963

I.

PREAMBUL
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a început în data de 08.04.2014

implementarea proiectului „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală
–PERFORM” – ID 138963.
Organizarea şi desfăşurarea selecţiei grupului țintă în cadrul proiectului „Performanță
sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală –PERFORM” – ID 138963, au la bază
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, precum și dispoziţiilor specifice
prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr. 159 POSDRU precum și condiţiilor
specificate în contractul de finanţare al proiectului POSDRU/159/1.5/S/138963.
Proiectul „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală –
PERFORM” – ID 138963, vizează dezvoltarea capitalului uman cu înaltă calificare la nivel
doctoral și postdoctoral, prin asigurarea susținerii financiare şi de formare a abilităților şi
competențelor necesare pe o piața modernă a muncii, în care știința și tehnologia au o
contribuție sporită la dezvoltarea societății; grupul țintă al proiectului va contribui la
dezvoltarea competitivității economice și sociale a României și a Uniunii Europene.
Totodată, se vizează abordarea transregională și transnațională a cercetării științifice la
nivel doctoral și postdoctoral, în condițiile asigurării mijloacelor și instrumentelor pentru
dezvoltarea carierei profesională a grupului țintă.

II.
1.

OBIECTIVELE SPECIFICE / OPERATIONALE ALE PROIECTULUI SUNT:
Îmbunătățirea participării active a doctoranzilor și cercetătorilor postdoc la activitatea

de cercetare, prin susținerea financiară a 116 participanți, doctoranzi cu frecvență și
cercetători postdoctorali.
2.

Perfecționarea

activității

de

cercetare

doctorală

și

postdoctorală,

prin

implicarea activă a grupului țintă în activități inovatoare în care să se cultive creativitatea și
competența științifică și tehnologică.

3.

Dezvoltarea

unor

teme

trans-

și

interdisciplinare

prin

implicarea directă a

doctoranzilor și cercetătorilor în proiecte în parteneriat cu alte echipe de cercetare din instituții
academice și companii inovative.
4.

Îmbunătățirea conținutului programelor de studii doctorale și postdoctorale și creșterea

adaptabilității acestora la evoluțiile științifice și tehnologice pe plan intern și international pe
baza analizei performanțelor cercetării științifice.
5.

Creșterea eficienței activității de cercetare științifică și tehnologică din universitățile

din consorțiu prin îmbunătățirea participării grupului țintă în proiecte de cercetare
internațională, care să adauge plusvaloare activității academice și să întărească poziția
cercetării doctorale și postdoctorale românești pe plan național și international.
6.

Creșterea capacității de publicare a rezultatelor cercetării doctorale și postdoctorale în

reviste de valoare, recunoscute la nivel internaâional și de diseminare a rezultatelor obținute
în cercetare.
7.

Îmbogățirea experienței științifice și accesului la resurse europene de cercetare și

învățare prin participarea doctoranzilor din grupul țintă la stagii internaționale în laboratoare
de prestigiu, selectate în funcție de performanțele în domeniu și succesul colaborărilor
anterioare, inclusiv în cadrul proiectelor POSDRU Burse Doctorale și Burse postdoctorale
derulate anterior de universitățile din consorțiu.
8.

Eficientizarea metodologiilor de monitorizare a progreselor înregistrate de grupul țintă

în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice și orizontale precum și a indicatorilor proiectului
PERFORM, pe baza experienței dobândite în precedentele proiecte similare.
9.

Întărirea deprinderilor manageriale ale grupului țintă și a capacității acestuia de a

participa activ în procesul decizional strategic, legat de managementul științific prin
schimburi de experientță, tutorat, activități în parteneriat.
10.

Dezvoltarea unor parteneriate și rețele cu participare din mediul academic, economico-

social și de afaceri pentru pentru colaborare eficienta și pentru valorificarea competentelor
obtinute de cercetatori și pentru a oferi acestora sansa unei cariere profesionale în domeniul
pregatirii din cadrul doctoratului și postdoctoratului.
11.

Dezvoltarea unor echipe multidisciplinare mixte cu capacitate ridicata de

implementare a solutiilor moderne, de ultima generatie, în rezolvarea problemelor actuale din
domeniile în care activeaza.
12.

Atragerea celor mai performanți doctoranzi și cercetatori spre continuarea carierei în

cercetarea științifică.

III. INFORMAREA

POTENȚIALILOR

MEMBRI

AI

GRUPULUI

ȚINTĂ

PRIVIND SELECȚIA
Informarea potențialilor membri va respecta principiul transparenței și a egalității de
șanse.
Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiul egalităţii de şanse şi nediscriminării
si se va realizeaza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii
de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap,
situatie sau responabilitate familiala si alte asemenea criterii care pot conduce la acte de
discriminare directa sau indirecta.

IV. NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURS LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII
„DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

PROIECTUL POS DRU

NUMĂR DE LOCURI

NUMĂR DE

ALOCAT PENTRU

LOCURI ALOCAT

BURSE DOCTORALE

PENTRU BURSE

DOMENIILE LA CARE SE
POT DEPUNE DOSARE

POSTDOCTORALE

PERFORM*

10

(ID 138963)

20

Științe inginerești
Științe economice
Științe umaniste

V.

DESCRIERE PROCEDURII DE SELECŢIE

Selecţia doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali se realizează prin concurs, cu respectarea
prevederilor „Regulamentului privind acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului
„Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală –PERFORM” – ID
138963 și a „Regulamentului privind acordarea de burse postdoctorale în cadrul proiectului
„Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală –PERFORM”-

ID

138963.
Concursul se desfăşoară în două etape: evaluarea dosarelor candidaţilor şi interviu.
La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc următoarele condiții de
eligibilitate:

STUDENȚI DOCTORANZI


CERCETĂTORI POSTDOC

Sunt doctoranzi admiși și înmatriculați la



Titlul ştiinţific de doctor obținut cu cel mult 5 ani

studii universitare de doctorat, î n a n i i

înainte de admiterea în programul postdoctoral

universitari

(data ordinului de ministru)

2011,

2012

sau

2013.


Nu beneficiază concomitent de alte burse



Au publicat cel puţin un articol într-o revistă
ştiinţifică indexată în minim două baze de date;

doctorale finanţate prin POSDRU, proiecte
cu fonduri europene sau naționale.



Nu a mai beneficiat anterior de sprijin



Candidatul nu a beneficiat anterior de sprijin

financiar prin proiecte de burse doctorale

financiar prin proiecte de burse postdoctorale

finanțate în cadrul POSDRU, DMI 1.5 sau

finanţate în cadrul POSDRU

din alte proiecte cu fonduri europene sau
naționale.


Este cetățean al unui stat membru al
Uniunii Europene

 Candidatul este cetăţean român sau al unui stat
membru UE cu domiciliul sau reşedinţa legală
în România

Dosare de concurs vor conține următoarele documente:

STUDENȚI DOCTORANZI

CERCETĂTORI POSTDOC



fişa de înscriere



fişa de înscriere



curriculum vitae în format EuroPass,



copie legalizată a diplomei de doctor;

însoţit de lista lucrărilor



(copie a dovezii echivalării diplomei de
doctor de către MEN, dacă titlul de

publicate/prezentate;

doctor este obţinut în străinătate)


Copie legalizată a certificatului de



curriculum vitae în format EuroPass,

căsătorie sau alt act de schimbare a

însoţit de lista lucrărilor

numelui (dacă este cazul);

publicate/prezentate



Xerocopie a CI.



copie legalizată a certificatului de naștere;



proiectul individual de cercetare



copie legalizată a certificatului de căsătorie

doctorală, avizat de către conducătorul de

sau alt act de schimbare a numelui (dacă

doctorat.

este cazul);



declaraţie pe propria răspundere privind



max 5 copii ale lucrărilor relevante

înţelegerea obligaţiilor contractuale care

publicate de candidat (în calitate de autor

vor fi impuse studenților doctoranzi în

şi/sau coautor) în reviste ştiinţifice indexate

cazul în care vor fi admişi.

în minim două baze de date internaţionale
şi/sau cotate ISI;


proiectul individual de cercetare
postdoctorală



declaraţie pe propria răspundere
privind înţelegerea obligaţiilor
contractuale care vor fi impuse
cercetătorilor postdoctorali în cazul în
care vor fi admişi, în formatul stabilit în
anexa 3 la prezentul Regulament şi care
face parte integrantă din acesta



Xerocopie a CI.

VI. SELECŢIA CANDIDAŢILOR
Selecţia candidaţilor se va realiza de către o comisie formată din 5 membri numiți de Rector.
Evaluarea dosarelor candidaţilor are ca rezultat stabilirea eligibilităţii acestora.
Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală/postdoctorală trebuie să se
încadreze într-una dintre temele prioritare definite în programul POSDRU.
Selecţia candidaţilor se va desfăşura în faţa comisiei de selecţie a doctoranzilor și
cercetătorilor postdoctorali, urmărindu-se calitatea propunerii de proiect şi impactul
preconizat al acestuia, după cum urmează:
A. Calitatea propunerii de proiect:
♦ Semnificaţia, relevanţa şi importanţa temei abordate;
♦ Originalitatea soluţiilor propuse în abordarea cercetării;
♦ Metodele de abordare şi realismul planului de lucru.
B. Impactul proiectului:
♦ Generarea de cunoştinţe noi în domeniul/domeniile abordate;

♦ Generarea de rezultate imediate (publicaţii, produse noi etc.)
♦ Creşterea vizibilităţii naţionale şi/sau internaţionale a UDJG.

Lista candidaţilor declaraţi admişi se publică pe site-ul www.ugal.ro, precum se și
afișează la avizierul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Candidaţii declaraţi neeligibili pot depune contestaţii în termen de 48 de ore de la
publicarea rezultatelor evaluării. Pot face obiectul contestaţiei etapa de evaluare a dosarelor,
nu şi evaluările realizate în cadrul interviurilor.
Rezolvarea contestaţiilor se face în termen de 48 de ore de la încheierea termenului
limită de depunere a contestaţiilor, de o comisie formată din trei membri, cadre didactice
titulare în cadrul universităţii.
Membrii comisiei de contestaţii vor fi propuşi de Rector şi Managerul de proiect.

VII. DISPOZIŢII FINALE
Selecția se finalizează prin emiterea unei decizii individuale de admitere în grupul țintă al
proiectului „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și postdoctorală –PERFORM”.
Candidaţii selectaţi pentru grupul țintă al proiectului vor fi invitaţi să semneze contractul de
studii doctorale, respectiv contractul de cercetare postdoctorală în termen de maxim 15 zile de
la afişarea rezultatelor finale ale concursului, sub sancţiunea pierderii locului câştigat. În cazul
incidenței vacantării unui loc în grupul țintă, Universitatea poate organiza o nouă etapă de
selecție.
Contractul de studii doctorale, respectiv contractul de cercetare postdoctorală nu reprezintă un
contract de muncă încheiat în baza Codului Muncii sau un contract civil de prestări servicii
încheiat în baza Codului Civil .
Contractul de studii doctorale, respectiv contractul de cercetare postdoctorală nu va putea
reglementa, pentru studentul doctorand, obligaţii specifice raporturilor juridice de muncă în
temeiul Codului Muncii sau obligaţii specifice contractelor de prestări servicii încheiate în
temeiul prevederilor Codului Civil.
Înscrierea la procesul de selecţie pentru includerea în grupul țintă, în vederea obţinerii de
sprijin financiar în cadrul proiectului „Performanță sustenabilă în cercetarea doctorală și
postdoctorală –PERFORM” – ID 138963 confirmă acceptarea integrală, din partea
candidaţilor, a prezentei metodologii.

