UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI
REGULAMENT PENTRU ACORDAREA PREMIILOR POS DRU
Acordarea premiilor vizeaza recompensarea doctoranzilor finantati din proiectul
POSDRU/159/1.5/S/138963 - Performanţa sustenabilă ȋn cercetarea doctorală şi post
doctorală - PERFORM din Universitatea Dunarea de Jos, Galati, care au obtinut rezultate
importante in timpul stagiului de pregatire doctorala si care au sustinut public teza de doctorat
Perioada de depunere a dosarelor de premiere:
15 decembrie 2014 – 18 decembrie 2014
Afisarea rezultatelor:
19 decembrie 2014
Se vor acorda premii celor care au sustinut public teza de doctorat si au depus
documentele la Biroul Doctorat din cadrul Universitatii Dunarea de Jos din Galati, cu numar de
inregistrare:
Pentru primii 5 doctoranzi care au sustinut public teza de doctorat si au depus teza la Biroul
Doctorate, se acorda premii – in valoare de 2500 lei.
PROCEDURA
Se depun dosarele pentru premiere. Dosarul va contine:
a) cererea de premiere semnata in original (descarcă)
b) copie dupa procesul verbal de sustinere publica a tezei
c) numarul de inregistrare al dosarului depus la Biroul Doctorate.
Depunerea dosarelor se face la secretariatul Facultatii de Stiinte si Mediu, intre
orele 9.00-12.00
NU SUNT NECESARE ALTE DOVEZI
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Domnule manager,

Subsemnatul………………………………..……………………………………..……………,
doctorand in cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138963 - Performanţa sustenabilă ȋn
cercetarea doctorală şi post doctorală - PERFORM, va rog sa imi aprobati cererea de
acordare a premiului pentru sustinere publica a tezei de doctorat cu titlul
……………………………………………………………………………………………………..
Atasez copie dupa procesul verbal de sustinere publica si copie dupa dupa numarul de
inregsitrare de la Biroul Doctorat.

Data:

Domnului manager proiect - POSDRU/159/1.5/S/138963
cercetarea doctorală şi post doctorală - PERFORM

- Performanţa sustenabilă ȋn
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